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راغفر در گفتوگو با »شرق« علت طرح دوباره پرداخت یارانه ارزي به مردم را از زبان نمایندگان مجلس بررسي ميکند

ﯾﺎدداﺷﺖ

مدیرعامل سابق فرودگاه همدان
به  ۱۰سال حبس محکوم شد

طرحي براي بهرسمیتشناختن فساد

رویکرد مشارکتی از برنامه تا عمل

 به گزارش روابط عمومی بازرســی کل استان
همدان ،احکام قطعی مدیرعامل ســابق فرودگاه
همدان و پیمانکار پروژه باند این فرودگاه در جریان
پرونده  ۹٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریالی تدلیس در معامالت
این فرودگاه صادر شد.
بازرسان بازرســی کل استان همدان در جریان
یک بازرسی فوقالعاده از پروژه تطویل و بهسازی
باند فرودگاه همدان در سال  ،۹۵به اسنادی دست
یافتنــد که حاکی از وقوع فســاد در این پروژه بود
و بــر همین اســاس پرونده متخلفــان به مراجع
ذیصالح ارسال شد.
اخیرا شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر دادگستری
کل استان همدان رأی قطعی محکومان را صادر
کرد که بر این اســاس ،مدیر وقت فرودگاه همدان
به اتهام تدلیــس در معامالت فــرودگاه همدان
به مبلــغ  ۹٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ،محکوم به تحمل
پنج سال حبس تعزیری درجه  ۵و به اتهام ارتشا
بــه مبلــغ  ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ،به تحمل  ۱۰ســال
حبــس تعزیری درجه  ۴و جــزای نقدی به مبلغ
 ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال محکوم شده است.
همچنیــن دیگر متهم پرونــده ،پیمانکار پروژه
باند فــرودگاه همدان به اتهام پرداخت رشــوه با
اعمال دو درجه تخفیف نســبت بــه رأی دادگاه
بدوی به تحمل صد روز حبس محکوم شد.
پرونده تخلفات دیگر متهمان این پرونده نیز به
هیئت بدوی رســیدگی به تخلفات اداری کارکنان
وزارت راه و شهرســازی ارسال شــد که آرای آنها
نیز صادر شد.

بلیت قطار از یکشنبه آینده
 ۲۲درصد گران میشود
 معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش متوسط
۲۲درصدی قیمت بلیت قطار از روز یکشنبه هفته
آینده خبر داد .به گزارش تسنیم ،سعید رسولی با
اشــاره به اینکه پیشفروش جدیــد بلیت قطار از
 ۱۹خردادمــاه با قیمتهای جدید آغاز میشــود،
اظهار کرد :بر اساس تصویب شورایعالی ترابری
بهطور متوســط قیمــت قطارهای مســافری ۲۲
درصد افزایش مییابد .وی یادآور شــد :از ســال
 ۹۴تــا تیر  ۹۷افزایش قیمت قطارهای مســافری
نداشتیم و در تیرماه امسال  ۱۰درصد قیمت بلیت
افزایــش یافت .وی ادامه داد :با توجه به افزایش
هزینهها ،شرکتهای حملونقل ریلی درخواست
افزایــش قیمت بیش از  ۲۲درصد را داشــتند که
شورایعالی ترابری با همین رقم موافقت کرد.
مدیرعامل راهآهــن قیمت بلیت قطار تهران -
آنــکارا و تهران  -وان را بــه ترتیب  ۴۳و  ۲۰یورو
اعالم کرد و گفت :زمان ســیر قطار تهران  -آنکارا
 ۶۰ساعت و تهران  -وان  ۲۰ساعت است.
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نميتوان با حفظ کانونهاي عفوني در اقتصاد کشور ،به رفع عفونت در جامعه پرداخت
شــرق :طرح حــذف یارانــه ارزی و واریز
مابهالتفــاوت قیمــت کاالهای اساســی
وارداتــی بــه کارت خانوار ،دیماه ســال
گذشــته از ســوی رئیــس کمیســیون
اقتصــادی مجلس مطرح شــد .این طرح
بهدنبال آن بود کــه حدود ۱۴میلیارد دالر
اختصاصیافتــه بــه کاالهای اساســی را
حذف و مابهالتفــاوت ارز چهارهزارو ۲۰۰
تومانی و دالر نیمایی را به حســاب خانوار
واریز کند .به گفته پورابراهیمی ،حدود صد
هزار میلیــارد تومان ،منابــع مابهالتفاوت
قیمــت کاالهــای اساســی براســاس ارز
چهارهزارو  ۲۰۰تومانی و قیمت این کاالها
در بازار است که معادل یکچهارم بودجه
کل کشــور در سال  ۹۸اســت .طرفداران
این طــرح معتقدنــد ازآنجاییکه دولت
نتوانســته نظارتی بر قیمتها داشته باشد
و همین مســئله موجب گســترش رانت
و واســطهگری و در بیانی کلیتر ،فســاد
شــده اســت ،بنابراین باید با آزادســازی
نــرخ ارز و در کنار آن ،اختصــاص این یارانه ارزی به
حســاب خانوار و واریز آن به جیــب مردم ،درصدد
جبــران آن برآمد .طرحی که از همان زمان تاکنون با
مخالفتهای جدی روبهرو شده است ،اما مدافعان
آن هنوز هم بر آن اصــرار دارند .این طرح که بدون
درنظرگرفتن تبعات تورمی و ایجاد فســاد بیشــتر به
نگارش درآمده ،به گفته برخی کارشناسان بهواسطه
وجود برخی امتیازات و منافع ،دوباره از سوی برخی
رسانهها بر آن تأکید میشــود .در اینجا گفتوگویی
داشتیم با »حسین راغفر« ،اقتصاددان و عضو هیئت
علمــی دانشــگاه الزهــرا )س( و از او چرایی طرح
دوباره این موضوع را در برخی رسانهها و همینطور
تبعات احتمالی آن را جویا شــدیم .او معتقد است
اجــراي این طرح ،صحهگذاشــتن بــر ناتوانی براي
کنترل فساد ناشــي از اختصاص ارز چهارهزارو ۲۰۰
توماني به کاالهاي اساسي است.
 با اینکه این طرح در ديماه ســال گذشــته
مطرح شــده ،اما دوبــاره آن را از زبــان برخي
نمایندگان مجلس ميشــنویم .به عقیده شــما
اجرائیشــدن این طرح که بهدنبال حذف یارانه
ارزی و اختصاص مستقیم آن به مردم است ،چه
تبعاتی میتواند داشته باشد؟
یارانه مصرف یکی از خطاترین اقداماتی است که
یک دولت میتواند آن را انجام دهد .دولت اگر الزم
باشــد که به بخشی یارانه اختصاص دهد ،این یارانه
باید به تولید اختصاص پیدا کند .از طرفی شناســایی
افراد نیازمند در جامعه ،کار سادهای نیست .پرداخت
یارانه به همه مردم هم یک خطای استراتژیک است،
زیرا پس از یک دولت ،هیچ دولتی قادر نخواهد بود
ایــن یارانهها را حذف کند .هــدف از پرداخت یارانه،
کمک به کســانی است که بر اثر برخی سیاستهای

اقتصادی آســیب میبیننــد .منظــور از هدفمندی
یارانههــا نیز آن اســت کــه گروههایی که آســیب
دیدهاند ،شناســایی شــوند و به آنها یارانه پرداخت
شــود .اینکه به همه مردم ایران ،یارانه نقدي ماهي
۲۰۰هزار تومان به اشکال مختلف بدهید ،اوال اقدام
بســیار پرهزینهاي براي کشور اســت و ظرفیتهاي
سرمایهگذاري را از کشــور دور ميکند .ضمن اینکه
هزینههــاي دولت را بهشــدت افزایش ميدهد .این
طــرح به معناي آن اســت که نظــام تصمیمگیري
اقتصادي کشور از جمله مجلس و دولت و دستگاه
قضائي قادر به کنترل فساد نیستند.
این اقــدام بهنوعي بهرسمیتشــناختن فســاد
موجودي اســت که نشــان ميدهــد تصمیمگیران
نميتواننــد تضمین کنند که بــا ارز یارانهاي ،کاالي
تهیهشــده بــا ارز چهارهزارو  ۲۰۰تومان به دســت
مردم برســد .اگر این اعتراف و تأییــد وجود دارد که
آنها نميتوانند فســاد را کنترل کنند ،قطعا هر اقدام
دیگــري که انجام شــود ،باز هم منجر به گســترش
فساد میشود و عوامل فاسد را بیشتر تغذیه ميکنند
که این موجب ميشود فشــار بیشتري براي جامعه
ایجاد شــود .اگر قیمت دالر در هــر قیمتي باالتر از
چهارهــزارو  ۲۰۰تومان افزایش یابد ،تورم فزایندهاي
به اقتصاد کشور تحمیل ميشود.
در ديماه گذشــته ،طبق آمارهــاي بانك مرکزي
نرخ تــورم کاالهاي اساســي به  ۴۵درصــد و تورم
تولید در کشــور بــه  ۷۰درصــد رســید .در معناي
دیگــر ،آن بخشهایي که از یارانه برخوردار شــدند،
توانستهاند تورم کمتري را تجربه کنند .این فرایند به
زیمبابوهايشدن اقتصاد ایران منجر ميشود .اصرار
بر یك تصمیم اشتباه ،موجب خواهد شد فقط مردم
کوچه و بازار آسیب ببینند .آنهایي که مسئول اصلي

شــکلگیري این فسادند ،خودشــان پشت این طرح
هستند .افزایش قیمت ارز ،اولین خدمت را به همین
دســته ميکند و بــه زیان طبقات متوســط به پایین
جامعه ميشود .متأسفانه در مجلس با نمایندگاني
روبهرو هستیم که یا از سر ناداني حرف یارانه نقدي
ارزي را پیش ميکشــند یا به سبب تعلقات خاطر به
رانتخواران این موضوع را دنبال ميکنند .در پي این
اقدام ،قیمت ارز بهشدت افزایش مییابد .این همان
هدفي اســت که دنبال ميشــود ،اما بــا بهانههاي
دیگري ،آن را صحنهسازي و ظاهرسازي ميکنند.
 چرا با گذشــت چند ماه از این طرح و ســیل
انتقــادات به آن ،کمــاکان از زبــان نمایندگان
مجلس مطرح ميشود؟
تأکیــد روي این خواســته ،مصداق بــارز تصدیق
وجود فســاد و عدم کنترل آن است ،زیرا ميخواهند
با افزایش قیمت به تعبیر خودشــان فساد را کنترل
کنند .این اقدام دور معیوبي اســت که سالهايسال
آن را تکــرار کردنــد با ایــن بهانه که یارانــه پنهان
بــه ثروتمنــدان داده ميشــود! نميتــوان با حفظ
کانونهاي عفوني در اقتصاد کشــور ،به رفع عفونت
در جامعــه پرداخــت .برنــدگان اصلي ایــن اقدام،
همــان افرادي هســتند که این فســاد بــزرگ را در
اقتصاد کشــور رقم زدند و بازندگان طبقات متوسط
به پایین جامعه و تولیدکننــدگان واقعي بودند .این
مســئله مجددا تکرار ميشــود ،اما اینبار از ســوي
نمایندگاني در مجلس که مشــخص نیســت منافع
کدام دســته از مردم را دنبــال ميکنند! اراده جدي
براي اجرائيشدن این اقدام وجود دارد .این پرسش
مهمي اســت که چــرا مجلس و دولــت بهعنوان
مسئوالن سیاســتگذاري اقتصادي کشور زمینههاي
بيثباتي را در اقتصاد کالن کشــور ،فراهم ميکنند؟

پرسشــي که هنوز پاســخي براي آن ارائه
نشده است.
 ایــن بيثباتــي به چــه بخشهایي
سرایت خواهد کرد؟
عــدم تعادلهایي کــه در بخشهاي
دیگر به تبع اجرائيشدن چنین طرحهایي
ایجــاد ميشــود ،بســیار هولناك اســت؛
بهعنواننمونه ،دولت بایــد فقط ۱۸هزار
میلیــارد تومــان یارانــه خریــد تضمیني
گنــدم اضافه بپردازد! بــراي اینکه در غیر
اینصورت بــراي تولیدکننده داخلي اصال
مقرونبهصرفه نیســت که گنــدم خود را
به دولت بفروشد ،بلکه ميتواند به سبب
تفاوت نــرخ ارز داخلــي و خارجي ،آن را
قاچــاق کند یــا در اقدامي دیگــر احتکار
کــرده یا دیگر دســت به تولیــد نميزند.
متأسفانه عوامل تفکر نئولیبرالي ایران ،در
بخشهاي مختلف تصمیمگیري در کشور
نفوذ کردهانــد و افزایش نرخ ارز را توجیه
ميکنند .نکته آن است که عدم تعادلهاي
متعــدد دیگري ،از جمله رشــد جــرم و جنایت در
حوزه اجتماعي نیز در جامعــه بروز خواهد کرد که
مســئول همه آنها ،دولت و مجلــس خواهند بود.
آنچــه نئولیبرالها روي آن تأکید ميکنند ،آن اســت
که از یارانههاي پنهان ،فقط گروههاي ذينفع برنده
ميشــوند ،درحاليکه هر اقدامي که صورت بگیرد،
گروههــاي ذينفــع و ثروتمند برنده خواهند شــد.
اکنون ســه دهه است که چنین ميگویند و هربار هر
تصمیمي که گرفتهاند منجر به نفع همین گروههاي
ذينفع شــده اســت ،زیرا برخي نمایندگان مجلس
نمایندگان همین طیف هستند و نه نمایندگان مردم.
 اثــر چنین اقدامي روي بخــش تولید چگونه
است؟
ایــن اقدام ،نوعــي اقدام ضدتولیدي اســت .اگر
دولــت و مجلس واقعا به فکر تولید ملي در ســال
رونق تولید هســتند و نه ریشــهکنکردن آن ،باید به
همه کاالهایي که براي آنهــا ارز وارداتي اختصاص
داده ميشــود ،امــا در داخــل قابل تولید هســتند،
یارانه پرداخت شــود .چرا مجلــس و دولت به فکر
آن نیســتند که بهجاي تخصیص ایــن ارز به واردات
کاالهاي اساســي مثل مرغ و محصوالت کشــاورزي
دیگر ،با صنوف تولیــدي مربوطه بهعنوان نهادهاي
مدني بخش تولید در کشور ،وارد عقد قرارداد شوند
و دولــت تضمین کند کــه ارز مورد نیــاز نهادهاي
تولیــدي آنها را تأمین کند و آنها نیز تضمین کنند که
کاالهاي خــود را با قیمتهاي مشــخص و معیني
عرضه کنند .این اقدام ،امکانپذیر اســت ،اما عزمي
براي توجه به تولید وجود ندارد و آنچه که در کشور
ما به طور تاریخي و ســنتي وجود داشــته ،ســلطه
سرمایههاي تجاري و در سالهاي اخیر ،سرمایههاي
مالي بر اقتصاد کشور بوده است.

در باب اهمیت سفر »آبه«
حضور ناو لینکلن و بمبافکن »  «B52این باور
را در هیئــت حاکمه ژاپن ایجــاد کرده که منطقه
خاورمیانه بیش از هر دوره تاریخي دیگري در نزاع
بزرگ نظامي قرار دارد .ژاپنيها نیک ميدانند که
عواقب و پیامــد هرگونه منازعــه احتمالي میان
ایران و آمریکا چه میزان مخرب و ویرانگر خواهد
بود .ژاپنيها تجربه جنگ بینالملل دوم را دارند؛
در این جنــگ امپراتوري ژاپن تنها زماني تســلیم
متفقین شد که با حمله مهیب و نابودگر هستهاي
مواجه شــد .براي همین این دیدگاه مطرح است
کــه منازعــه ایران و آمریــکا با توجــه به حضور
اســرائیل ،کشدار و فرسایشــي خواهــد بود و از
ســوي دیگر احتمال بهکارگرفتهشدن سالحهاي
ویرانگر هســتهاي وجود دارد .وقوع چنین جنگي
براي ژاپن مســاوي با ازدســترفتن منافع سرشار
اقتصادي هــم از جهــت واردات و هم صادرات
است .توکیو واردکننده انرژي از منطقه خاورمیانه
اســت و از ســوي دیگر صادرکننده انواع کاالهاي
صنعتي و الکترونیکي به منطقه است .ژاپن مایل
نیست چنین بازار بزرگ و مهمي را از دست بدهد
و طبیعي اســت که ایران ســهم عمده بازار را در
منطقــه دارد .دولت ژاپن مخالف سیاســتهاي
تحریم نفتــي آمریکا علیــه ایران اســت .از نگاه
ژاپنيها خاصیت اقتصاد به تنوعش اســت .ایران
کشور بزرگ نفتي اســت و ژاپن نميخواهد صرفا
به نفــت اعراب متکي باشــد .ایمنــي تجارت در
وجود بازارهاي متنوع و کار مســتمر و فعال با این
بازارهاســت .حذف هرگونه منبــع ورودي انرژي
ریسک است و به تبع آن قیمت دگرگون میشود.
با عطف به همه این واقعیتها نخســتوزیر ژاپن
بهخاطر منافع ملي کشــور خودش هم که شده با
ســفر به تهران دنبال جلب نظر بیشتر دولتمردان
ایراني به کاهش تنش با آمریکاســت ،زیرا منازعه
منافــع همه بازیگران را به خطــر مياندازد .البته
بایــد گفت هرچند دولت ایران اعالم کرده اســت
رویکردي صلحطلبانــه دارد و از این جهت جاي
نگراني از آغاز منازعه از سوي ایران نیست؛ اما آبه
بهنوعي با انجام سفر بهدنبال اعتمادسازي بیشتر
براي حراســت از صلح و امنیــت جهاني و تداوم
تجارت حیاتي بینالمللي است.

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده

ﺗﻮرم روﺳﺘﺎﯾﻰ از ﺗﻮرم ﺷﻬﺮى ﭘﯿﺸﻰ ﮔﺮﻓﺖ
شــرق :مرکز آمار ایران جدیدترین گزارش خود از نرخ تورم را منتشر کرد
که طبق آن نرخ تورم نقطهبهنقطه در کشــور به  ۵۲٫۱درصد رســیده و
نــرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشــت  ۹۸نیز از  ۳۴درصد گذشــته
اســت .طبق این گزارش ،نرخ تورم در مناطق روســتایی از نرخ تورم در
مناطق شهری پیشی گرفته و نرخ تورم نقطهای خوراکیها ،آشامیدنیها
و دخانیات در کشور به  ۸۲٫۶درصد رسیده است.
آمارهای تازه
طبــق گــزارش منتشرشــده توســط مرکــز آمار ایــران ،نــرخ تورم
نقطهبهنقطه در کشــور به  ۵۲٫۱درصد رســیده اســت و بیشــترین نرخ
تورم نقطهبهنقطه مربوط به اســتان بوشــهر با  ۶۵٫۳درصد و کمترین
آن مربوط به اســتان هرمزگان با  ۴۳٫۵درصد است .همچنین نرخ تورم
۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت  ۹۸برای خانوارهای کشور به  ۳۴٫۲درصد
رسید .بیشترین نرخ تورم ۱۲ماهه مربوط به استان کردستان با  ۴۱درصد
و کمترین آن مربوط به استان قم با  ۲۸٫۶درصد است .شکاف نرخ تورم
۱۲ماهه استانها در اردیبهشــتماه  ۱۲٫۴درصد است که نسبت به ماه
قبل  ۱٫۳درصد افزایش یافته.
طبق این گزارش ،اســتانهای بوشــهر ،کردســتان ،خراسان جنوبی،
چهارمحالوبختیاری ،خراســان شــمالی ،ایــالم ،کهگیلویهوبویراحمد،
سیستانوبلوچســتان ،لرستان و خوزســتان  ۱۰اســتان با بیشترین تورم
نقطهبهنقطه و اســتانهای هرمزگان ،قم ،اصفهان ،فارس ،البرز ،کرمان،
کرمانشــاه ،ســمنان ،همدان و تهران ۱۰ ،اســتان با کمتریــن نرخ تورم
نقطهبهنقطه بودهاند که در این بین تنها هفت اســتان کرمانشاه ،کرمان،
البــرز ،فارس ،اصفهــان ،قم و هرمزگان تــورم نقطهبهنقطه کمتر از ۵۰
درصد داشتهاند .از ســوی دیگر طبق جداول منتشرشده در این گزارش،
تورم نقطهای خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات در کل کشور به ۸۲٫۶
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم
)درﺻﺪ(
ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم
ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ

ﺑﻮﺷﻬﺮ )(65,3

)درﺻﺪ(

درصد رســیده و نرخ تورم نقطهای کاالهــای غیرخوراکی و خدمات نیز
 ۳۹٫۹درصد بوده است.
وضعیت خانوارهای شهری
در بخشــی از گزارش منتشرشــده توســط مرکز آمار ایــران به تورم
خانوارهای شهری پرداخته شده است که طبق آن در ماه گذشته بیشترین
افزایش تورم مربوط به خانوارهای شــهری اســتان سیستانوبلوچستان
بــا  ۴٫۲درصــد و کمترین نرخ افزایــش تورم نیز مربوط بــه خانوارهای
شــهری اســتان هرمزگان با  ۰٫۲درصد افزایش بوده اســت .درمجموع
نیز تورم نقطهبهنقطه خانوارهای شــهری به عدد  ۵۰٫۷درصد رســیده
اســت .بیشــترین نرخ تورم نقطهبهنقطه خانوارهای شهری نیز مربوط
به اســتان بوشــهر با عدد  ۶۴٫۱درصد بوده و کمتریــن آن نیز مربوط به
خانوارهای شهری اســتان هرمزگان با نرخ  ۴۲٫۴درصد بوده است .نرخ
تورم ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشــت  ۹۸برای خانوارهای شــهری نیز به
 ۳۳٫۷درصد رسیده است که بیشترین آن برای خانوارهای شهری استان
ایالم با  ۴۰٫۳درصد و کمترین آن مربوط به خانوارهای شــهری اســتان
هرمزگان با  ۲۷٫۹درصد بوده اســت .شکاف نرخ تورم ۱۲ماهه استانها
در اردیبهشــتماه نیز  ۱۲٫۴درصد بوده که نســبت به ماه قبل  ۱٫۴واحد
درصد افزایش نشان میدهد.
وضعیت خانوارهای روستایی
در بخــش دیگری از گزارش مرکز آمار ایــران نیز به تورم خانوارهای
روســتایی پرداخته شــده اســت .طبق این گزارش ،بیشــترین نرخ تورم
ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان ایالم با  ۵٫۳درصد افزایش
و کمتریــن نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به خانوارهای روســتایی اســتان
همدان )بدون تغییر( بوده اســت .همچنین نرخ تورم نقطهبهنقطه در
خانوارهای روستایی کشور به  ۵۹٫۶درصد رسیده است.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ
)درﺻﺪ(
در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎى ﺷﻬﺮى

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ
در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎى ﺷﻬﺮى

)درﺻﺪ(

بیشــترین نرخ تــورم نقطهبهنقطه مربوط به خانوارهای روســتایی
ایالم و کردســتان ) ۷۰٫۵درصد( و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان
بــا  ۴۵٫۹درصد بوده اســت .همچنین نــرخ تورم ۱۲ماهــه منتهی به
اردیبهشــت  ۹۸برای خانوارهای روستایی کشــور به عدد  ۳۷٫۱درصد
رســیده است که بیشترین نرخ تورم ۱۲ماهه خانوارهای روستایی مربوط
به اســتان کردســتان با  ۴۴٫۶درصد و کمترین آن مربوط به اســتانهای
هرمزگان و البرز با  ۳۰٫۸درصد بوده اســت .شــکاف نرخ تورم ۱۲ماهه
اســتانها در اردیبهشــتماه نیز  ۱۳٫۸درصد بوده که نسبت به ماه قبل
 ۰٫۴درصد افزایش نشان میدهد.
قیمت خوراکیها
در گزارش دیگری که توســط مرکز آمار ایران منتشــر شــده ،آخرین
قیمتهای اقالم خوراکی نیز مورد بررســی قــرار گرفته که طبق آن در
میــان کاالهای خوراکی مورد بررســی ،بیشــترین افزایش قیمت مربوط
به پیاز با  ۳۰۶درصد افزایش قیمت نســبت به مدت مشــابه ســال قبل
بوده اســت .کاالهای خوراکی دیگر مانند رب گوجهفرنگی ،سیبزمینی،
گوجهفرنگی ،شــکر و گوشت گاو یا گوساله نیز بهترتیب ،۱۸۶ ،۲۴۱ ،۲۴۶
 ۱۳۲و  ۱۲۹درصد نســبت به مدت مشابه ســال گذشته افزایش قیمت
یافتهاند .در میان کاالهایی که رشــد قیمت کمی داشــتهاند نیز میتوان
به تخممرغ ماشــینی ،عدس ،برنج خارجی و لوبیاچیتی اشــاره کرد که
بهترتیب  ۱۶ ،۱۸ ،۷و  ۳۰درصد نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته
افزایش قیمت یافتهاند .طبق این گزارش ،بیشترین افزایش قیمت کاالها
در اردیبهشت نسبت به فروردین نیز مربوط به قیمت قند و شکر بهترتیب
با  ۲۵٫۶و  ۲۵درصد افزایش بوده است و بیشترین کاهش قیمت در این
مــاه نیز در قیمت پیاز ،خیار و تخممرغ ماشــینی بهترتیب با  ۱۸ ،۳۳٫۴و
 ۱۷٫۸درصد کاهش اتفاق افتاده است.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ
در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎى روﺳﺘﺎﯾﻰ

)درﺻﺪ(
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در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎى روﺳﺘﺎﯾﻰ

)درﺻﺪ(

ﮐﺮدﺳﺘﺎن )(63,4
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻰ )(63,3
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ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )(43,5
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ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )(42,4
ﻓﺎرس )(43,1

اﯾﻼم )(70,5
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ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻰ )(70,2
ﺑﻮﺷﻬﺮ )(70
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ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ
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)

اﻟﺒﺮز )(47,9
ﮐﺮﻣﺎن )(48,7
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه )(49,7

ﮐﺮدﺳﺘﺎن )(61,3
اﯾﻼم )(60,7

ﮐﺮﻣﺎن )(45,9
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ﻟﺮﺳﺘﺎن )(67,2

ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن)(62

ﺳﻤﻨﺎن )(50,6

ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪوﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ)(60,4
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ﻫﻤﺪان )(48,2
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه )(48,6

ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪوﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ)(66
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 نحــوه حفاظت از منابع طبیعی یک کشــور امری
پرمناقشــه اســت .هرکدام از رویکردهای متفاوتی که
در این عرصه پیشــنهاد میشــود ،نقاط قوت و ضعف
خاص خودش را داشــته و در میدان عمل با توفیقات
و نیز ناکامیهــا مواجه بوده اســت .از لحاظ تاریخی
تــا پیش از پیدایــش دولت مدرن ،بــه نوعی این خود
جامعــه و جوامع بومی بودهاند که ایــن وظیفه را به
عهده گرفته و البته پایداری و ســالمت نســبی منابع
طبیعي در آن دوران خود شــاهدی بر موفقیت چنین
رویکردی در زمانه خویش بوده اســت .از دهه  ۴۰بود
که با ملیشــدن عرصهها شاهد تقویت نوعی رویکرد
دولتمحــور در حفــظ منابع طبیعي بودیــم .در این
رویکرد منابع طبیعي بهعنوان کاالیی عمومی و حفظ
آن از وظایف حاکمیتی دولت مدرن تلقی میشود که
اصل در آن اجرای »سیاســت فرمان و کنترل« اســت.
دولت واضع سیاســتها و برنامههــا و قوانین حافظ
ایــن عرصه و ناظر دقیق بر اجــرا و عدم تخطی بر آن
خواهد بود .مســلما ایــن رویکــرد در بازبینی کارنامه
خویش با نواقص و اشــکاالتي جدی مواجه است که
بحرانهای فزاینده و همهجانبه در حوزههای مختلف
زیست و ناپایداری و فرسودگی جدی منابع طبیعی در
کشــور نمود عینی و غیرقابل انکار آن است .بخشی از
این اشــکاالت ناشــی از معایب ذاتی چنین رویکردی
اســت ،ولی بخش دیگر حاصل ناتوانــی دولتهایی
است که نتوانستند چنین وظیفه خطیری را بهدرستی
به انجام رسانند .بهطور خالصه این رویکرد دچار آفات
متعددی مانند مدیریت بخشی و غیرجامع و ناعادالنه،
تقــدم منافع سیاســی و اقتصادی دولتهــا بر منابع
طبیعــي و قربانی آن کردن در هنــگام ضرورت ،ایجاد
مرجعیتهای انحصاری برای دولت ،فقدان همکاری
و گفتوگو میان تمامی ذیمدخــالن ،پراکندهگویی و
ابهام در قوانین و برقــراری نظامات هنجاری ناموزون
با طبیعت یا واقعیات جامعه ،پیدایش دورههای فتور
قدرت سیاســی و ضعف بنیه حفاظتــی در پیامد آن،
ناکارآمدیهــا در اجرا و نظام قضائی و کیفررســانی،
هزینههای بــاالی امر نظارت و حفاظت و برخوردهای
پرحادثه ناشــی از آن است .همچنان مسائل مختلفی
مانند فساد ،خلق پایگاههای قدرتمند در بافت حاکمیت
و پیدایش مناســبات رانتجویانه نیز از مسائلی است
که چنین رویکردی را به چالش کشــیده و با شکســت
مواجه میکند .شاید به همین دالیل یا مسائل ناشی از
ضعف مالی دولــت و هزینههای اجتماعی آن بود که
به نوعی رویکرد سوم یعنی رویکرد مشارکتی را مطرح
کرده است .رویکرد مشارکتی میتواند برخی ضعفها
در رویکــرد دولتمحور را برطــرف کند اما خود نیز نه
از معایب ذاتی عاری بوده و نه امکان انحرافات جدی
و بســیار خطرناک در آن منتفی است .بیش از هر چیز
باید از مفاهیم ابهامزدایی کرد .مشارکت نیز از واژههایی
اســت که امکان برداشتهای متفاوت و تفاسیر بسیار
موسع در آن وجود دارد .به نظر اشتراک در برداشت از
مفاهیم نخستین گام مهم در مشارکت است .جامعه و
سیاستگذاران باید روي مرزهای مشخص و دقیقی از
مشارکت توافق کنند .یکی از مهمترین عناصر در همه
رویکردها ســه عنصر شفافیت ،عدالت و نظارت است.
آیا دولتها بهعنــوان متولیان امر حفاظــت از منابع
طبیعي که ســهم کالنی در تخریب آنچه به امانت در
نزد آنها بوده ،داشتهاند؟ متأسفانه عمال جامعه از حق
نظارت بــر عملکرد دولت در این حــوزه محروم بوده
اســت .در این شرایط دولتها به ســهولت در اهداف
سیاســی و اقتصادی و برنامههای توســعهای ،محیط
زیســت و منابع طبیعی را ذبح کرده و جامعه عمال در
حاشیه بوده است .بیش از هر چیز دولتها باید حاضر
به نظارت دقیق و شفاف و اجرای عدالت باشند .دولت
باید با فروتنی ضعف خود را خصوصا در عرصه نظارت
بپذیــرد .آیا با فرایند برونســپاری کــه در برخی موارد
شــاهد نزول تصرفات دولتی هســتیم ،امکان نظارت
دقیق و ســالم و بازپسگیــری و کیفر متخلفین وجود
دارد؟ نقــش دولت در فرایند و برنامهریزی مشــارکت
چیست و آیا باز با مشارکتی دولتنوشته و تکنسخهای
مواجه هستیم؟ جوامع مختلف برحسب پیشینههای
فرهنگــی و داشــتههای اقلیمــی متفــاوت ظرفیت
گوناگونی را برای چنین رویکردهایی نشان میدهند .این
تفاوتها در کجا مورد محاسبه واقع شدهاند؟ همچنین
مشــارکت بهعنوان امری خودانگیخته و جوششی از
بطن جامعــه نقش مؤثر و پایدار خــود را ایفا خواهد
کرد و نســخههای دولتی معموال به شــکل تهدید یا
فرصت توزیع منافع قلمداد میشــود .مناسبات رانتی
شکلگرفته و در حد سازمانیافتگی که در کشور وجود
دارد ،باعث خواهد شــد گروههای همسو و همسود از
فرصتهای ایجادشــده در این تغییر رویکردها و نقاط
خالیمانــده در غیــاب حاکمیت ســخت دولتی بهره
برده و سرمایههای زیســتی را تبدیل به منافع خویش
کنند .تجربههای تلخ در زمینه شــورایاری روســتایی
که خود حاصل نگاه مشــارکتجویانه بوده ولی عمال
تبدیل به بســتر رانتخواری و فســاد بــرای طبقهای
خاص شد یا مســائل مربوط به تعاونیها و قبضه آن
بهوســیله عناصری از قدرت و ثروت ،موجبات نگرانی
برای تکرار وقایع پیشــین در این حوزه است .متأسفانه
ارزشها و کارکردهــای اکولوژیک عرصههای طبیعی
و مناطق حفاظتشــده نهتنها برای جامعه که حتی
برای دولتمردان ما بهدرستی تبیین و تعیین نشده است،
بنابراین معیار در برخی موارد نقد امکان شوندگی این
منابع اســت و باز به همین معیار بسیاری از ثروتهای
حیاتی بــدون قیمتگذاری رایگان قلمداد شــده و در
پای پروژه بیحاصل و آمیخته به جهالت و فساد نابود
شدهاند.
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