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دول��ت یازدهم درحال��ی پا به میدان گذاش��ت که
وضعیت بدهیه��ای دولت اوضاع وخیمی را با خود
یدک میکشید .ارثیه300هزار میلیارد تومانی دولت
دهم لقب بدهکارترین دولت تاریخ انقالب را به این
دولت اختصاص داد .این ارثیه 300هزار میلیاردی،
دولت یازدهم را نیز به داشتن چنین لقبی مزین کرد
بهطوریکه گفته شده این بدهی تا پایان دیماه سال
 95به700هزار میلیارد تومان افزایش یافته است .اما
حسن روحانی درحالی ریاست دولت دوازدهم را به
عهده گرفت که سعی دارد این بدهی کالن را پرداخت
کند و در این راستا الیحه بودجه سال 97را به گونهای
متفاوت و با موضوعات جدید نس��بت به سالهای
پیشین ،در آذرماه سالجاری به مجلس ارائه داد .این
الیحه درحالی به مجلس پیشنهاد شد که موضوعات
جنجالبرانگیز آن مورد نقد کارشناس��ان اقتصادی
و حتی اقش��ار مختلف مردم قرار گرفت .در این بین
اعضای اتاق بازرگانی صنعت و معدن و کش��اورزی
تهران نیز به بررس��ی و نقد موضوع��ات این الیحه
پرداختند .یکی از موضوعاتی که در این بین در نقد
الیحه بودجه سال آتی توسط اعضای اتاق بازرگانی
یسنگین
تهرانبسیاربهچشممیخورد،موضوعبده 
دولت دوازدهم بود .اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به
اینکه دولت در الیحه بودجه سال آتی بهدنبال جبران
کس��ری بودجه است به کس��ر کردن بودجه برخی
حوزهها ازجمله عمران اعتراض داشتند.
کدام رقم صحت دارد؟

جنگ بر سر صحت رقم بدهیدولت یازدهم درحالی
راه افتاد که وزارت اقتصاد و دارایی یک س��ال بعد از
س��ال  92اعالم کرد که با ارائه اسناد و مدارک اعالم
میکند ،رقم بدهی دولت به 380هزار میلیارد تومان
میرس��د که این بدهی ش��رکتهای دولتی را نیز
در برمیگی��رد .بر این اس��اس طب��ق جدیدترین
آمار اعالم ش��ده ،بده��ی دولت تا آخر س��ال  95به
میزان500هزار میلیارد تومان باال رفته است .طبق
اسناد و مدارک 240هزار میلیارد تومان از این مبلغ،
مرب��وط به بدهی ش��رکتهای دولتی بوده اس��ت.
مطالب عنوان شده درحالی مورد توجه قرار میگیرد
که با فالشبکی به گذشته میتوان به اظهارات حسن
روحانی رئیسجمهور دولت وقت اشاره کرد.
او د ر گزارش  100روزه عملکرد خود ،مورخ شش��م
آذرماه 92در راستای بدهیهای دولت گفت« :بدهی
دولت به سیس��تم بانکی در روزی که ما دولت را در
مرداد تحویل گرفتیم ،بیش از 74هزار میلیارد تومان
بوده است .بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی
و صندوق بازنشستگی 60هزار میلیارد تومان بوده
است .آمار و ارقامی که بخشهای مختلف دولت به
من دادند ،بده��ی دولت به پیمانکاران و بخشهای
مختلف و بخش خصوص��ی ،حدود 55هزار میلیارد
تومان است ،یعنی شما همین س��ه رقم را کنار هم
قرار دهید74 ،ه��زار 60 ،هزار و  55ه��زار میلیارد
تومان که ارقام دیگری هم هست ،بدهی صندوقهای
بازنشس��تگی نیروهای مس��لح ،رقمهای عجیب و
ی گزارش دادند که خودش��ان بعدا برای مردم
غریب 
توضیح میدهند ،رق��م خیلی باالت��ر از  200هزار
میلیارد تومان است».
مدعیان به میدان آمدند

محم��ود احمدینژاد ،رئیسجمهور اس��بق دولت
نهم و دهم در  21اس��فند 95با اعالم بیانیهای سعی
بر اثبات افزایش بدهی دولت یازدهم به بانک مرکزی
داشت .بر این اساس او اعالم کرد که دولت روحانی
15برابر بیشتر از دوران ریاستجمهوری او به بانک
مرکزی بدهکار شده است .احمدینژاد با گزارشی
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رئیس اتحادیه صادرکنندگان چاپ :

 ۴ماه و  ۲نوسان قیمتی
کاغذ

عک�س :امی�ر حس�امی
نژاد /تسنیم

از بانک مرکزی عن��وان کرد ،خالص بدهی دولت به
بانک مرکزی در مرداد  92رقم 1500میلیاردتومان
را به خود اختصاص داده درحالیکه این رقم در پایان
آذرماه  95به میزان 23ه��زارو 200میلیارد تومان
افزایش داشته است .در میان چالشهایی که بر سر
رقم بدهی دولت به بانک مرکزی بهوجود آمد قرارگاه
خاتم ،شهرداری تهران ،پیمانکاران خصوصی وزارت
نیرو ،را ه و شهرسازی و نفت ،وزارت بهداشت ،تامین
اجتماع��ی و صندوقهای بازنشس��تگی نیز مدعی
هستند که دولت به آنها بدهکار است.
با اعالم اعداد و ارق��ام نهچندان معتبر بدهیهای
دولت ،صدای مدعیانی که ادعا داش��تند دولت به
آنها بدهکار است درآمد .در این میان قرارگاه خاتم
ادعا دارد دولت 23هزار میلیارد تومان بابت اجرای
 2500پروژه عمرانی شامل نفت ،گاز ،نیروگاهها،
بنادر ،آب ،س��ازههای فراساحلی و ساحلی به این
نهاد بدهکار است .اما شهرداری تهران نیز مدعی
است که 10هزار میلیارد تومان دولت به آنها بدهی
دارد .پیمانکاران خصوصی نیز ادعا دارند 55هزار
میلیارد تومان از دولتطلب دارند و وزارتخانههای
راه و شهرسازی ،وزارت نیرو و نفت از بدهکارترین
وزارتخانهها به پیمانکاران هستند.
بر این اساس وزیر نیرو در اسفند سال گذشته اعالم
کرد ک��ه به پیمانکاران حوزه ب��رق 24هزار میلیارد
تومان بدهکار هستند .همچنین مدیر عامل شرکت
ملی نفت نیز در اردیبهش��تماه سال جاری گفت،
162ه��زار میلیارد تومان این ش��رکت بدهی دارد.
اما در این بین بانک مرکزی هم مدعی است آخرین
وضعیت بدهی دولت به سیس��تم بانکی  220هزار
میلیارد تومان شده است .در میان انبوه بدهیهای
دولت ،وزارت بهداشت نیز میگوید در راستای اجرای
طرح تحول س�لامت 20هزار میلیارد تومان دولت
بدهکار است .همچنین مس��ئوالن سازمان تامین
اجتماعی بدهی دولت به این س��ازمان را 150هزار
میلیارد تومان اعالم کردهاند.

مثقال طال

هیچ ارز دولتی ارزان نشد

بانکمرکزی برای روزگذشته قیمت هیچ ارزی را کاهش
نداد و همین امر موجب شد که ارزهای عمدتا گران ،در
شتاب افزایشی قرار بگیرند.
براین اساس در مرکز مبادالت ارزی قیمت  ۳۷ارز گران
تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته

 ۱۲۹هزار و  ۸۶۲تومان

 ۲۰۸تومان افزایش

 ۵۶۲هزار و  ۵۰۰تومان

 ۹۰۰تومان افزایش

قیمت

تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته

سکه تمام طرح جدید

یک میلیون و  ۳۹۷هزار تومان

 ۲۰۰۰تومان افزایش

ربع سکه

 ۴۰۳هزار تومان

 ۳۳۰۰تومان افزایش

قیمت

تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته

 ۶۸۵هزار تومان

سکه گرمی

 ۲۶۷هزار تومان

دالر آمریکا

 ۴۱۷۹تومان

پوند انگلستان

 ۵۷۲۴تومان

یوآن چین

 ۶۵۶تومان

نوع ارز
یورو

لیر ترکیه

درهم امارات

 ۳دالر افزایش

 ۱۰۰۰تومان افزایش
 ۶۰۰۰تومان افزایش
 ۱۵تومان کاهش

 ۵۰۳۰تومان

 ۲تومان افزایش

 ۱۱۲۲تومان

بدون تغییر

 ۱۱۵۶تومان
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بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی در پایان دولت دهم؛
94هزار میلیارد تومان

اس��ت؛ بهگونهای که هر گرم طالی  ۱۸عیار  ۱۲۹هزار
و  ۸۶۲توم��ان ،هر مثقال طال  ۵۶۲هزار و  ۵۰۰تومان و
هر اونس طال برای معامالت در بازار جهانی نیز ۱۲۷۸
دالر دادوستد شد.

قیمت

بدهیهای دولت یازدهم

بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی در دولت یازدهم؛
وزارت نیرو 24هزار میلیارد تومان -شرکت ملی نفت 162هزار
میلیارد تومان  -سپاه 23هزار میلیارد تومان  -شهرداری تهران
10هزار میلیارد تومان  -وزارت بهداشت 20هزار میلیارد تومان
پیمانکاران بخش خصوصی 55هزار میلیارد تومان

*الزم به ذکر است که ارقام اعالم شده در دولت یازدهم هنوز به میزان دقیق اعالم نشده است.
نگاه

روایت مشاور نوبخت
از ابهامات رفع فقر مطلق  ۴۰میلیون ایرانی

اونس طال در بازار جهانی

نیم سکه
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بدهی دولت به تامین اجتماعی در پایان دولت دهم؛  ٦٠هزار میلیارد
تومان

بدهی دولت به تامین اجتماعی در دولت یازدهم؛150هزار میلیارد
تومان

بازار

 ۱۲۷۸دالر

نوع سکه

1

بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دولت دهم ؛  ١٨٣٥٨میلیارد تومان
بدهي دولت به بانكها در پايان كار دولت دهم؛  ٧٢/٨٢٦ميليارد تومان

بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت یازدهم؛220هزار میلیارد
تومان

دولت بهشدت بدهکار است

جامعه فردا :روز گذشته بازار همچنان جهت افزایش
حرکت کرده اما دالر آمریکا در مسیر کاهش قیمت قرار
گرفت .براین اساس س��که تمام طرح جدید با افزایش
قیمت نسبت به روز گذش��ته ،یک میلیون و  ۳۹۷هزار
تومان فروخته ش��د .همچنین نیم س��که با  ۶۸۵هزار
تومان ،ربع س��که  ۴۰۳هزار تومان و سکه گرمی ۲۶۷
ه��زار تومان نیز با افزایش قیمت روب��هرو بودند که این
افزایشها موجب ش��ده بازار طال روزهای گرم و گرانی
را تجربه کنند.
همچنین انواع طال با روند صعودی قیمت همراه ش��ده
نوع طال

ردیف

بدهیهای دولت دهم

در راس��تای موض��وع بدهیهای دول��ت ،احمد
پورفالح ،مشاور عالی رئیس اتاق ایران در گفتوگو

روز گذشته در بازار آزاد
دالر کاهشی و طال افزایشی شد

هر گرم طالی  ۱۸عیار

با «جامعه فردا» میگوید از حدود  10سال پیش
که س��ایه تحریمها س��نگین ش��د ،درآمد دولت
بهتدریج کاهش یافت اما این مقوله درحالی اتفاق
افتاد که هزینههای دولت همچنان پابرجا بود .در
این بین نس��ل توفنده جوان نیز به دلیل توس��عه
دانشگاهها به طور مداوم وارد بازار کار میشدند و
میزان تقاضا برای اشتغال بیشتر از توان عرضه بود.
براین اساس اتفاقاتی افتاد که تراز تجاری دولت به
تدریج منفیتر ش��د .برای مثال باز توزیع یارانهها
یکی از مواردی بود که به شدت به منفی شدن تراز
تجاری دامن زد.
او ادامه میدهد :درس��ت اس��ت ک��ه میگویند
110ه��زار میلیارد از ناحیه رفع سوبس��ید انرژی
برای دولت درآمد ایجاد ش��د ،اما انتظار نمیرفت
که حدود یک سوم این درآمد نیز به صورت نقدی
توزیع شود .این عامل باعث شد دولتی که سالها
پیش با کسر بودجه مواجه بود ،باز هم به این کسری
دامن بزند .البته در این بین نیز برخی از برنامههایی
که دولت برای پایین آمدن هزینهها در نظر گرفته
بود ،اجرایی نشد .برای نمونه بحث کوچک کردن
دولت عمال محقق نش��د و در این راستا برخالف
تصور ،دولت بزرگتر نیز شد.
پورفالح تصریح میکند :دولتیها میگویند شرایط
کس��بوکار و بخش خصوصی ب��رای جذب نیرو

آماده نیس��ت که برپایه این اصل برای جلوگیری
از بحرانهای اجتماعی ،دولت از کوچکتر ش��دن
صرفنظر کرد .زیرا امروزه هزینه بنگاههای دولتی
و ش��رکتهای خصوصی بس��یار باال رفته است و
بسیاری از آنها سودآور نیستند که هیچ ،بلکه باری
روی دوش دولت ش��دهاند .اما اصل 44نیز آنطور
که باید پیش نرف��ت و درحالحاضر با کندی روند
فعالیت بنگاههای خصوصی مواجه هستیم که روی
دست دولت ماندهاند.
مش��اور عالی رئیس اتاق ایران ادامه میدهد :باید
به این نکته نیز اش��اره کنم که بحث واقعیسازی
قیمتهای حاملهای انرژی نی��ز به دلیل بازتاب
منفی ابعاد اجتماعی آن نتوانس��ت با قیمتهای
بینالمللی باالنس شود و هزینههای آن ،سرجایش
به قوت خود باقی است.
پورفالح یادآور ش��د :بعد از تحری��م در بدنه اقتصاد
امی��دوار بودیم که بتوان بازارهای از دس��ت رفته را
مجدد پیدا کرد و منابع بلوکه شده را برگرداند .اما این
روند نیز طبق انتظار و با کیفیت و سرعت الزم انجام
نش��د .وقتی رئیس مجلس شورای اسالمی صراحتاً
اعالم میکند که درآمدهای دولت 300هزار میلیارد
است اما بودجه رقمی بیش از دو برابر این رقم را نیاز
دارد نگرانی در این راستا بیشتر میشود.
او میگوید :نمیتوان منکر این قضیه شد که دولت

درحالحاضر بهشدت بدهکار است .به ویژه بدهی
دولت به بخش خصوصی بسیار زیاد است و با گشتی
در بنگاههای خصوصی بهوضوح آس��یبهای این
بدهی مشخص میشود .بخش تولیدی و نیز بخش
مولد به علت بدهی دولت بس��یار گرفتار شده است
چرا که دولت نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.
بنابراین پیشبینی میشود که در آینده اوضاع بدتر
خواهد شد زیرا تا وقتی که دولت نتواند بدهی خود
را به بخش خصوصی پرداخت و همچنین رابطه خود
را با کشورهایی که خریدار و طرف حساب بنگاههای
مولد کش��ور بودند تعدیل کند ،اوض��اع اقتصادی
وخیمتر خواهد شد .این روند جذب سرمایه را کاهش
و سرمایهگذاران را از کشور فراری میدهد.
احمد پورفالح ادامه میدهد :پیشنهاد میدهم که
دولت باید بازنگ��ری الزم را در تعامالت بینالمللی
انجام ده��د و بخش خصوصی را م��دد کند .زمانی
دولت کارخانههایی را در اختیار داش��ت و نسبت به
بخش خصوصی بیتوجه شد .این بیتوجهی باعث
شد که بیشتر بنگاههای خصوصی ورشکسته شوند و
بار آنها روی دوش دولت بیفتد .دولت پاسخگوی این
بنگاهها شد تا از ایجاد ناهنجاری اجتماعی جلوگیری
کند .این اوضاع درحالی بود که دولت میتوانست با
اختصاص درآمد به این بخش ،جلوی این مشکالت
گرفته شود.

یک تومان کاهش
بدون تغییر

 ۳تومان کاهش

شد و دو ارز هم ثابت ماند .اما در این تعیین قیمت هیچ
ارزی نسبت به روز قبل کاهش پیدا نکرد.
در این بین بانک مرک��زی با افزایش مجدد قیمت دالر
آن را تا م��رز  ۳۶۰۰تومان پیش برد که متقاضیان دالر
مبادلهای میتوانن��د آن را با نرخ  ۳۵۹۹تومان دریافت
کنند .در سایر نرخگذاریها نیز یورو ۴۲۷۶و پوند۴۸۱۴
تومان اعالم ش��ده اس��ت .در بازار ارز دالر با افت قیمت
نس��بت به روز قبل همراه شد و  ۴۱۷۹تومان دا دوستد
شد .همچنین یورو  ۵۰۳۰تومان ،پوند انگلستان ۵۷۲۴
تومان و لیر ترکیه  ۱۱۲۲تومان قیمت دارد.
نوع ارز

نرخ (ریال)

دالر

۳۵,۹۹۸

پوند

۴۸,۱۴۱

یورو

۴۲,۷۲۶

درهم امارات

۹,۸۰۳

فرانک سوئیس

۳۶,۳۸۲

کرون سوئد

۴,۳۰۷

ریال قطر

۹,۸۹۰

روبل روسیه

۶۱۹

یکصد ین ژاپن

۳۱,۷۷۶

یک هزار وون
کرهجنوبی

۳۳,۴۳۲

یوآن چین

۵,۴۹۰

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هنوز ابهاماتی درخصوص روشهای
رفع فقر میان دولت و مجلس وجود دارد ،گفت :درصورتی که از س��ال اول ،اصالحات
به شکل جدی انجام نشود ،نمیتوانیم برای رفع فقر مطلق بیش از  ۴۰میلیون ایرانی
قدم خاصیبرداریم.
ابوذر ندیمی در گفتوگو با تسنیم ،در پاسخ به این سؤال که دولت چه موضعی دربرابر
ابهامات موجود درخصوص درآمدهای هدفمندی یارانهها دارد ،گفت :باتوجه به ارائه
الیحه بودجه به مجلس س��ه ابهام هنوز تعیین تکلیف نشده اس��ت ،اول آنکه درآمد
هدفمندی یارانهها بیش از آنکه معطوف به برداشت باشد نوعی تولید درآمد است.
درواقع در پایان سال باید دید چه میزان حامل انرژی فروش رفته و باتوجه به اختالف
قیمت چه درآمد خالصی حاصل ش��ده است .این نماینده پیشین مجلس ادامه داد :از
آنجا که در قانون هدفمندی یارانهها مفهوم بازتوزیع مطرح شده است در ابتدا نمیتوان
تخمینی از درآمدهای پایان سال بهدست آورد.
وی افزود ،باید براس��اس قیمت مصوب جدید حاملهای ان��رژی درخصوص درآمد
واقعی دولت نظر داد.
از س��وی دیگر نکته مهم این است که مشخص نیس��ت مجلس چه تصمیمی درباره
الیحه بودجه و پیشنهاد حذف بخشی از یارانه نقدی و افزایش قیمت برخی حاملهای
انرژی اتخاذ خواهد کرد.
ندیمی با اشاره به اینکه درباره توزیع درآمد طی سال آینده نقشه راه مشخصی وجود
ندارد گفت :درحال حاضر معلوم نیس��ت مجلس چه تصمیمی درخصوص پیشنهاد
دولت در مورد ش��اخص فقر مطلق اتخاذ خواهد کرد .بهعبارت دیگر هنوز نمیدانیم
باید به نزدیک  80میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شود و یا نصف یارانهبگیران از چرخ
دریافت حذف خواهند شد.
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال که دلیل تصمیم
دولت برای افزایش شدید قیمتها در س��ال اول برنامه ششم توسعه چیست ،گفت:
براس��اس مفاد برنامه ششم باید طی چهار س��ال فقر مطلق از بین برود ،درصورتیکه
از س��ال اول اصالحات به شکل جدی اعمال نشود نمیتوانیم برای فقر مطلق بیش از
40میلیون ایرانی قدم خاصیبرداریم.
وی افزود ،از س��وی دیگر هنوز ابهاماتی درخصوص اتخاذ روش مناسب اصالح ،میان
دولت و مجلس وجود دارد و باید منتظر پایان جلسات کمیسیون تلفیق و نظر صحن
علنی مجلس باشیم.
ندیمی ادامه داد :از آنجا که تاکنون یارانه نقدی بهصورت کلی داده میشد هنوز اطالعات
درآمدی خانوار ،آمایش و راستیآزمایی نشده است.

پیمانکاران
خصوصی نیز
ادعا دارند
55هزار
میلیارد تومان
از دولتطلب
دارند و
وزارتخانههای
راه و شهرسازی،
وزارت نیرو
و نفت از
بدهکارترین
وزارتخانهها
به پیمانکاران
هستند

ایسنا :رئیس اتحادیه صادرکنندگان چاپ با
بیان اینکه از چهار ماه قبل تاکنون کاغذ با دو
نوس��ان قیمتی روبهرو بوده است ،اعالم کرد:
به دلیل مش��خص نبودن سرنوشت حقوق و
عوارض گمرکی کاغذ و نیز مسائل مربوط به
ارز مبادلهای نمیتوان قیمت این محصول را
در زمان فعلی پیشبینی کرد.
بابکعابدین،بااشارهبهآخرینوضعیتقیمت
کاغذ پس از وعدههای وزارت صنعت ،معدن
و تجارت مبنی بر تخصیص ارز مبادلهای و نیز
تالش در راستای جلوگیری از آشفتگی بازار
این محصول ،اظهار کرد :قیمت هر بند کاغذ
حدود چهار ماه قبل چیزی حدود  ۷۰تومان
بود که ب��ه یکباره به  ۱۱۵توم��ان پس از آن
افزایش یافت و پ��س از وعدههای اخیر داده
شده توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا
حدود  ۹۲تومان بهازای هر بند کاهش یافت.
وی با اش��اره ب��ه اینکه کاغذ ج��زو کاالهای
استراتژیک بهشمار میرود و افزایش قیمت
آن تبعات��ی برای مصرفکنن��ده و نیز بخش
صادرات کشور دارد ،خاطرنشان کرد :پس از
افزایش قیمت ارز نیز به یکباره اعالم شد که
ارز مبادلهای برای کاغذ تعلق نمیگیرد و قرار
است افزایش حقوق و عوارض گمرکی اعمال
شود .همین مسئله موجب شکلگیری حباب
در بازار کاغذ ش��د و همچنان زمزمه افزایش
۱۰درصدی حق��وق و عوارض گمرکی کاغذ
وجود دارد.
وی در پاس��خ به اینکه برخی عنوان میکنند
در بازار کاغذ مافیا موجب افزایش قیمت شده
است ،اظهار کرد :چنین مسائلی صحت ندارد؛
مافیا شرایط اقتصادی است .چرا طی یکسال
گذشتهقیمتکاغذنوسانداشتهاست؟برخی
تجار کاغذ را از مبادی رسمی وارد کردهاند و
میخواهن��د منافع خود را تامی��ن کنند ،اما
متاسفانه با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش
پولی ما متحمل ضرر میشوند به همین دلیل
تصمیم گرفتند در فروش خود تعلل کنند تا
بازار با ثبات روبهرو شود.
عابدین با اشاره به اینکه کماکان اطالع نداریم
چه سرنوشتی در انتظار قیمت کاغذ خواهد
بود ،گفت :خوش��بختانه پ��س از وعدههای
داده شده بخش��ی از نگرانیها کاهش یافته،
اما هنوز نمیدانیم حقوق و عوارض گمرکی
کاغذ چه میزان افزایش خواهد یافت .بهطور
حتم از مسئوالن تقاضا داریم بدون مشورت با
تشکلها تصمیمگیری نکنند تا دچار چالش
بیشتر در این بخش نشویم.

دالیل مخالفت سازمان
راهداری با اسنپ
بین شهری
ایسنا :رئیس س��ازمان راهداری و حمل و
نقل جادهای دالیل خود را برای مخالفت با
حضور اسنپ در جادهها تشریح کرد.
داود کش��اورزیان اعالم کرد :هرچند هر دو
سامانه اسنپ و تپس��ی برنامه خاصی برای
حضور در جادهها و س��فرهای بین شهری
ندارند ،اما س��ازمان راه��داری نیز مخالفت
خود را ب��ا این موض��وع بهطور رس��می به
آنها اعالم کرده و ای��ن مخالفت چند دلیل
عمده دارد.
وی توضیح داد :باید سیاستها و نگاه کالن
کشور به سمت توسعه حمل و نقل عمومی
حرک��ت کند .ظرفیتی ک��ه در یک اتوبوس
برای جابهجایی مس��افران وجود دارد ،نیاز
به  ۱۲خودرو ش��خصی دارد و این یعنی ما
باید یک خودرو را حذف کرده و تعداد زیادی
خودرو دیگر وارد جاده کنیم.
کش��اورزیان ادامه داد :از س��وی دیگر یک
اتوب��وس در ه��ر  ۱۰۰کیلومت��ر بهط��ور
میانگین  ۳۰لیتر س��وخت مصرف میکند،
در شرایطی که این تعداد خودروی شخصی
 ۱۰۰لیتر بنزی��ن مصرف میکنن��د و این
تف��اوت بهخوبی نش��ان میده��د صرفه با
محوریت حملونقل عمومی است.
رئیس س��ازمان راهداری با اش��اره به لزوم
نظ��ارت دقیق ب��ر رانندهه��ای حملونقل
عموم��ی اظهار ک��رد :از یکس��و تمامی این
خودروه��ا باید پالک «ع» داش��ته باش��ند
و از نظر کیفی تایید ش��وند؛ از س��وی دیگر
رانندهه��ا نیز بای��د تحت نظارت باش��ند و
گزینش ش��وند .این در ش��رایطی است که
رانن��ده خودروهای اینترنتی زیر پوش��ش
چنین نظارتی نیستند.

