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بازیابی سفره های زیرزمینی؛ شاید 20 سال دیگر

دوشنبه 26 آبان 1393 | سال دوم | شماره 429 

ش�هروند| چندین  س��ال از خشکس��الی در ایران 
می گ��ذرد و هرس��اله دول��ت و دس��تگاه های ذیربط 
به خصوص در فصل تابستان هش��دارهای خود را برای 
صرفه جویی در مصرف آب به مصرف کنندگان می دهند 
اما هیچ گاه مردم یا هم��ان مصرف کنندگان یا حداقل 
اکثر آنها این هش��دارها را جدی نمی گیرند و آن را باور 

نمی کنند. 
ولی انتشار عکس سدهای خالی اطراف تهران و انتظار 
بیش از حد مردم برای بارش باران در  سال جاری اندکی 
آنها را به این باور رساند که موضوع بحران آبی جدی است 
و دولت از روی عادت به آنها هشدار نمی دهد. هرچند با 
این حال هم بسیاری به روال گذشته آب مصرف کردند 
و کم آبی را مشکل دولت دانستند ولی به هر حال نسبت 
به دوره های قبل تعداد بیشتری از ایرانی ها زنگ خطر 
کم آبی را ش��نیدند. اما ریزش باران در روزهای اخیر که 
تقریبا در تمام اس��تان ها اتفاق افتاد بازهم رویه مردم را 
تغییر داد. آنها که طی چند روز شاهد بارش های جسته 
و گریخته بودند به این تحلیل رسیدند که مشکل کم آبی 
کشور حل شده است ولی واقعیت چیز دیگری است. با 
وجودی که بارش های جوی در برخی از استان ها نسبت 
به سال گذش��ته با افزایش قابل توجهی روبه رو بود ولی 
مشکل خشکسالی آن قدر عمیق شده  که این افزایش ها 
هم دردی از کم آبی کشور دوا نکرد. نه مخازن سدهای 
خالی کشور پر شد و نه س��فره های زیرزمینی که بر اثر 

تخلیه آنها زمین نشست می کند. 
20 سال زمان برای بازیابی سفره های زیرزمینی 
برهمین اساس معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا که 
روز گذش��ته برای ارایه آخرین وضع بخش آب کش��ور 
به میان خبرنگاران آمده ب��ود به صراحت اعالم کرد: در 
صورت اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، 
احیای سفره های زیرزمینی 20 سال طول می کشد تا به 

وضع قبل بازگردند.

ب��ه گفت��ه رحی��م میدان��ی،  ب��رای اج��رای طرح 
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 600 میلیارد تومان 
بودجه پیش بینی شده که این رقم نسبت به بودجه  سال 
گذشته 6 برابر رشد داشته ولی اجرای این طرح که پس 
از 20 سال به متعادل شدن س��فره های زیرزمینی آب 
منجر می شود، به غیر از منابع مالی کالن به صرفه جویی 
باالیی نیز نیازمند اس��ت به طوری که پایان اجرای این 
طرح در انتهای برنامه شش��م توس��عه باید 11 میلیارد 

مترمکعب از مصرف آب های زیرزمینی کاهش یابد.
سطح آب دریاچه ارومیه 32سانت باال آمد

ب��ا افزای��ش بارندگی ه��ا در روزهای اخی��ر که در 
اس��تان های آذربایجان رکورد قاب��ل توجهی به ثبت 
رس��انده وضع دریاچه ارومیه اندکی بهبودیافته است. 
به طوری که به گفته معاون وزیر نیرو از ابتدای مهرماه 
تاکن��ون به طور میانگین 37میلیمتر بارش داش��تیم 

که 61 درصد افزایش نش��ان می ده��د. همچنین در 
حوضه ه��ای آبی حس��اس مانند دریاچ��ه ارومیه نیز 
105میلیمتر بارش داشتیم که نشان دهنده 144 درصد 
افزایش بارش نسبت به درازمدت است. به همین دلیل 
س��طح دریاچه ارومیه در این فاصله 32سانتیمتر باال 
آمده است. براس��اس اظهارات میدانی در عکس های 
ماهواره ای مس��احت دریاچه دو برابر افزایش یافته و با 
وجود این که هنوز نقشه توپوگرافی این دریاچه را نداریم 
برآورد می شود از ابتدای مهرماه 500 میلیون مترمکعب 
آب وارد دریاچه ارومیه شده باشد. این در حالی است که 
برای بازگشت دریاچه ارومیه به شرایط گذشته بیش 
از 3متر باید س��طح آب این دریاچه باال بیاید که بر این 
اساس باید 10برابر بارش های اخیر را انتظار بکشیم که 
به طور قطع طی چندین  س��ال و در صورت بارش های 

نرمال ممکن خواهد بود.

باران آمد؛  باروری ابرها متوقف شد
در حالی که در روزهای گرم  س��ال باروری ابرها به 
یک��ی از اولویت های وزارت نیرو تبدیل ش��ده بود اما 
معاون وزی��ر نیرو می گوید به دلی��ل این که بارش ها 
افزایش یافته فعال ب��اروری ابرها انجام نمی ش��ود و 
نیازی به آن نیست. با این وجود وی باروری ابرها را از 
اولویت های وزارت نیرو برای افزایش بارش اعالم کرد 
و افزود:  با توجه به تأکید وزیر نیرو این آمادگی وجود 
دارد که با افزایش هواپیما و توسعه ایستگاه های زمینی 
و راداری در مواقع ضروری با اجرای طرح باروری ابرها 

کاهش بارش در کشور جبران شود. 
7 هزار میلیارد تومان پروژه آماده واگذاری

میدانی در ادامه سخنان خود همچون سایر مدیران 
آبی کش��ور به موضوع ناهمخوانی دخل و خرج بخش 
آب کشور و پایین بودن قیمت ها نیز اشاره کرد. به گفته 
وی با توجه به این که قیمت تمام شده با قیمت فروش 
آب فاصله زیادی دارد، وزارت نیرو مجبور اس��ت آب را 
با قیمت تضمین��ی از س��رمایه گذار بخش خصوصی 
خریداری کند و در اختی��ار مصرف کنندگان قرار دهد 
که این اقدام هزینه های زیادی را بر وزارت نیرو تحمیل 
خواهد کرد. معاون وزیر نیرو گفت:  در بودجه  سال آینده 
اعتبار خرید تضمینی آب 5 برابر شده و به 500 میلیارد 
تومان رس��یده اس��ت. میدانی با اش��اره ب��ه این که در 
 سال جاری یک هزار و 71 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
توس��ط بخش خصوصی در 8 پروژه آبی صورت گرفته 
است، گفت: در حال حاضر 7 هزار میلیارد تومان پروژه 
آماده واگذاری به بخش خصوصی اس��ت. وی در پایان 
طرح های تأمین آب شرب روستایی را از مشکالت عمده 
این وزارتخانه عنوان کرد و گفت:  در بودجه  سال آینده 
400 میلیارد تومان برای این بخش پیش بینی ش��ده 
ولی اعتبار الزم برای تکمیل پروژه های آب روس��تایی 

2 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

تسنیم| اکبر کمیجانی قائم  مقام بانک مرکزی با تأکید بر این که 
برای تکمیل بانک جامع اطالعاتی یارانه، اطالعات حساب های بانکی 
مردم مورد اس��تفاده قرار نخواهد گرفت، گفت: احتم��االً از خدمات 
یارانه ای نظام بانکی کمک گرفته ش��ود. وی در پاسخ به این پرسش 
»آیا بناست برای تکمیل بانک جامع اطالعاتی یارانه از اطالعات نظام 
بانکی نیز استفاده ش��ود یا خیر؟« اظهار داشت:  خیر؛ اصالً برنامه ای 
برای استفاده از اطالعات نظام بانکی نداریم. وی در گفت وگو با تسنیم 

تأکید کرد: احتماالً از خدمات یارانه ای نظام بانکی استفاده شود و به 
هیچوجه از اطالعات حساب های بانکی مردم در تکمیل بانک جامع 
اطالعات یارانه استفاده نخواهد شد. طی روزهای اخیر احمد میدری 
معاون وزیر کار، از دستور 2ماهه رئیس جمهوری برای تشکیل بانک 
شناس��ایی خانوار خبر داد و گفت: در حین تش��کیل بانک اطالعات 
خانوار حریم خصوصی مردم محفوظ است و از دستگاه ها به گونه ای 
اطالعات دریاف��ت می کنیم که وارد حریم خصوصی افراد نش��ویم. 

همچنین علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه 
نقدی پردرآمدها در آینده نزدیک خبر داد و گفت:  یکی از مشکالتی 
که در بخش یارانه های نقدی با آن روبه رو هستیم ضعف در شناسایی 
خانوارهاس��ت که قرار ش��ده بانک اطالعاتی با همکاری دستگاه ها 
تشکیل ش��ود و به طورحتم ظرف ماه های آتی  درصد خطاها کاسته 
خواهد شد و در این صورت می توانیم تعداد دقیق نیازمندان و افرادی را 

که باید به آنها یارانه تعلق گیرد، شناسایی کنیم.

قائم مقام بانک مرکزی خبر داد

  تکمیل اطالعات یارانه  بدون سرکشی در حساب های مردم

 ترکان:  جاسک و بوشهر
 به زودی به مناطق آزاد می پیوندند

 نماینده مجلس:  
دولت بدهی  خود به بانک ها را تسویه کند

 نعمت زاده:  نمک دریاچه ارومیه
 ظرفیت استفاده در صنعت را دارد

سازمان غذا و دارو:  دغدغه ای در مورد 
برنج های آلوده وجود ندارد

عضوکمیسیون عمران مجلس:  مسکن مهر 
نیازمند 5 هزارمیلیارد تومان است

مرکز پژوهش های مجلس: تا سال 1400 
بیکاران 5 میلیون نفر می شوند 

 فراخوان حضور سرمایه گذاران
 برای احداث 3 خط انتقال گاز صادراتی

 پژویان:  آمارهای دولت 
با شرایط اقتصادی کشور تناسب ندارد

موسی الرضا ثروتی: مالیات بر خانه های خالی 
مسکن را گران نمی کند

بدون شرح

تحقق اولین وعده انتخاباتی روحانی
ش�هروند| مهم تری��ن رویداده��ای اقتصادی 
26 آبان ماه در س��الیان پیش را مرور می کنید: در 
چنین روزی در س��ال 92 محمد نهاوندیان رئیس 
دفتر رئیس جمه��وری خبر از تحق��ق اولین وعده 
رئیس جمهوری ایران داد و گفت:  براس��اس آمارها 
ش��تاب تورم مهار ش��ده اس��ت و در ماه های آتی 
قیمت ها به سطح قابل قبولی خواهد رسید. به همین 
دلیل رئیس جمهوری در اوایل آبان ماه گزارشی را 
به مردم ارایه خواهد داد. با این روند ان شاءاهلل اولین 
وعده دولت نیز محقق می شود. همچنین در همین 
روز، انجمن جهانی خودرو اعالم کرد که ایران رتبه 
هفتاد و نهم را در س��رانه خ��ودرو در جهان به خود 
اختصاص داده است. بر این اساس تعداد خودروهای 
شخصی و تجاری در ایران در  س��ال 2011 برابر با 
11 میلیون دستگاه بر آورد شده است که 8 میلیون 
و 900 ه��زار دس��تگاه آن خودرو س��واری و مابقی 

خودروهای تجاری بوده است.

بنزین آزاد 50 درصد گران می شود 
میزان| نادر فریدونی رئی��س کمیته نفت و گاز 
کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به افزایش قیمت 
بنزین آزاد در  سال 94 اعالم کرد: پیش بینی می شود 
دولت قیمت بنزین آزاد را در س��ال آینده میانگین 
50 درصد افزایش دهد. وی درخصوص روند افزایش 
قیمت بنزین سهمیه ای اعالم کرد: البته نمایندگان 
مجلس خواس��تار تثبیت قیمت بنزین سهمیه ای 
لیتری 700 تومان هستند. عضو کمیسیون انرژی 
مجلس ادامه داد: البت��ه می دانیم میانگین قیمت 
بنزین در سایر کشورها سه برابر قیمت بنزین آزاد در 
ایران است و برای همین و به منظور رونق بخشیدن 
به مصالح اقتصادی و پروژه های زیر بنایی نیازمند آن 
هستیم که قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی در 
کش��ور افزایش یابد. وی ادامه داد:  اما از سویی دیگر 
افزایش قیمت حامل های انرژی موجب خواهد شد 
که قشر آسیب پذیر و متوس��ط جامعه آسیب های 
جدی ببیند از همین رو دولت و مجلس باید در کنار 
افزایش قیمت حامل های انرژی نس��بت به تثبیت 

قیمت کاالهای اساسی اقدام عاجلی کنند. 

اقتصاد در چنین روزی

رخداد

گزیده خوانی

  مصرف گاز کشور 53۶ میلیون مترمکعب 
در روز| سخنگوی ش��رکت ملی گاز ایران با اشاره 
به آخرین وضع گازرسانی به بخش های مختلف در 
سطح کشور، گفت: هم اکنون 96 میلیون متر مکعب 
گاز به بخ��ش نیروگاهی، 80 میلیون مترمکعب به 
بخش صنایع و 360 میلی��ون مترمکعب به بخش 

خانگی و تجاری ارسال می شود.

 واردات 25 درص�د افزای��ش یاف���ت| 
محمدحسین برخوردار رئیس مجمع عالی واردات و 
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: واردات به کش��ور در 
7 ماه نخست  سال جاری بیش از 25 درصد افزایش 
یافته اما باید گفت که 80 ت��ا 85 درصد واردات مواد 

اولیه کارخانجات است.

  پرداخت مالیات ب�ر ارزش افزوده از جیب 
جایگاه داران| اردشیر دادرس رئیس هیات مدیره 
انجمن صنف��ی CNG، ب��ا انتق��اد از پایین بودن 
کارمزد جایگاه��داران و همچنین نبود متولی برای 
صنعت س��ی ان جی در کش��ور گف��ت: دولت باید 
با در نظر گرفت��ن بودجه کارآمد ب��رای این حوزه و 
همچنین تعیین متولی برای مدیریت آن مشکالت 

جایگاه داران سی ان جی را رفع کند. 
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شهروند| بورس کاالی ایران می خواهد وارد عرصه 
بین المللی ش��ود؛ یکی از اولین قدم ه��ا در این راه هم 
 )IEU( عضویت در اتحادیه الکترونیکی بین بورس��ی
اس��ت. س��ازمانی بین المللی که در زمینه ارتباط بین 
بورس ه��ای کاالیی درمنطقه کش��ورهای مس��تقل 
مش��ترک المنافع )CIS( و اروپ��ای ش��رقی فعالیت 
می کند و هفت بورس از پنج کشور در آن عضو هستند؛ 
بورس »یرکومکس« ارمنس��تان،  »بوککس« بالروس،  
»آی کک��س«  و »کک��س« قزاقس��تان،  »کوکک��س«  
قرقیزس��تان،  »یوککس��و« بورس کاالی کش��اورزی 
از اوکراین و دو سیس��تم توزیع کاالیی از ارمنس��تان و 

بالروس. 
سازمانی که درخصوص آن خبر می رسد که روسیه 
در آستانه پیوستن به آن است و  ایران هم عالقه مند به 
بودن در آن شده است. از این رو ایران در آستانه عضویت 
قریب الوقوعش،  میزبان نشس��ت این اتحادیه شده تا 
درهمین بازه زمانی رایزنی ها برای حضور بورس کاالی 

ایران درکنار 7 عضو دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.
در ای��ن رابط��ه ه��م روز گذش��ته رئی��س اتحادیه 
الکترونیکی بین بورس��ی و نایب رئی��س بورس کاالی 
بالروس با همراهی مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران به 
جمع خبرنگاران آمد تا جزییات تازه ای از الحاق ایران در 

این حوزه را منتشر کند.
جواهرات در بورس کاال

حس��ین پناهیان مدیرعامل بورس دراین نشس��ت 
خبری گفت:   براس��اس رس��الت بورس کاال در زمینه 
توسعه روابط بین المللی به فکر همکاری با این اتحادیه 

افتادیم ک��ه در آن زمان مقدمات امض��ای توافقنامه با 
ب��ورس کاالی بالروس به عن��وان یک��ی از اعضای این 
اتحادی��ه فراه��م آمد و همی��ن توافق مقدمه ای ش��د 
برای حضور ب��ورس کاالی ایران در  IEU. او با اش��اره 
به احتمال انج��ام مبادالت مختلف کاالیی با روس��یه 
هم تأکید کرد: روس��یه به دنبال عضوی��ت در اتحادیه 
الکترونیکی بین بورسی اس��ت و در صورت تحقق این 
عضویت،  بررس��ی های ما برای انجام مبادالت کاالها با 

روسیه از طریق بورس کاالی ایران آغاز می شود.
مدیرعامل بورس کاال درخص��وص انجام معامالت 
جواهر هم در ای��ن بازار تصریح ک��رد: در بورس کاالی 
ایران ت��االری با عنوان تاالر فرعی وج��ود دارد که کلیه 
محصوالت استانداردناپذیر می توان در آن تاالر معامله 
شود از این رو شرایط برای آغاز معامالت فلزات گرانبها و 

جواهرات از تاالر فرعی وجود دارد.
تابلو و زمان معامالت مجزا

پناهیان در پاس��خ به »ش��هروند« درخصوص ایجاد 
تابلویی مجزا برای آغاز معامالت بین بورسی هم تأکید 
کرد: با توجه به اختالف زمانی که بین کشورهای عضو 
وجود دارد،  باید برای آغاز معامالت تمهیداتی اندیشیده 
ش��ود و تابلوی زمانی مج��زا برای بورس کش��ورهای 

مختلف در نظر گرفته خواهد شد.
به گفته او درحال حاضر از کشورهای مختلف واردات 
و ص��ادرات به ایران صورت می گیرد ک��ه این کاالها در 
بخش های مختلف ازجمله فلزات مانند فوالد و شمش 
و محصوالت نفتی و بخش کش��اورزی است و تالش ما 
بر این خواهد ب��ود چنین محصوالتی که در بورس کاال 

پذیرش ش��ده اند، در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی 
نیز عرضه ش��ود. تحریم ها مش��کل دیگری اس��ت که 
بیشتر مورد تأکید اصحاب رسانه قرار گرفت. به عبارت 
دیگر پرسش اینجاست که آیا با وجود تحریم ها امکان 
گرم شدن این بازار مشترک وجود خواهد داشت؟ پاسخ 
پناهیان به این پرسش امیدوار کننده است. به گفته او 
با توجه به همجواری ایران با کشورهای منطقه ازجمله 
بالروس و ارمنستان و دیگر کشورها امکان مبادله کاال 
بدون مشکلی انجام می شود و تحریم ها نیز تأثیری در 

مبادله کاال نخواهد داشت.
به تحریم ها اهمیت نمی دهیم

گریگور واردیکی��ان رئیس اتحادیه الکترونیکی بین 
بورس��ی و رئیس بورس کاالی ارمنس��تان هم معتقد 
است که تحریم ها نمی تواند در مبادالت بورس کاالی 
ایران و این اتحادیه و اعضایش موثر باشد. او تأکید کرد: 
در کشور ما سیاس��ت های نادرست حمایت نمی شود 
اعضای IEU  هم هیچ مش��کلی برای مبادله  کاالهای 
مختلف با ای��ران ندارند به این ترتیب هیچ ش��خص یا 
دولتی نمی تواند مان��ع از انعقاد قراردادهای چندجانبه 

میان ایران و بورس های کاالیی شود.
در مورد عرضه جواه��رات هم واردیکیان تأکید کرد: 
جواه��رات  کاالیی اس��تاندارد نیس��ت. درواقع کاالی 
بورسی به حس��اب نمی آید اما با ایجاد شرایط الزم در 
اتحادیه بین بورسی،  فلزات باارزش و سنگ های قیمتی 
در بورس های کاالیی عضو عرضه می ش��ود که ازجمله 
آنها می توان به شمش،  الماس برلیان برش خورده،  نقره 
و پالتین اشاره کرد. وی درخصوص ویژگی های اتحادیه 

الکترونیکی بین بورسی  افزود:   این اتحادیه الکترونیکی 
این امکان را فراهم کرده است که مشتریان آن به صورت 
آنالین در کش��ورهای مختلف اقدام به خرید و فروش 
کاالها کنند که توسعه این معامالت به سهولت مبادالت 

در سطح بین المللی منجر می شود.
واردیکیان درخصوص تع��داد کارگ��زاران و این که 
از کش��ور ایران چند کارگزار امکان هم��کاری را دارند، 
تصریح کرد: اتحادیه بین بورسی به صورت مستقیم با 
کارگزاران همکاری نمی کند بلکه این اتحادیه با اعضای 

خود به طور مستقیم در تماس است.
سرگئی پوپودرنکو نایب رئیس بورس کاالی بالروس 
هم در ادام��ه این کنفران��س خبری گفت: براس��اس 
بررسی های ما،  پتانس��یل بازار کاالیی ایران بسیار باال 
بوده و عضویت ایران در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی 

می تواند فرصت ویژه ای را برای اعضا فراهم کند.
سرگئی پوپودرنکو با اشاره به این که بالروس در چند 
 سال گذش��ته در انتظار همکاری تجاری با ایران بوده، 
افزود: 10 سال از عمر بورس کاالی بالروس می گذرد و 
درحال حاضر بیش از 3 هزار نوع کاال ازجمله محصوالت 
 فلزی، کش��اورزی و چ��وب در بس��تری الکترونیکی

 انجام می شود.
او  افزود: در ب��ورس بالروس در ه��ر 5 دقیقه امکان 
7 معامل��ه وجود دارد که نماینده کش��ورهای مختلف 
در این بورس حض��ور دارند. همچنین با توجه به وجود 
انبارهای IEU در سراسر جهان امکان پذیرش انبارهای 
 بورس کاالی ایران در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی

 وجود دارد.

امکان خرید و فروش بین المللی شمش طال، الماس، برلیان،  نقره و پالتین فراهم می شود

معامله جواهرات دربورس کاال؛ به زودی

چند خط دلواپسی

قیچی جراح جاماند

خیل��ی دور نیس��ت و حتما خاطرتان هس��ت. 
همین چند  سال قبل بود که قرار بود فاز اول قانون 
هدفمندی یارانه ها آغاز ش��ود. رس��انه ها پر بودند 
از گمانه زنی، تحلیل و هش��دار. یک��ی در مذمت 
اجرا و یکی در دفاعش ح��رف می زد. آن دیگری از 
پیش ش��رط هایش و برخی فقط از خوبی هایش! 
اما در همان زمان، مردم و مدیران اجرایی کش��ور 
همه هراس داش��تند که  چه خواهد ش��د؟ برخی 
نامه نوشتند که این قانون جراحی پرخطری است 
و نباید ساده انگاشته ش��ود. دولت اما چیز دیگری 
می پنداش��ت و حتی زمان ش��روع آن را نیز اعالم 
نکرد؛ چرا که از احتکار و اختالل در بازار می ترسید. 
به هر سو آذر89 و ش��بانه اعالم شد که فاز اول این 
قانون اجرایی و قانونی شروع شده که اقتصاد ایران 
را بهبود می دهد. گذش��ت و گذشت اما وقایع طور 
دیگری پیش رفت. اعداد و ارقام اقتصادی از اجرای 
موفق این قانون در یک سال اول خبر می داد و اعالم 
شد توانسته شتاب مصرف انرژی در برخی بخش ها 
را ُکند کند. افزایش قیمت حامل های انرژی در گام 
اول توانست اقتصاد بیمار ایران را وادار به مصرف 
کمتر کند اما گفته منتقدان قانون که می گفتند 
»این جراحی اقتصادی، بدون خونریزی ش��دید 
امکان ندارد« شنیده نشد چرا که دولت معتقد بود با 
درایت می تواند این بیمار را از زیر تیغ جراحی سالم 
بیرون آورد. قصد قضاوت ندارم که بگویم این بیمار 
با چه حالی زیر عمل رفت و زیر دست جراحان دوره 
پیش چگونه به جراح تازه )دولت یازدهم( سپرده 
ش��د زیرا اعداد و ارقام رشد اقتصادی )منفی 6.8(، 
رشد صنعتی )منفی 9/9(، تورم )بیش از 40درصد( 
عیان تر از آن است که حاجتی به بیان داشته باشد. 
پس بیایی��د از ادامه کار در ف��از دوم بگوییم. فازی 
که از  س��ال 93 در دولت تازه کلید خورد و با جمله 

»شیب مالیم قیمت ها« ماندگار شد. 
جراح جدید و منتخب مردم ایران )در انتخابات 
 س��ال 92( در شرایطی باالی س��ر بیمار )اقتصاد 
ایران( آمد که خونریزی ه��ای فراوانی در تن این 
بیمار دیده ش��ده ب��ود و دیگر رگی ب��رای تزریق 
خون در آن یافت نمی ش��د! حاال 4 س��ال پس از 
اجرای این قانون، زمزمه های اجرای فاز سوم این 
جراحی شنیده می شود. در این مقوله می خواهم 
به یک نکته کمتر دیده ش��ده )از سوی مجریان( 
تأکید کنم. چ��را پیش از بلند ش��دن صدای فاز 
س��وم، ارزیابی تأثیر این قانون مطرح نیست؟ آیا 
کسی پاس��خی دارد که بگوید آزادسازی یا همان 
گران س��ازی قیمت س��وخت )ب��دون ابزارهای 
ضروری چون بهینه سازی مصرف( چقدر توانسته 
مصرف کاهشی مستمر ایجاد کند؟ اول بپذیریم 
که به واق��ع موفق نبودیم و ب��ر همین یک نکته، 
ده ها و صدها پژوه��ش ارایه دهیم که چرا توفیق 
نداش��تیم، بعد تن مردم و اقتصاد بیمار را دوباره 
بلرزانیم! پاسخ بدهیم که چرا از یک قانون خوب، 
پوس��ته ای ناقص س��اختیم که نتیجه اش برای 
مردم گرانی، برای تولید رکود و برای دولت، فشار 
افکار عمومی شد. توضیح بیشتر با عالمان بحث، اما 
بدانید ما برای این دلواپسیم! دلواپس اقتصادی که 
قیچی جراح قبل در بدنش باقی مانده و جراح تازه 

نیز هنوز نتوانسته آن را پیدا کند.

حمیدرضا طهماسبی پور
دبیر گروه اقتصادی
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لس آنجلس دیلی نیوز

  حریم خصوصی از دس��ت رفته:  آنالین کردن 
اطالعات بیماران در آمریکا سبب شده اطالعات 
شخصی آنها   به اشتراک گذاش��ته شود. 4213 
مورد   شکست اطالعاتی در ایالت کالیفرنیا ثبت 

شده است.

کیوسک اقتصادی

عدد خبر

سعید س��لطانی مدیرعامل اتحادیه دامداران از پرداخت 225 میلیارد تومان 
یارانه نقدی به شیر تولیدی در بهار امس��ال براساس هر کیلوگرم شیر تحویل 
داده شده طی ماه آینده خبر داد و گفت: پیشنهاد دامداران برای ادامه پرداخت 

یارانه شیر در  سال جاری، تأمین علوفه ارزانقیمت است.

225
 میلیارد تومان

پرداخت یارانه نقدی برای شیر 

حس��ن زمانی رئیس کارگروه نظارت بر امر واگذاری پرسپولیس و استقالل 
گفت: قرار است س��ازمان خصوصی پس از تحویل گزارش های مالی دو باشگاه 
پرسپولیس و استقالل، قیمت پایه این دو باشگاه را برای مزایده تا پایان آذر اعالم 
کند. وی افزود: قرار شد سازمان حسابرس��ی ظرف 10 روز آینده گزارش مالی 
باشگاه استقالل تا تاریخ 93/04/30 و باشگاه پرسپولیس تا تاریخ 93/04/30را 

تحویل دهد تا مقدمات واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی فراهم شود.

30
آذر

تعیین قیمت پایه استقالل و پرسپولیس برای مزایده 

سنا
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