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گزارش

قیمت گوشت قرمز در بازار هنوز در سطوح باال باقی مانده و تداوم این شرایط 
می تواند سهم گوشت در ســفره مصرف کنندگان را پایین تر بیاورد. پیگیری از 
فروشندگان و تولیدکنندگان گوشت درباره دالیل این اتفاق به این نتیجه ختم 
می شود که نان برخی واسطه ها و دالالن وقتی چرب تر می شود که دست مردم 
کمتر به گوشت برسد؛ موضوعی که با وجود اقداماتی که با هدف مدیریت بازار 
گوشت انجام شده، به برخورد جدی نیاز دارد.به گزارش ایسنا، قیمت گوشت در 
هفته های اخیر روندی صعودی داشــته و مشاهدات میدانی از مغازه های تهران 
نشان می دهد که قیمت گوشت گوسفندی و گوساله بسته به نوع آن به حدود  
کیلویی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رســیده است. البته گوشت با قیمت کمتر هم 
به دســت مصرف کننده می رســد، ولی احتماال یا در میادین میوه و تره بار و یا 
به صورت منجمد، که در ایــن موارد قیمت ها حدود ۲۰۰ هزار تومان برای هر 
کیلو گزارش شــده اســت.خریداران در بازار و مغازه ها در مواجهه با قیمت های 
جدید گوشت در بازار راهکارهای مختلفی در پیش گرفته اند، برخی سمت خرید 
گوشت نمی روند و این کاالی پروتئینی را از سبد غذایی خود حذف یا به شدت 
محدود کرده اند، برخی قدرت خریدشــان کم شده و شاید هر چند وقت  یک بار 
آن هــم به مقدار کــم خرید کنند و مرغ را جایگزین گوشــت قرمز کرده اند و 

برخی دیگر نیز گوشــت مورد نیاز خود را تامین می کنند و ســعی می کنند از 
هزینه های دیگر خود بکاهند.با فروشندگان گوشت و اتحادیه های مرتبط با آنها 
که صحبت می کنیم می گویند عرضه دام کم شــده، دام های مولد به کشتارگاه 
رفته اند، خوراک دام گران شده، قیمت دام باال رفته، قاچاق و صادرات هم شده 
و همه این موارد قیمت دام را باال برده و طبیعی است که گوشت هم گران شود.
با دامــداران و فعاالن صنعت دامپروری که صحبت می کنیم می گویند افزایش 
قیمت دام زنده و گوشــت تناسبی با یکدیگر ندارد و اگر مثال دام ۱۰۰۰ تومان 
گران شــود ۵۰۰۰ تومان قیمت گوشت باال می رود. آنها می گویند که صادرات 
دام متوقف شــده و پیــش از آن هم صادرات به حدی نبــود که بر بازار داخل 
اثــر بگذارد، قیمت دام هم افزایش چندانی نداشته اســت ولی در  فاصله تولید 
تا مصرف هزاران واســطه قرار گرفته اند که برای مصرف کننده و تولید کننده 
تصمیم می گیرند و دود دالل بازی در بازار گوشــت اول به چشم مصرف کننده 
و سپس به چشم تولید کننده می رود. آنها همچنین می گویند که برخی افراد با 
برهم زدن بازار داخل به دنبال  این هستند که دولت را مجبور به واردات گوشت 
کنند تا سودی نصیب خودشان شود.وزارت جهاد کشاورزی تاکنون موضع گیری 
رسمی در خصوص افزایش قیمت گوشت در بازار اعالم نکرده، اما تالش کرده تا 
با اقدامات خود از نوسانات بازار بکاهد. یکی از این اقدامات توزیع گسترده گوشت 
منجمد در بازار با قیمت های معقول تر و مناســب تر و همچنین اقدام  دیگر نیز 
واردات گوشت گرم از برخی کشورها بوده است.توزیع گوشت منجمد بنابر نظر 
کارشناســان اگر چه می تواند تا حدی از تنش بازار بکاهد و سفره برخی اقشار 

را پر کند، اما واقعیت این است که نمی تواند جای گوشت گرم را در بازار بگیرد 
و گوشــت گرم همچنان مشــتری های خود را دارد. از طرفی آنها معتقدند  که 
توزیع گســترده گوشت منجمد بدون برنامه ریزی می تواند باعث کاهش قیمت 
گوشــت گرم و در نهایت ضرر تولیدکنندگان شود.واردات گوشت گرم اما محل 
مناقشــه برخی از دست اندرکاران و فعاالن صنعت دامپروری شده است. برخی 
موافق این طرح هســتند و معتقدند با عرضه گســترده این گوشت در بازار که 
قیمت آن حدود ۲۰۰ هزار تومان اســت، بازار گوشت به تعادل می رسد و چون 
به صورت مستقیم عرضه می شود دست دالالن نیز کوتاه خواهد شد. اما برخی 
دیگــر می گویند که این کار ضربه جدی به دامداران وارد می کند چرا که دولت 
می تواند هزینه واردات گوشــت را برای حمایت از دامداران داخلی مصرف کند 
تا ضمن حمایت از تولیدکننده داخلی مصرف کننده نیز حمایت شــود.واقعیت 
این اســت که تداوم این قیمت ها، گوشت قرمز را از سفره بسیاری از خانواده ها 
خصوصا اقشــار کم درآمد حذف می کند و قشر متوسط  نیز گوشت قرمز را در 
اولویت اول خرید خود قرار نمی دهند. بنابراین اینکه هنوز مشخص نیست چرا 
قیمت گوشــت باال رفته؟ چه کسی مقصر این افزایش قیمت است، چرا با افراد 
متخلف برخورد نمی شود؟ چرا دست دالالن و واسطه ها از بازار کوتاه نمی شود؟ 
و چرا برخی مشــکالت دامداران و فروشندگان پابرجاست؟، جای  سوال  دارد. 
سواالتی که می طلبد دستگاه های متولی هر چه سریعتر پاسخی مناسب برای 
آن پیدا کنند و با ورود جدی و قاطعانه به بازار، دسترسی خانواده ها به این بخش 

مهم از سبد غذایی خانوار را تسهیل کنند.

استخوان الی زخم بازار گوشت

 درمان چیست؟

تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه گذشت
مدیــرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید یک 
میلیون و ۵۰ هزار دســتگاه خودرو در کشــور تا بهمن ماه خبر داد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، عبداله توکلی الهیجانی اظهار کرد: تا بهمن امسال، یک میلیون 
و ۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته رشدی ۳۰ درصدی را نشان می دهد.مدیرکل دفتر صنایع خودرویی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ســال گذشــته از نظر میزان )تیراژ( تولید 
خودرو در جهان رتبه نوزدهم را داشــتیم که با توجه به رشد تولید، می توانیم تا 
پایان امسال به رتبه چهاردهم ارتقاء یابیم.وی ادامه داد: در سال ۹۶، یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد اما بعد از آن در سال های ۱۳۹۷ 
تا ۱۴۰۰ ســاالنه حدود ۸۰۰ هزار دستگاه تولید می کردیم و عماًل میزان تولید 
خودور به نصف کاهش یافت، از همان میزان هم ساالنه حدود ۲۰۰ هزار دستگاه 
بصورت ناقص تولید می شد و در پارکینگ خودروسازان باقی می ماند.توکلی گفت: 
امسال موفق شدیم رکورد تولید ماهانه را نیز بشکنیم و در دی ماه حجم تولید 
ماهانه به ۱۲۷ هزار دســتگاه رســید که همه خودروها به صورت عبور مستقیم 

تولید می شوند و در پارکینگ خودروسازان باقی نمی مانند.

جذب ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در بنادر کشور

مدیر کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی این سازمان را از 
صنایع پیشرو در جذب سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: با توجه به قیمت روز 
تا کنون بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری در بنادر کشور جذب 
شده اســت.به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، حسین یداللهی مدیر کل 
امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی این سازمان را از صنایع پیشرو 
در جذب ســرمایه گذاری عنوان کرد و اظهار داشــت : با توجه به قیمت روز تا 
کنون بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بنادر کشور جذب شده 
است.یدالهی افزود: این سرمایه گذاری در قالب ۳۵۰ فقره قرارداد در زمینه های 
متعدد در راستای ارتقاء نسل بندی بنادر، انبارش انواع کاال )روغن خوراکی، انواع 
فرآورده های نفتی و کاالهای اساسی( و فعالیتهای ارزش افزوده و تولیدی انجام 
شد تا فضای مناســبی را در بنادر کشور تجربه کنیم.مدیر کل امور اقتصادی و 
مناطق ســازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشــان کرد: بندرانزلی به لحاظ فضای 
عملیاتی و توسعه حمل و نقل دریایی و بندری از بنادر پیشرو در کشور است و 
طی سال های اخیر در راستای هم افزایی با نهادها فضای گردشگری بندرانزلی و 
چمخاله، سرمایه گذاری قابل توجهی در این بنادر شکل گرفت که تالش می شود 

از فضاهای موجود برای ارتقای این بنادر استفاده شود.

نرخ انواع روغن اعالم شد
رئیــس اتحادیــه ســوپرمارکت داران خاطر نشــان کرد: بعید اســت که 
تولیدکنندگان بخواهند در ۲ ماه پایانی ســال افزایش نرخی را اعمال کنند؛ به 
نظر می رسد که ســازمان حمایت تا پایان ســال جاری با هیچ افزایشی نرخی 
موافقت نکند. باید منتظر ماند و دید که در ســال آینده چه تصمیماتی از سوی 
مسئوالن اخذ می شود.داود فکوری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره 
به آرامش حاکم بر بازار روغن، گفت: گزارشــی مبنی بــر گرانی و افزایش نرخ 
روغن به ما ارائه نشده است و تولیدکنندگان خللی در روند تولید و توزیع ایجاد 
نکردند.وی با بیان اینکه تقاضا برای مصرف روغن در بازار تغییر محسوسی نکرده 
اســت، افزود: قیمت ها نیز مانند سابق اســت و تولیدکنندگان در ۲ ماه پایانی 
ســال افزایش نرخی را اعمال نکردند.این فعال صنفی با اشاره به نرخ انواع روغن 
خوراکی مایع و جامد در بــازار، تصریح کرد: ۵ کیلویی جامد ۳۶۵ هزار و ۴۰۰ 
تومان، ۸۱۰ گرمی مایع ۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان، یک کیلو و ۳۰۰ گرمی مایع ۹۶ 
هــزار و ۳۰۰ تومان و یک کیلو و ۶۰۰ گرم مایع ۱۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان خرید 
و فروش می شود.رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران ادامه داد: حذف ارز ترجیحی 
بر واردات کاالهای اساسی افزایش نرخ محصوالت را به همراه آورد. افزایش نرخ 
روغن کاهش مصرف را به همراه آورد از این رو تولیدکنندگان متقاعد شــدند که 
۱۰ درصد نرخ ها را کاهش بدهند و این کاهش ۱۰ درصدی تاحدودی توانســت 

بازار را از شرایط رکود خارج کند. 

آزادسواری اتوبوس ها 
خارج از پایانه های مسافری تخلف است

مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری گفت: اگر اتوبوس های مسافربری 
خارج از پایانه و به طور مثال دور میدان آزادی ســوار کردند تخلف بوده و تاکید 
شــده است که برخورد قاطعی با این گونه رانندگان شــود.به گزارش وزارت راه 
و شهرســازی، داریوش باقرجوان با بیان اینکه بر اســاس تبصره یک ماده ۲ و ۶ 
در خصوص ضوابط حمل و نقل مســافر ناظر بــر برخورد با تاخیر در پایانه های 
مســافربری اســت، اظهار کرد: طبق ضوابط فوق اگر وسیله نقلیه مسافربری به 
علت خرابی در سکو حضور پیدا نکند مسافران می توانند مبلغ خود را مطالبه یا با 
سرویس بعدی به سمت مقصد حرکت کنند. وی با بیان اینکه ممکن است برخی 
شــرکت ها ساعت حرکت ثبت شــده در بلیط را برای سود جویی بیشتر، تغییر 
دهند، افزود:  همکاران ما در پایانه های مسافربری و ادارات کل راهداری استان ها 
برای برخورد با چنین مشــکالتی توجیه بوده و اگر مســافری با مشاهده از این 
دست تخلفات گزارش دهد طبق ضوابط با شرکت متخلف برخورد خواهد شد.وی 
با بیان اینکه نظارت بر پایانه های مســافربری در اســتان ها از طریق ادارات کل 
صورت می گیرد تصریح کرد: مســافران در صورت مشاهده بروز تخلف می توانند 
از طریق پیامک به سر شماره ۲۰۰۰۱۴۱ ، شماره تماس ۱۴۱ و نشانی اینترنی 
ir.۱۴۱ شکایات خود را ثبت کنند و بعد از دریافت کد رهگیری قطعا به تخلفات 

صورت گرفته رسیدگی خواهد شد.

اخبار کوتاه

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه می گوید: برای بقای 
نظام سیاســی مسئله توجه به واقعیت های اقتصاد کشور و 
الزامات ساختاری یک امر حیاتی برای نظام سیاسی است. 
در غیــر این صورت کشــور با بحران هــای تاریخی مواجه 
خواهد شــد که در تاریخ این کشور احتماال باید پیامدهای 
آن را با حمله مغول ها مقایســه کنیم.حســین راغفر عضو 
هیات علمی دانشــگاه الزهرا و یکی از تحلیلگران شناخته 
شده اقتصادی در گفت و گو با پایگاه خبری اقتصاد ۲۴ به 
بررسی چرایی بحران های عدیده فعلی پرداخته است. با این 
توضیح که او در پایان گفت وگو، صراحتا اظهار داشــت، اگر 
اصالح ســاختاری صورت نگیرد، مردم و جامعه با شرایطی 

شبیه به دوران حمله مفول به ایران مواجه خواهند شد.
زمانی که دولت بودجه را به مجلس می دهد معموال 
بسیاری از رســانه ها و همچنین افکار عمومی روی 
بودجه نهادهای خــاص زوم می کنند که معموال به 
جایی هم پاسخگو نیســتند. آیا این توجه منطقی 
است یا رسانه ها و افکار عمومی باید روی بخش های 
دیگر متمرکز شوند و به قول معروف نورافکن را جای 

دیگری بیندازند؟
این نوعی واکنش به شــرایط سیاســی کشور و بحران 
پیش آمده اســت. اما مسئله بودجه فراتر از توجه به منابع 
منابع این نهادهای فراقانونی اســت. هر چند که آن هم به 
جای خودش حائز اهمیت است. اما خیلی از این مخارج در 
بودجه ذکر نمی شوند، بنابراین باید این موارد را هم در جای 
دیگری پیگیری کرد.اوال بودجه باید یک برش یک ســاله از 
یک برنامه بلندمدت مثال پنج ساله باشد که هیچ وقت این 
ارتباط برقرار نبوده است. چرا؟ چون در بودجه ها هیچوقت 
برنامه ای وجود نداشتند. در واقع آن چه که اسمش برنامه 
بوده و شــش دوره از آن شــش برنامه اش به اصطالح اجرا 
شده است، هیچ کدامشان برنامه نبودند. مانند مجموعه ای از 
آرزوها و آرمان هایی بودند که هیچوقت تحقق پیدا نکردند؛ 
بنابراین از نظر من مسئله بودجه باید از این زاویه مورد توجه 
قرار بگیرد و اصوال بودجه باید نوعی از نظارت های عمومی را 
فراهم کند.یعنی شــفافیت بودجه باید به نحوی باشد که 
مردم و کارشناسان مســتقل بتوانند فرآیندهای آن اعم از 
نحوه کســب درآمدها و نحوه مخارج آن را بتوانند ردیابی 
کنند و نتایج این منابع به دســت آمده و صرف شــده را بر 
توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور ارزیابی کنند. اما از ۱۳۶۸ 
یعنــی بعد از جنگ تحمیلی تاکنــون چنین چیزی وجود 
نداشته است و ما هر روز به ابهام های بیشتر و نقاط پرابهام 
در بودجه پیش رفتیم.به عنوان مثال امسال مجلس تصویب 
می کند که فروش نفت بتواند توســط اشخاص و نهادهای 
مختلف صورت بگیرد؛ بنابراین به طور طبیعی ده ها پرسش 
مطرح می شود. یکی از آن ها این است که دستگاه عریض و 
طویل وزارت نفت که علی الخصوص انتظار می رود یک بدنه 
کارشناسی برای همین مسئله باشند، چکار می کنند و اگر 
قرار اســت یک فرد بتواند به فروش نفت در شرایط بحرانی 
کنونی کمــک کند، قطعا یک وزارت خانه و یک دســتگاه 
تخصصی می تواند اینکار را بهتر انجام دهد. ضمن اینکه ما 
تجربه چنین مســئله ای را داشتیم و پدیده هایی مثل بابک 
زنجانی در آن بروز کردند و میلیاردها دالر منابع نفتی کشور 
از بین رفت و معلوم نشــد چکار کردند.همین ابهامی که در 
نظام بودجه ریزی کشــور وجود دارد، ســبب شد نفهمیم 
چه کسانی پشــت پدیده ای مثل آقای بابک زنجانی وجود 
داشتند و متاسفانه این فقط درمورد فروش نفت نیست. بنا 
بر حکم قانون هر کســی که ریالی از منابع عمومی دریافت 
می کند، باید پاســخگو باشد. اما چنین اتفاقی به هیچ وجه 
رخ نداده است. ضمن اینکه فرصت های کسب درآمدهایی 
به مراتب بیشــتر از آنچه که در بودجه ذکر می شود، برای 
نهادهای مختلف فراهم شده که این منابع اصلی ترین محل 
ایجاد اختالل و ناکارآمدی در اقتصاد کشور بوده و هست. با 
این توضیح که کماکان این نهادها در حال فعالیت هستند 
و شــاید در مواردی ده ها برابر بودجه ای که برای یک نهاد 
ذکر شــده اســت، از طرق واردات، قاچاق و دستکاری در 
دارو در بازار سیاه، واردات خودرو، سوداگری و فعالیت های 
سفته بازی در زمین و مســکن و سوداگری خرید و فروش 

ســکه، ارز و ...در واقع این ها بخشی از مواردی هستند که 
منابع بسیار بزرگی را برای این دسته از نهادها فراهم کردند 
و همه این ها اصلی ترین بازیگر بحران کنونی اقتصاد کشور 
هستند؛ بنابراین مسئله بودجه، فقط به این بودجه ای که در 
مجلس می آید و کلیات آن تصویب می شود، مربوط نیست.
با وجود اینکه ظاهرا در مجلس عزمی بوده که بودجه حداقل 
همراه با برنامه ارائه شود اما مالحظه می فرمایید که این ها 
عمال کلیات بودجه را به ســهولت تصویب می کنند. البته 
قرار اســت راجع به جزئیات آن گفتگو شود که از نظر من 
کارشــان عمال ســرگرم کردن جامعه به مواردی است که 
شاید اهمیت بســیار کمتری در مقایسه با تخصیص منابع 
عمومی از مسیرهای دیگر به فعالیت هایی است که در آن ها 

هیچگونه شفافیتی وجود ندارد.
با نهادهای بودجه بگیر غیرخدماتی چه باید کرد؟ 
مثال اگر جامعه المصطفی و موسسه آیت اهلل مصباح 
بودجه نگیرند و مثال خرج خودشان را از طریق جذب 

شاگرد و ... در بیاورند، چه می شود؟
قطعا انضباط بودجه ای حکــم می کند تخصیص منابع 
بسیار سخت گیرانه و دقیق باشد و مشخص باشد که نتایج 
این تخصیص منابع )در ارتباط با منافع عمومی( قرار است 
چگونه ارزیابی شــود. اگر چه ممکن است، فکر کنیم برای 
فعالیت های فرهنگی به جوامع مختلف منابعی را تخصیص 
می دهند اما ارزیابی آن نتایج در اینکه آیا اثربخشــی الزم 
را داشــته اند یا منابعی که اختصاص داده شده، حجم قابل 
توجهی از این منابع اصالح شــده و در مواردی مصرف شده 
که به هیچ وجــه آن هدف اولیه را دنبال نمی کرد یا اینکه 
آیا زمینه ای برای فســادهای مالی بــه وجود آورده یا خیر.
آن وقت قطعا تخصیص چنین منابعی با مســائل جدی تر 
روبرو می شــود. در شرایط کنونی که بخش قابل توجهی از 
جمعیت کشور قادر به تامین حداقل های معیشت خودشان 
نیســتند، این ســوال مطرح می شــود که آیا هزینه های 
این چنینی و حتی هزینه های فرهنگــی جایگاهی دارد یا 
خیر؟بر اساس آموزه های دینی ما، اولین گامی که حکومت 
باید بردارد، توجه به رفاه و معیشــت مردم است. نمی شود 
در یک جامعه بخش قابل توجهی از جمعیت گرسنه باشند 
و این ها در دام های جرم، جرائم و فســاد غوطه ور شــوند و 
ناامنی های گسترده ای را رقم بزنند و آن وقت انتظار داشته 
باشیم، با خواندن نوع خاصی از کتاب به ارتقا فرهنگی افراد 
کمک شود!به نظر می رســد در این صورت این عزم جدی 
سیاست گذار باید باشد که مقابل چنین مطالباتی که غافل 
از کارایی و بهره وری اســت، مقاومت کند. منتهی متاسفانه 
مجلس، مجلســی نیســت که از کارشناسان تشکیل شده 
باشد و عمدتا نمایندگان منافع گروه های خاص در مجلس 
حضور دارند به همین دلیل این ها حافظ آن منافع هستند. 
به عبارت دیگر حافظ منافع مردم نیســتند و این مســئله 

باعث شــده ما هر سال در این بحران بودجه و بودجه بندی 
بیشــتر فرو رویم و بخش قابل توجهــی از این باتالقی که 
در اقتصاد کشــور درست شده، به این برمی گردد که منابع 
موجود در اقتصاد کشــور چگونه خلق می شــوند و مهم تر 
اینکه چگونه توزیع می شوند.مثال آیا منابع شهرداری تهران 
باید در یکی از کشــورهای همجوار ما خرج شــود یا باید 
در داخل شــهر تهران و برای رفاه اهالی شــهر خرج شود؟ 
در واقع جاده هــای ناهموار و پر از چاله ای که وجود دارند، 
مغفول می مانند. اما این منابع برای ســاخت و ساز یا انجام 
یک ســری مناسک خارج از کشور تخصیص داده می شوند. 
این ها بخشی از همان عدم شفافیتی است که در ابتدا عرض 
کردم. مادامی که این شــفافیت عمال برقرار نشود، سخن از 
یک چنین چیزی به نظر می رســد که یک سخن جدی و 

مؤثر برای توسعه اقتصادی - اجتماعی جامعه نخواهد بود.
تاســیس نهادهای موازی از زمان پهلوی شروع 
شده اســت و معضلی است که از قدیم وجود داشته 
است. به نظر شما چقدر ضرورت دارد که این نهادهای 
موازی همچنــان فعالیت کنند؟ برای این نهادها چه 

فکری می شود کرد؟
قطعا این هم به یکی دیگر از همان مداخالت سیاســی 
بودجه ریزی در کشور اســت. یعنی تالقی منافع اقتصادی 
و تالش های موازی اســت که در کشــور وجــود دارد. ما 
همین الســاعه کمیته امداد امام خمینی را داریم، همزمان 
سازمان بهزیســتی را داریم. بنیاد دیگری را داریم که زیر 
نظر ســتاد اجرایی فرمان امام هســتند، مثل بنیاد برکت 
و ده ها بنیــاد خیریه دیگر را داریم کــه خیلی از این ها از 
منابع عمومی تغذیه می شــوند و بعضی از این بنیادها فقط 
به تنهایی چند ده هزار نیروی کار دارند. یعنی بخش قابل 
توجهــی از منابع عمومی صرف نیروی انســانی خود این ها 
می شــود که قرار اســت خدماتی را به ذی نفع های محروم 
در جامعه ارائه کنند. یا مثال بخش هایی در خود وزارت رفاه 
در این زمینه فعالیت های مشابه یا مشترک می کنند.اصال 
وزارت رفاه که در ۱۳۸۳ تاســیس شد، یکی از هدف های 
اصلــی اش تخصیص یارانه هــا از یک مرجــع و نظارت بر 
عملکرد استفاده از این یارانه ها بود. منتها هیچ کسی زیر بار 
نرفت و وزارت کشــاورزی و وزارتخانه های دیگر هم مدعی 
یارانه ای شــدند که برای نان پرداخت می شد. یارانه قرار به 
صورت نقدی پرداخت شــود. دیدیم حتی کمیته امام هم 
مدعی شد و در نهایت این ها وزارت خانه را منحل کردند!این 
اتفاقی است که دقیقا پیش از انقالب در سال ۵۴ هم افتاد، 
همانطور که اشــاره کردید. بعضــی از نهادهای خیریه آن 
زمان که زیر نظر دربــار بودند وجود چنین وزارتخانه ای را 
عمال مخل فعالیت های خودشــان می دانستند و در نهایت 
آن را منحل کردند.این یکی از نشانه های عدم شفافیت در 
بودجه اســت که معلوم نیست این منابعی که به نهادهای 

حمایتی داده می شــود، چگونه مصرف می شــود. خودم به 
عنوان کســی که مدتی مشــاور وزارت رفاه بودم شاهدم 
در یــک دوره ای در انتخابــات منابعــی را از صندوق های 
بازنشستگی که زیر نظر وزارت رفاه قرار می گرفت، گرفتند 
و به هر اســتان این منابع را دادند و پول در انتخابات صرف 
تبلیغات شــد.از این قبیل فعالیت ها متاسفانه کم نیست و 
در کشــور هم سابقه طوالنی دارد. اما علت اصلی آن ها این 
اســت که هیچ شفافیتی در بودجه وجود ندارد و به همین 
دلیل هم بســیاری از موارد فاقد شفافیت هستند؛ از جمله 
آن ها خود منابع اصلی بودجه هســت که در شرایط کنونی 
آیا ایــن ارقامی که این ها برای درآمدهــای بودجه تدارک 
دیدند، محقق خواهد شــد یا خیر؟همواره نشان داده شده 
که چنین اتفاقی نمی افتد و معموال در نیمه دوم سال شروع 
به افزایش قیمت ارز می کنند تا بتواند بخشی از این کسری 
بودجه ای را که مجلس در ابتدای سال خوشبینانه تصویب 
کرده تحقق بخشد. این اصلی ترین دلیل کسری بودجه سال 
آینده خواهد شــد.همین امسال به دلیل افزایش بی سابقه 
قیمت ارز از ۲۷ هزار تومان تا ۴۵ هزار تومان کنونی سبب 
می شود، کسری بودجه سال آینده به شدت بیشتر از کسری 
بودجه امســال باشد و مجددا به دلیل عدم شفافیت ها و به 
دلیل کســری بودجه، مبادرت به افزایش قیمت حامل های 
انرژی و به دنبال آن افزایش قیمت ارز خواهد شد.این پدیده 
و این بیماری اقتصاد کشــور، بیش از سه دهه است که رخ 
داده و همه به پیامدهای این تصمیمات واقف هســتند. اما 
بــه دلیل اینکه منافع زودگذر و آنی، کســی به پیامدهای 
بلندمــدت آن ها توجــه نمی کند. یکی از ایــن پیامدهای 
بلندمدت همین بحران کنونی است که کف خیابان ها شاهد 
آن بودیم و به نظر هم نمی رسد این مرتبه تمام شده باشد 
و ریشه های آن اقتصادی است و هیچ کسی نه در این دولت 
و نــه در نظام تصمیم گیری راه حلی بــرای آن ارائه نکرده 
اســت.بنابراین بودجه نهادهای خاص که شما به آن اشاره 
کردید، اگرچه حائز اهمیت است و هدف اصلی از تخصص 
بودجه ها باید روشن باشد و نتایج آن باید ارزیابی شود، اما 
بنده مشکلم اینجاست که کل بودجه فاقد شفافیت است و 
اولویت ها در بودجه به هیچ وجه مشخص نیست. در حالی 
که باید انتظار داشت، بودجه در تخصیصش اولین هدفش 
رفاه عمومی جامعه باشد.ما هیچ گاه در دوران معاصر یعنی 
از دهه ۵۰ به این طرف و ظرف این نیم قرن گذشــته فقر 
و نابرابری به این شــکل عریان و تاثربار نداشتیم که امروز 
وجود دارد. این مسئله بنیان های امنیت جامعه را به خطر 
انداخته و این اصال در بودجه هیچ نمودی ندارد. این نشان 
می دهد بودجه عمدتا یک نوع مناســک است که سال به 
سال توسط حاکمیت نمایش داده می شود اما مناسکی است 

که هیچ کدام از اهداف جامعه را تبیین نمی کند.
اوضاع معیشت وخیم است، قیمت دالر ۴۵ هزار 
تومان و سکه ۲۵ هزار تومان است. آیا سیاست گذاران 
بحران را تشخیص نمی دهند؟ اگر تشخیص می دهند 
چرا کاری نمی کنند؟ چون هیچ کاری اثرگذاری انجام 

نمی شود.
تشــخیص می دهند. منتهی متاسفانه نهادهای نظارتی 
همه شان حکومتی هستند )اعم از خود مجلس و ده ها نهاد 
نظارتی دیگر( این ها به فرمــان کار می کنند، نه به مصالح 
مردم و جامعــه. ضمنا به هر صورت هر کدام از این نهادها 
هم منافع خاصی دارند که طبیعتا منافعشان در این فرایند 
تبیین می شــود بنابراین مادامی که عزمی جدی برای حل 
مشکالت وجود نداشــته باشد و مرتبا وجود مشکالت و به 
خصوص این بحران را انکار کنند و حاکمیت سهم خودش 
را در بــروز ایــن بحران مرتبا انکار کنــد و آن را به عوامل 
بیرونی یا عناصر وابسته آن ها در داخل نسبت دهد، اوضاع 
هیچ گاه بهبود پیدا نخواهد کرد و اینطور نیست که شرایط 
بــه همین وضع بماند بلکه وضعیت قطعا وضع بدتر خواهد 
شــد؛ بنابراین حتی برای بقای نظام سیاسی مسئله توجه 
به واقعیت های اقتصاد کشــور و الزامات ساختاری یک امر 
حیاتی برای نظام سیاسی است. در غیر این صورت کشور با 
بحران های تاریخی مواجه خواهد شد که در تاریخ این کشور 
احتماال باید پیامدهای آن را با حمله مغول ها مقایسه کنیم.

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه در گفت وگویی مطرح کرد

بحران های آتی اقتصاد با بحران حمله مغول قابل مقایسه است

اعزام و پذیرش مســافران هوایی در ۹ ماهه ســال 
جاری نسبت به مدت مشــابه سال گذشته ۲۵ درصد 
افزایش داشته است.به گزارش وزارت راه و شهرسازی، 
اعزام و پذیرش مسافران هوایی در ۹ ماهه سال جاری 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد رشد را 
نشان می دهد و در این مدت بیش از ۲۶ میلیون مسافر 
از ۵۶ فرودگاه کشور اعزام و پذیرش شده اند.شایان ذکر 
اســت با وجود افزایش تعداد مسافران هوایی در سال 
جاری، با کاهش ۶ درصدی نشست و برخاست هواپیما 
و افزایش ۲۸ درصدی ارســال و پذیرش بار از ابتدای 

سال جاری تا پایان آذر ماه روبرو بودیم.
بر اســاس آمار دریافت شده از گروه آمار و اطالعات 
هوانــوردی و فرودگاهی شــرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایــی ایران، طی ۹ ماهه امســال، ۲۲۸ هزار و ۳۲۱ 
نشست و برخاست در ۵۶ فرودگاه کشور صورت گرفته 
اســت که ســهم پروازهای داخلی ۲۱۰ هــزار و ۴۳۷ 
نشست و برخاست با بیش از ۲۴ میلیون مسافر و سهم 
پروازهــای خارجی در ۲۸ فــرودگاه، ۱۷ هزار و ۴۳۷ 
نشست و برخاســت با بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار 

مسافر بوده است.بر این اســاس فرودگاه های مهرآباد، 
مشــهد، شــیراز، اهواز و اصفهــان در رتبه های اول تا 
پنجــم قرار گرفته اند.در آذر مــاه نیز بیش از ۲۵ هزار 
نشست و برخاست پرواز با قریب به دو میلیون و ۹۱۰ 
هزار نفر اعزام و پذیرش مســافر ثبت شده که نسبت 
به ماه گذشــته )آبان ماه(، افزایش یک درصدی در هر 
دو بخش را نشــان می دهد.در عین حال در نشست و 
برخاســت ۷ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۵ درصد 
و در ارســال و پذیرش بار و پســت ۱۰ درصد کاهش 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته وجود داشته است.به 
گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی 
ایران؛ در آذرماه، مهرآباد با ۳۴ درصد، فرودگاه مشــهد 
۱۵ درصد، فرودگاه شیراز با ۷درصد، فرودگاه اصفهان با 
۴ درصد و فرودگاه اهواز با ۵ درصد بیشترین سهم در 
اعزام و پذیرش مســافر و نشست و برخاست هواپیما را 
داشته اند.گفتنی است؛ ۹۴ درصد مسافران در آذر ماه از 
پروازهای داخلی، ۴ درصد مسافران از پروازهای خارجی 
و ۲درصد مســافران از پروازهای عتبات و عالیات برای 

انجام سفر استفاده کرده اند.

شــاخص ترس و طمع بیت کوین برای اولین بار در 
۱۰ ماه گذشته »طمع« را به نمایش گذاشت.به گزارش 
ایســنا به نقل از دیلی، بیت کوین در سال ۲۰۲۳ پس 
از رســیدن به ۲۳ هزار دالر در ماه ژانویه، شروع بسیار 
خوبی داشته اســت. سیگنال اخیر در مورد احساسات 
بازار ممکن اســت به این معنی باشــد که بیت کوین 
می توانــد در آینده نزدیک افزایــش یابد.در روز جمعه 
)۲۷ ژانویه(، شاخص ترس و طمع بیت کوین برای اولین 
بار در ۱۰ ماه گذشــته »طمع« را به نمایش گذاشت و 
ممکن است نشانه ای باشد که سرمایه گذاران نسبت به 
بیت کوین خوش بین تر شده اند و در آینده نزدیک مایل 
به پذیرش ریسک های بزرگ تر هستند.این اندیکاتور که 
از صفر تا ۱۰۰ اســت، بر اساس متغیرهای متعددی از 
جمله نوسانات، حرکت و احساسات رسانه های اجتماعی 

حرکت می کند.
 مقادیر نزدیک به صفر نشــان دهنده ترس شــدید 
در حالی که مقادیر نزدیک به ۱۰۰ نشان دهنده طمع 
شدید اســت. در حال حاضر، این شاخص در ۵۵ قرار 
دارد و بیت کوین را در منطقــه »طمع« قرار می دهد.

در مــاه مارس ۲۰۲۲ آخرین باری بود که احساســات 
بیت کویــن در منطقه »طمع« قرار گرفت و ۴۵ هزار و 
۵۰۰ دالر معامله شــد. از آن زمان، معکوس بزرگی با 
کاهش قیمت بیت کوین تا ۱۵هزار دالر رخ داده است.
با این حال، بیت کوین در ســال ۲۰۲۳ رشد را تجربه 
کرد و در ژانویه به ۲۳ هزار دالر رســید و ممکن است 
نشان دهد که سرمایه گذاران نسبت به آینده بیت کوین 
امیدوارتر شده اند و مایل به پذیرش ریسک های بیشتری 
هستند.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱.۰۶ تریلیون دالر برآورد می شــود که این 
رقم نســبت به روز قبل ۱.۷۷ درصد بیشتر شده است. 
در حال حاضر ۴۲.۱۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال 
در اختیــار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۲۵ درصد 
کاهش داشته است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 
۲۴ ساعت گذشته ۵۰.۳۹ میلیارد دالر است که ۸.۱۰ 
درصد کاهش داشــته اســت. حجم کل در امور مالی 
غیر متمرکز در حال حاضر ۵.۷۲ میلیارد دالر اســت 
که ۱۱.۳۵ درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته بازار ارزهای 

دیجیتال است. 

بیت کوین رکورد ۱۰ ماهه را شکستافزایش اعزام و پذیرش مسافران هوایی در ۹ ماهه سال جاری

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمد حســینی جالل آباد بموجب وکالتنامه شــماره ۳۵۰۶۲ مورخ 
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ دفترخانه ۲۹۲ مشهد بوکالت از طرف خانم زهره حسینی نوه احمدآبادیان به 
استناد ۲ برگ اوراق استشهادیه منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی می باشــند ســند مالکیت ششدانگ اعیان یک 
واحد آپارتمان واقع در طبقه ۶ سمت غربی قطعه ۱۸ تفکیکی بشماره پالک ۹۰۹۰فرعی از 
۳۹۹۳ فرعی از ۱۴ اصلی یک اصلی بخش ۹ مشهد ، بعلت سهل انگاری مفقود شده است. با 
بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت ششدانگ اعیان یک واحد آپارتمان به مساحت ۳۶/۵۰ 
مترمربع به شــماره پالک فوق بنام خانم زهره حسینی نوه احمدآبادیان پالک فوق در ذیل 
دفتر - صفحه - شــماره ثبت – ثبت و ســند مالکیت تک برگی بشماره ۷۹۵۰۳۰ ب/۹۸ و 
شناســه الکترونیک ۱۳۹۸۲۰۳۰۶۲۷۱۰۱۸۳۳۳ صادر و تسلیم گردیده است. لذا به استناد 
ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نســبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید، بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
م الف 308

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای سید سیروس رضوی حشمتی زاده به استناد اوراق استشهادیه جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی می باشند سند 
مالکیت یک دانگ اعیان از ششدانگ اعیان یکباب منزل و دو دربند دکان به شماره پالک 
۱۲۴۱ فرعی از ۱۰ اصلی بخش ۹ مشهد ، بعلت سهل انگاری مفقود شده است. با بررسی 
دفتر امالک معلوم شــد مالکیت یک دانگ اعیان مشاع از ششدانگ اعیان یکباب منزل و 
دو دربند دکان بمســاحت ۱۲۹/۰۹ مترمربع بشماره پالک فوق بنام آقای سید سیروس 
رضوی زاده حشــمتی در ذیل دفتر - صفحه - به شماره ثبت - ثبت و سند مالکیت تک 
برگی بشماره ۷۸۷۱۸۲ ب / ۹۸ و شناسه الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۰۶۲۷۱۰۱۷۶۰۹ صادر 
و تسلیم گردیده است. لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی 
و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید، 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
ســند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.
م الف 307

بشیر پاشائی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۵ مشهد مقدس
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