
خانه ملت و اوضاع نابسامان اقتصادی
سیاوش کاویانی

موضوع افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین با 
شرایط اقتصادی موجود، دغدغه ذهنی مردم کشورمان 
ش��ده بود، با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی در 

کشور، چنین تصمیمی قطعا به صالح نبود.
اکن��ون به خاطر ش��رایطی که ب��رای اقتصاد 
کشور به وجود آمده است و بیشترین علت آن هم 
از مدیریت ضعیف سرچش��مه می گیرد، وضعیتی 
را ب��ه وجود آورده که ع��الوه بر افزایش بی رویه و 
غیرمنطقی قیمت کاالها، اجناس و خدمات، مردم 

از بی ثباتی قیمت ها نیز رنج می برند.
هی��چ فردی از افراد جامع��ه را نمی توان یافت 
که هنگام خری��د کاالیی از بی ثباتی قیمت گالیه 
نداش��ته باش��د و این بی ثباتی با افزایش ش��دید 
قیمت کاالها همراه اس��ت. چنین شرایطی ایجاب 
می کند که دولت و دست اندرکاران اقتصادی برای 
مهار این افس��ار گسیختگی راهکاری ارائه دهند و 

از ادامه آن جلوگیری کنند.
مش��اهده وضعیت اقتصادی موجود چه پیامی 
را به افکار عمومی می رساند؟ آیا نشان دهنده طرح 
و برنام��ه و مدیریت اقتصادی کارآمدی را می توان 
برداشت کرد، یا این که یک ولنگاری اقتصادی در 

بازار و تولید و توزیع حاکم شده است؟
نمی ت��وان منک��ر تأثیر تحریم ه��ای اقتصادی 
بر فض��ای کس��ب و کار، درآمد و تولی��د و عرضه 
محصوالت نیاز جامعه ش��د، اما این تاثیر نمی تواند 
تنها به خاط��ر تحریم های اقتص��ادی آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی ایران باشد، چراکه ایران 40 سال 
اس��ت که در تحریم ق��رار دارد و حتی تحریم های 
ش��دیدتر از تحریم های کنونی را پشت سر گذاشته 

و اجازه نداده شرایط اینگونه که هست، شود.
وضعیت مس��کن، خودرو، اجن��اس و کاالهای 
اساس��ی به گونه ای اس��ت که از افزای��ش بی رویه 
قیمت اشباع ش��ده اما همچنان سیر صعودی دارد 
و خیال توقف ندارد! بروز چنین وضعیتی نخس��ت، 
عدم نظارت و برخورد قاطع با سوداگران اقتصادی 
را می رس��اند و مردم نیز مقصر ش��رایط اقتصادی 
نابسامان را دولت می دانند، چراکه می بینند از سوی 
دولت ط��رح و برنامه ای کارآمد برای مقابله با این 
نابس��امانی پیاده نمی شود. این که همه گرفتاری ها 
و مشکالت اقتصادی موجود را به گردن تحریم های 
آمری��کا و خروج آن از توافق هس��ته ای بیندازیم، 
فرافکنی برای پنهان کردن ضعف هایی است که در 

عرصه اقتصادی کشور وجود دارد.
چندی پیش یک کارآفرین که در زمینه تولید 
گوش��ت قرمز فعالی��ت دارد در برنام��ه تلویزیونی 
گفت اگر اج��ازه دهند ما می توانی��م با روش های 
علمی ک��ه در پرورش و تولید گاو گوش��تی پیاده 
کرده ایم گوشت تازه وگرم را با قیمت باور نکردنی 
36 هزار تومان به دس��ت مردم برسانیم، اما مقابل 

فعالیت های ما سنگ اندازی می شود!
روشن اس��ت که برای پایان دادن به وضعیت 
موجود که سرمنش��ا آن مدیریت ضعیف اقتصادی 
و تصمیم گیری های اش��تباه از س��وی مس��ئولین 
اقتصادی کش��ور اس��ت، باید نهادها و قوای دیگر 
در کش��ور به وظایف خود بیش��تر واقف باش��ند تا 
بتوانند دولت را به اتخاذ تصمیمات درس��ت وادار 
س��ازند. تاکنون به نظر می رسد که نهادها و قوای 
دیگر کش��ور، بیشترین مدارا و همکاری را با دولت 
تدبیر و امید داش��ته اند به همین خاطر بخشی از 

مشکالت از این معبر نشأت می گیرد.
مجلس ش��ورای اس��المی در ش��رایط کنونی 
اقتصاد نابس��امان، وظیفه سنگینی برعهده دارد و 
اکنون مردم نیز به خاطر این ش��رایط چشم امید 

به خانه ملت دارند.
اگر تا پیش از این مجلس و نمایندگان آن از هر 
طیف و جریان سیاسی خواسته یا ناخواسته، به خاطر 
برخی مسائل به موضوعات مهمی همچون مشکالت 
اقتص��ادی و ضعف در مدیریت این بخش حس��اس 
ورود نکرده اند، از این پس باید قاطع تر، کارآمدتر و 
دقیق تر عمل کنند، چراکه شرایط هر روز حساس تر 
می شود و باید نمایندگان در کمیسیون های تخصصی 
اقتص��ادی مجلس خود را موظف بدانند و به مباحث 
اقتصادی ورود کنند و آن بخش هایی که تصمیمات 

اشتباه اقتصادی گرفته می شود، خنثی کنند.
اگ��ر مجلس با دق��ت و قاطعیت بیش��تری در 
موضوع اختصاص 20 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی 
که در فروردین ماه سال 97 به برخی افراد و اشخاص 
داده شد تا کاال وارد کنند و سپس متوجه شدند که 
آنهایی که ارز گرفته اند بدعهدی کرده و در فکر سود 
کالن خود بوده اند ورود کرده بود، اکنون کشور زیان 

20 میلیارد دالری را تحمل نمی کرد.
یک اتفاق خوب، روز گذشته در مجلس شورای 
اسالمی افتاد و آن مخالفت با افزایش قیمت و سهمیه 
بندی بنزین بود. تصمیم مجلس بجا و درست بود، 
چه بسا اگر زودتر به این موضوع ورود کرده بود، آن 
التهابات زمزمه های افزایش قیمت و سهمیه بندی 

بنزین نیز به مردم و کشور وارد نمی شد.
به هر صورت تصمیم مجلس قابل دفاع اس��ت 
و چنین تصمیماتی باید ادامه داشته باشد، چراکه 
اوضاع اقتصادی به ش��دت ایجاب می کند که همه 
ق��وا و نهاده��ای حاکمیتی و انقالبی ب��رای بهبود 

وضعیت موجود ورود کنند.

سرمقاله
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بررسی سیاست روز از ریشه های اصلی گرانی کاالهای اساسی؛

 کلید گرانی بازار
در دست دولت

ایجاد 28 هزار فرصت شغلی در مناطق محروم توسط بنیاد برکت 
با امضای تفاهم نامه  همکاری میان بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و 
صندوق کارآفرینی امید، 28 هزار فرصت شغلی در مناطق محروم روستایی ایجاد می شود.

تفاهم نامه  همکاری مشترک میان بنیاد برکت و صندوق کارآفرینی امید به منظور 
معرفی و اعطای تس��هیالت به طرح های اش��تغال زایی برکت در جهت بهبود وضعیت 
معیش��ت خانوارهای س��اکن در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، به امضای مدیران 

عامل و رؤسای هیأت مدیره ی این دو نهاد خدمت رسان رسید. 
با امضای این تفاهم نامه و با اعتباری بالغ بر 3 هزار میلیارد ریال که به طور مشترک 
توسط بنیاد برکت و صندوق کارآفرینی امید تأمین می شود، 28 هزار فرصت شغلی با 
راه اندازی 10 هزار طرح اشتغال زایی در قالب الگوها و مدل های توانمندسازی اقتصادی 
اجتماع محور بنیاد برکت در مناطق محروم روس��تایی با اولویت جوانان تحصیل کرده و 
زنان سرپرس��ت خانوار ایجاد خواهد شد. مدت اجرای این تفاهم نامه 2 سال است و در 
قالب همکاری مش��ترک در اعطای تسهیالت قرض الحسنه  اشتغال به طرح های معرفی 

شده ی بنیاد به انجام می رسد.
براس��اس این گزارش، محل اجرای این طرح مش��ترک، تمامی مناطق روستایی با 
اولویت مناطق محروم و مرزی اس��ت و این تعداد طرح اشتغال زایی در قالب رسته های 
ش��غلی نظیر دام س��بک و س��نگین، پ��رورش طیور، بوقلم��ون، بلدرچین، ش��ترمرغ، 

آبزی پروری، زنبور عسل، تولید پوشاک، مشاغل خدماتی و فنی و... خواهد بود. 
در مراس��م امضای ای��ن تفاهم نامه، مدیرعام��ل بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان 
حض��رت ام��ام)ره( ضمن ارایه  گزارش��ی از اقدام��ات این بنیاد گفت: بنی��اد برکت در 
حوزه های وس��یعی به منظور خدمت به محرومان در مناطق کمتر توسعه یافته فعالیت 
دارد که از جمله  آن ها می توان به اشتغال زایی، ساخت مدرسه، توسعه  خدمات بیمه ای، 
ساخت مراکز فرهنگی مذهبی، احداث بیمارستان و مراکز بهداشت و درمان، انجام امور 

زیربنایی و عمرانی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مردم اشاره کرد.
سعید جعفری به ارایه  گزارشی از فعالیت های بنیاد برکت در نظارت بر عملکرد، بررسی 
روند فعالیت ها، حضور در طرح های اشتغال زایی بنگاه محور، و توسعه  اشتغال در مناطق محروم 

و محرومیت زدایی در قالب طرح های اشتغال زایی تسهیالت محور و اجتماع محور پرداخت. 
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با دستور رئیس جمهور؛

کاهش تعهدات ایران در برجام فردا 
اعالم می شود

2

کدخدایی خبر داد

  آغاز بررسی استانی  شدن انتخابات
در شورای نگهبان از پنجشنبه

3

آگهى مزایده عمومى

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد

دوم
ت 
نوب

جمهورى اسالمى ایران
وزارت راه و شهرسازى

سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى کشور
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد 
دو  تعداد  مورخ 97/1/27  فروش شماره 99-98-0018  کمیسیون  مجوز  اساس  بر 
دستگاه خودرو سوارى با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومى و با شرایط ذیل 

به فروش برساند:

شرایط مزایده:
از  پیشنهاد قیمت  ارائه  و  مزایده  اسناد  ، دریافت  از ماشین آالت  بازدید  - مهلت 
تاریخ 98/2/16 لغایت 98/2/23 (به استثناء روزهاى تعطیل) و از ساعت 8 الى 13 

میباشد.
کل  اداره  آالت  ماشین  اداره  به  مزایده  اسناد  دریافت  و  خودروها  بازدید  - جهت 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان واقع در یاسوج – خیابان راهداران مراجعه 

شود.
- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 15000000 ریال به ازاء هر خودرو میباشد.

- کلیه هزینه هاى مربوط به مزایده مشتمل بر درج آگهى روزنامه ، انتقال سند ، 
مالیات و عوارض شماره گذارى و کارشناسى خودروها برعهده برنده مزایده میباشد.
- مبلغى معادل 9 درصد مازاد بر مبلغ قیمت پیشنهادى به عنوان مالیات بر ارزش 

افزوده از برنده مزایده دریافت میگردد.
- پاکات مزایده در تاریخ 98/2/24 در ساختمان شماره 1 راهدارى و حمل و نقل 

جاده اى استان بازگشایى خواهند شد.
- اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد در رد یا 
قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و پیشنهادات مخدوش و ناخوانا پذیرفته 

نخواهند شد.
حاصل  تماس   074-33330067 تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت   -

فرمائید.

وضعیت خودروشماره شاسىشماره موتورنوع سوخترنگمدلتیپسیستمنوع خودروردیف

قابل شماره گذارى1248406935614224795بنزیننقره اى405GLXI8I1384پژوسوارى1

قابل شماره گذارى00693286S1412283244949بنزیننوك مدادىGTXI1383پرایدسوارى2

موشک های غزه رژیم اشغالگر را وادار به درخواست آتش بس کرد

برتری »بدر« مقاومت بر ارتش صهیونیستی 

گروه معیشت  دو روز مانده به شروع ماه  مبارک رمضان سال جاری بود که نایب رئیس بــــازار روز
اتاق اصن��اف ایران در مصاحبه ای با اع��الم اینکه قیمت کاالهای 
اساس��ی در ماه مبارک رمضان گران نمی ش��ود از نظارت کامل و 
جام��ع بر بازار این محصوالت خب��ر داد و اعالم کرد قیمت جدید 
اقالم پرمصرف ماه مبارک رمضان همچون آش، زولبیا و بامیه طی 

چند روز آینده از سوی کمیسیون نظارت اعالم خواهد شد.
اگر ضد و نقیض های این گفته ها را بررسی کنیم که هیچ سنخیتی 
با هم ندارد اما از س��وی دیگر با مبنا قرار دادن تورم باالی 50 درصد 
برای ماه فروردین می توانیم به این باور برسیم که به قدری تا پیش از 
این کاالهای اساسی گران شده که این قبیل متولیان می توانند مدعی 

شوند که گران تر از این نخواهد شد. 

کارشناس مسائل سیاست خارجی:

  نباید بگذاریم آمریکا تصور کند
جاده فشار به ایران باز است

صفحه 5

گروه فرادید  به رغم آنکه برخی کشورهای  ویژه عربی همچون سعودی و امارات به دنبال ترویج گـزارش 
سیاس��ت سازش هس��تند که مقاومت بار دیگر قدرت خود را به رخ 
دشمنان کشید و نشان داد که تنها راه احقاق حقوق ملت فلسطین و 

مقابله با اش��غالگری رژیم صهیونیستی ایس��تادگی و مقاومت است 
چنانکه ارتش صهیونیس��تی به رغم تمام امکانات و تسلیحاتی که از 
سوی آمریکا دریافت کرده نتوانست در برابر آن ایستادگی کند و در 

نهایت نیز تن به آتش بس داد.

منتفی شدن افزایش قیمت بنزین :

مجلس خودی نشان داد

صفحه 2

تازه ترین توصیه ی حضرت آیت اهلل خامنه ای به روزه داران
حضرت آیت اهلل خامنه ای روز سه شنبه )98/2/10( در جلسه  درس خارج فقه، توصیه هایی را برای 

استفاده از فرصت ماه مبارک رمضان و توجه ویژه به عبادت در سحرهای این ماه، بیان کردند.
پایگاه اطالع رس��انی KHAMENEI.IR در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان متن این بیانات 
رهبر انقالب را به شرح ذیل منتشر کرد: دوستان عزیز! ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است، فرصت بسیار 
خوبی است. البّته فرصت تبلیغ است، فرصت تببین است، فرصت اُنس با مردم است، فرصت کمک به فقرا 
است لکن از همه ی اینها باالتر، فرصت تعّبد است، فرصت تقّرب است، فرصت روزه ای است که میگیرید، 
فرصت نشستن سر سفره ی رحمت الهی،  سر سفره ی ضیافت الهی است. این سفره ی ضیافتی که میگویند، 
این ضیافت، همین روزه ی شما است، همین نافله ی شما است، همین نماز شما است که به جا می آورید.

 البّته اعمال ماه رمضان خیلی زیاد اس��ت؛ شما مالحظه کنید در اقبال سّیدبن طاووس، برای هر 
ش��ب چقدر اعمال، چقدر نمازهای مختلف و گوناگ��ون ]ذکر میکند[ که ما واقعاً بعضی مان قاصریم، 
بعضی م��ان ]ه��م[ جاهل به اهّمّیت این کارها هس��تیم -ک��ه حاال محّل ]بحث نیس��ت[- لکن یک 

قدرِ متیّقن هایی، یک قدرِ اقل هایی وجود دارد که اینها را نباید از دست داد.
 سحر ماه رمضان همه پا میشوند؛ نباید این سحر را از دست داد؛ سحر فرصت خیلی خوبی است. 
مکّرر عرض کرده ایم که اگر ماها از سحر استفاده نکنیم، در این دنیای شلوغ، وقت دیگری نداریم برای 
خلوت با خودمان، با دلمان، با خدای خودمان؛ واقعاً وقتی باقی نمیماند. ما گرفتاریم؛ در این 24 ساعت، 
چند ساعتش که خوابیم، آن ساعتهایی هم که بیدار هستیم، گرفتاریم؛ هر کسی یک مشغولّیتی دارد یا 
مشغولّیتهای مختلفی دارد. آن فراغتهایی که وجود داشت، امروز وجود ندارد -]البّته[ نقص زمانه نیست، 
طبیعت زمانه است- باالخره امروز وسایلی هست و زندگی، یک زندگی ماشینی است. امروز پدیده هایی 

وجود دارد که این پدیده ها در گذشته وجود نداشته؛ ]لذا[ گرفتاری زیاد است.
 نمی ش��ود در ایّام روز -چرا، ]البّته[ اوحدّی از مردم، در حال حرکت، در حال معامله، در حال کار 
فّنی، در حال کار با رایانه، در همه ی اوقات با خدای متعال مأنوسند و مشغول ذکرند و ذکر دائم دارند: 
َّذیَن ُهم َعلی َصالتِِهم دائِمون؛ بعضی ها این  جور هس��تند که دائم در نمازند؛ حاال ما که دس��تمان به  اَل
دامن آنها نمیرسد و از آنها دوریم، ولی کسانی آن جور هستند- فرصت ما فقط سحر است؛ اگر چنانچه 

سحر را از دست بدهیم، دیگر واقعاً فرصتی باقی نمیماند. خداوند ان شاء اهلّل همه تان را محفوظ بدارد.


