سال بیست و هفتم

شماره  7716یکشنبه  14شهریور  27 1400محرم 5 Sep 2021 1443

جبران خطاهای گذشته
با چند راهکار
صفحه 6

با خروج کامل سیمان ازشمول قیمتگذاری نمایان شد

هدرسوزی گاز و دغدغههای سوخت زمستانی

گــروه اقتصــادی  /طــی دهههــای اخیــر ،دولتها با
هــدف حمایــت از مصــرف کننــده و تنظیــم بــازار،
قیمــت کاالهــای اساســی را بهصــورت دســتوری
تعییــن کردهاند ،اما دامنه گســترده آثــار منفی این
روش درکنارعدم دســتیابی به اهداف تعیین شده،
انتقادات جدی به این سیاســت وارد کرده است .به
طوری که درکنار کارشناسان ،مسئوالن دولتی نیز به
جمع منتقدین قیمتگذاری دستوری پیوستهاند.
در رأس کاالهایــی کــه قیمــت دســتوری آن طی
ســالهای دور مشــکالت زیادی بــرای اقتصاد ایران
ایجــاد کرده ،ارز اســت کــه فاصله قیمــت ترجیحی
آن با بازار میلیاردها تومان رانت ایجاد کرده اســت.
امــا تنهــا رانــت و مشــکالت قیمــت دســتوری برای
ارز نیســت و بســیاری از کاالهــای مهــم ،درگیــر این
سیاست بوده و هست.
درایــن میــان یکــی از کاالهــای اســتراتژیکی کــه
درســالجاری بــه صــدر اخبار تبدیل شــد ،ســیمان
اســت .طی ســالهای اخیر ،تعیین قیمت دستوری
برای ســیمان ،معضــل دونرخی بــودن را برای این
محصــول نیــز ایجاد کــرد .درحالی کــه کارخانههای
ســیمان میبایســت براســاس نرخهــای مصــوب،
محصول خــود را به فروش میرســاندند که با ورود
دالالن بــه ایــن بــازار ،درنهایــت ســیمان بــا قیمتی
بــه مراتــب باالتر از نــرخ مصوب به دســت مصرف
کننــده میرســید .بــرای مثــال درحالــی کــه ســال
گذشــته ،قیمــت مصوب هرپاکت ســیمان  22تا 25
هزارتومــان بود ،این محصول دربــازار با بهایی بین
 50تا  60هزارتومان به فروش میرسید.
برهمیــن اســاس از دومیــن مــاه ســالجاری،
مســیری که پیش ازاین درســال  1389تجربه شــده
بود ،در دستور کار قرارگرفت .هرچند دخالت دولت
درتعییــن قیمتهــای بــورس کاال درســال ،1389
عرضه این محصول درتاالر نقرهای را از ســال 1391
متوقــف کــرده بود ،اما دوبــاره با تصمیم مســئوالن
مقرر شد تا با پذیرش شرکتهای سیمانی دربورس
کاال ،تنظیم این بازار به بازارسرمایه سپرده شود.
اما این بارهم مشــکالتی بر سرراه خروج سیمان
از شــمول قیمتگــذاری دســتوری قرارگرفــت ،چرا
کــه ورود دوباره ســیمان به بورس کاال بــا قطع برق
این صنعت بهدلیل کمبود ،همزمان شــد و بهگفته
اســداهلل کشــاورز ،معــاون معدنــی وزارت صمــت،

درتیر و مرداد ماه ســالجاری ،تولید سیمان به یک
ســوم کاهــش یافــت .بهدنبــال افــت شــدید عرضه
بهدلیل بیبرقــی واحدهای تولیدکننده ،قیمت هم
دربــازار رو به افزایش گذاشــت تــا جایی که هرپاکت
سیمان دربازار به  120هزارتومان هم رسید.
 ëëیک تصمیم نهایی درروزهای نخست
کــش و قوس میــان موافقان و مخالفان بورســی
شــدن ســیمان تا آغاز به کار دولت ســیزدهم ادامه
پیــدا کرد .دراین میان برخی دالالن امیدواربودند تا
افزایش قیمت ســیمان دربازار مانعــی برای تداوم
عرضــه بورســی ســیمان و خــروج ایــن محصــول از
بورس کاال شود .اما درنخستین روزهای کاری دولت
جدیــد ،نامــهای از ســوی اســداهلل کشــاورز ،معــاون
معدنی وزارت صمت به تمام ادارات کل صنعت،
معدن و تجارت کل اســتانها ابالغ شــد که حکایت
از قطعی بودن عرضه سیمان دربورس کاال داشت.
براســاس ایــن نامــه کــه در  8شــهریورماه جاری
بــه تمام اســتانها ابالغ شــد ،برممنوعیــت خرید و
فروش سیمان خارج از بورس کاال تأکید شده است.
همچنیــن تمام خریــداران و عرضه کننــدگان مجاز
ســیمان درکشــور ،ظرف دو هفته یعنی تا تاریخ 22
شــهریورماه جاری ،بایــد با ثبتنام دربــورس کاال و
دریافت کد بورســی ،خرید و فروش این محصول را
دربورس انجام دهند.
طبــق ایــن نامــه ،کلیــه واحدهــای تولیدکننــده
ســیمان کــه تاکنــون موفــق بــه اخــذ کــد بورســی
نشدهاند ،میبایســت ظرف مدت دو هفته از تاریخ
ابــاغ ایــن نامه در بــورس کاال ثبتنام و نســبت به
عرضه محصــوالت خود در بــورس کاال اقدام کنند.
همچنیــن تمــام خریــداران و مصــرف کننــدگان که
بهصورت شــفاف مشــخص شــدهاند نیز باید ظرف
دوهفتــه با دریافت کد بورســی ،ســیمان مــورد نیاز
خــود را از بــورس کاال خریداری کننــد .بدین ترتیب
همــه خریداران نیــز ازجمله واحدهــای تولیدکننده
ســیمان بــر مانند شــرکتهای بتــن ســاز ،موزائیک
ســازان و ،...تمــام خریداران مجــاز پروژههای ملی،
عمرانــی ،خریداران مجاز بــرای مصارف عمومی و
مردمی شامل عاملین فروش سیمان ،شرکتهای
تعاونــی مصالــح فروشــان و اشــخاص حقیقــی و
حقوقی نسبت به خرید از بورس کاال اقدام کنند.
طبق اعالم مســئوالن بــورس کاال تاکنون ازمیان

یادداشت

نشانههای پایان قیمت دستوری

 78شــرکت تولیدکننــده ســیمان 58 ،کارخانــه در
بــورس کاال پذیرش شــدهاند و مابقی کارخانهها نیز
باید درمهلت تعیین شــده برای ثبتنام و دریافت
کد بورســی اقدام کنند.گفتنی است از ابتدای عرضه
ســیمان در بورس کاال از  ۹خرداد ماه سالجاری ،در
مجموع بیش از 7میلیون و  800هزار تن سیمان در
بورس کاال عرضه شده است.
ëëمسیری برای سایر کاالهای مشمول قیمت گذاری
با انتخاب مسیر بازارسرمایه برای متعادل کردن
بازارســیمان ،ایــن امیــدواری ایجاد شــده اســت که
ســایر محصوالت مهمی که هم اکنون درگیر قیمت
دســتوری و دو یا چند نرخی هســتند نیز به مکانیزم
عرضه و تقاضا و قیمتهای شــفاف ســپرده شوند.
درهمیــن حال روزگذشــته وزیر جهاد کشــاورزی نیز
درنشســت با رؤســای اتحادیهها و تشــکلهای دام،
طیــور ،زنجیرههــای تولید و عرضه مــرغ ،تخم مرغ
و زنبــورداری ،صریحــاً اعــام کرد کــه قیمتگذاری
دســتوری را قبــول نــدارد .بــه گفتــه ســید جــواد
ســاداتینژاد تصمیمگیــری بدون حضور تشــکلها
و اتحادیههــای بخش کشــاورزی ممنوع اســت و به
صالح کشور نیســت .بخش تولید درکشاورزی بنگاه
اقتصادی اســت و باید ســوددهی داشــته باشــد ،اگر
تولید سوددهی نداشته باشد پایدار نخواهد بود.

پایان سفر  2روزه وزیر نیرو در سیستان و بلوچستان
بنگاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت
توزیــع نیروی برق اســتان سیســتان و
بلوچســتان ،علیاکبــر محرابیــان بــه
همــراه رئیــس جمهــوری و جمعی از
اعضای کابینه دولت سیزدهم پس از
 2روز ســفر در این اســتان جمعه شب
زاهدان را به قصد تهران ترک کردند.
نشست وزیر نیرو و هیأت همراه با
نماینــدگان مردم در مجلس شــورای
اســامی و مدیران عامل صنعت آب
و برق سیســتان و بلوچســتان پیرامون
نیازهــا و رفــع مشــکالت ایــن منطقه،
بازدیــد از چاه ژرف منطقه سیســتان،
بازدیــد از مراکــز آبفــای سیســتان و
وضعیت شــبکه آب و فاضــاب زابل

از جملــه برنامههای انجام شــده وزیر
نیرو در این استان بود.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان سیســتان
و بلوچســتان ،ســفر 2روزه رئیــس
جمهــوری و هیــأت همراه بــه صورت
از پیــش اعــام نشــده ،روز پنجشــنبه
بــا ورود بــه شــهر کنــارک انجام شــد.
رئیس جمهوری پس از ورود به اتفاق
هیأت همراه از اســکله کنــارک بازدید
کردنــد و عــازم چابهار شــدند .بازدید
توگــو با
از حاشــیه شــهر چابهــار و گف 
حاشیهنشینان ،حضور در مسجد امام
حســین(ع) و دیدار با خانواده محترم
شــهدا و ایثارگران و شرکت در نشست

مدیــران ،ســران طوایــف و نخبــگان
چابهــار و منطقــه آزاد از برنامههــای
روز نخســت ســفر رئیــس جمهــوری
بــود .آیتاهلل رئیســی و هیــأت همراه
در دومین روز ســفر عازم زابل شدند و

با حضور در روســتای مرزی مالعلی از
توابع بخش قرقری شهرستان هیرمند
در شــمال سیســتان و بلوچســتان در
جمع مردم این روســتا به ســخنرانی،
توگو پرداختند.
دیدار و گف 

در گفتوگو با رئیس بهداشت کار صنعتی مطرح شد:

تشریح اقدامات شرکت پاالیش نفت تهران در خصوص قطع زنجیره کرونا و صیانت از سالمت کارکنان

در روزهایی کــه ویروس کرونا بر گلوی
مردمان جهان چنگ انداخته و مردم
ســرزمینمان را بیــش از پیــش گرفتار
کــرده و بیــش از همهوقــت بــر طبــل
مرگ میکوبد ،شــرکت پاالیش نفت
تهــران بــا هــدف صیانــت از ســامت
کارکنــان خــود در راســتای اســتمرار
تولید و تالش مدیران و ادارات ذیربط
توانســت مرحلــه اول طرح سراســری
واکسیناسیون کارکنان خود را به عنوان
یکی از شرکتهای نفتی پیشتاز در این
زمینــه با موفقیت اجرا نماید .با توجه
توگویی با زهرا
به اهمیت موضوع گف 
چراغی رئیس بهداشــت کار صنعتی
شــرکت انجام دادهایم کــه در ادامه از
نگاه میگذرد:
ëëجهت واکسیناسیون عموم کارکنان
شــرکت چــه اقداماتی از جانــب اداره
بهداشت کار صنعتی صورت گرفت؟
بهداشــت صنعتــی اداره  HSEبــا
توجه به شــرایط استراتژیک پاالیشگاه
تهران و لزوم تولید مستمر با حمایت
مدیرعامــل محتــرم و مدیــران ارشــد
ســازمان و همراهی مرکز ســامت کار
شــرکت از ابتــدای پاندمــی ویــروس
کوویــد 19بــا برگــزاری جلســات ســتاد
مقابله با کرونا کلیه دستورالعملهای
ابالغی ستاد مرکزی پیشگیری و مقابله
با ویروس کووید 19در صنعت نفت را
مــورد بررســی قــرار داده و راهکارهای
اجرایــی آنها را در راســتای پیشــگیری،
حفــظ ســامت و درمــان همــکاران

تنظیم نموده اســت .اهم برنامههای
بهداشــتی محیــط کار در راســتای
پیشگیری ،قطع زنجیره انتقال و درمان
تاکنون شامل بر تریاژ کارکنان مشکوک
در بــدو ورود بــه شــرکت و اجــرای
دستورالعمل بازگشت بهکار شاغلین،
تدوین و اجرای پروتکل اعزام یا ارجاع
بیماران کرونــا از محل کار به درمانگاه
و از درمانــگاه به بیمارســتان ،پیگیری
تهیــه اقــام بهداشــتی و تجهیــزات
مورد نیاز در شرایط کرونا ،تجهیز اتاق
تریاژ اختصاصی در ورودی ساختمان
مرکــز ســامت کار بهمنظــور بررســی
موارد مشــکوک احتمالــی ،هماهنگی
بــا اورژانس و بیمارســتانهای منطقه
جنوب تهــران جهت مدیریــت اعزام
و تســریع درمان کارکنــان پیمانکاری و
بررسی پرونده پزشــکی کارکنان دارای
ریسک فاکتورهای ســامتی و بیماری
زمینــهای بــر اســاس پروتــکل وزارت
بهداشــت جهــت اعمــال کنترلهای
پیشــگیرانه و حضــور حداقلی ایشــان،
اعمال توصیههــای تغذیهای کووید19
در غــذای رســتوران ،توزیع ماهانه یک
قــرص ویتامیــن دی  50هــزار واحدی
به تمامــی کارکنان از اســفند مــاه ،98
بخشی از این اقدامات میباشد .عالوه
بر آن ثبت اطالعات کارکنان مشکوک،
محتمــل و مبتــا و پیگیــری تکمیــل
درمان ،بازگشت بهکار ،بررسی و تأیید
اســتعالجی ایشــان ،عقــد تفاهمنامه
بــا آزمایشــگاه مجــاز جهــت انجــام

تســت کرونــای کارکنــان پیمانــکاری و
کاهــش هزینههای تحمیلی بــه آنان،
غربالگری کلیه کارآموزان و میهمانان
به شــرکت و پایش ســامت ایشان در
بــدو ورود ،کارکنان آتشنشــان جهت
رعایــت الزامات بهداشــتی و مراقبتی
بهمنظــور اعزامهای داخل شــرکت از
دیگــر اقدامــات صــورت گرفته جهت
مدیریــت پاندمــی در شــرکت پاالیش
نفت تهران میباشد.
ëëواکسیناســیون کارکنــان را چطــور
ارزیابی میکنید .آیا از نحوه اجرای آن
رضایت دارید؟
حضــور مســتمر کارکنــان در
واحدهــای عملیاتی و تولیــدی امکان
کاهش مواجهات و کاهش ریسک ابتال
به بیمــاری را جهت همــکاران فراهم
نیــاورده ولیکن تمام تالش مــا بر این
بــوده کــه حداقــل عــوارض و لطمات
ناشــی از بیمــاری متوجــه همــکاران
محتــرم گــردد؛ و خــدا را شــاکریم کــه
شرکت ما هیچ همکار عزیزی را ناشی
از ایــن بیماری از دســت نداده اســت.
انجــام واکسیناســیون کلــی در ســطح
شــرکت آرامش و اطمینــان همکاران
را افزایــش داده و بــه کنتــرل مــوج
بیماری در شرکت کمک خواهد نمود.
واکسیناسیون طی  4روز کاری بهصورت
فشــرده و طاقت فرســا توســط نفرات
داخل شرکت و پرستاران محترم مرکز
ســامت کار انجــام و به عنــوان اولین
تجربه با تالش همکاران دخیل در این

فرایند خوشــبختانه بهخوبــی صورت
گرفــت کــه همین جــا مراتب ســپاس
و قدردانــی خود را از همراهــی ادارات
مختلف در آمادهســازی محل مسجد
و ایجــاد زیرســاخت اینترنتــی در ایــن
مجموعه اعالم میدارم.
ëëبا توجــه بــه فرهنگســازی و اصول
آموزشــی در شــرکت تــا چه میــزان در
قطع زنجیره کرونا موفق بودهایم؟
قطعــاً توجــه بــه شــیوه نامههــای
بهداشتی بسیار در کاهش ابتال اثرگذار
است .کما اینکه ما افرادی را با دفعات
دوم و سوم ابتال داریم .در حال حاضر
میــزان رعایت توصیههای بهداشــتی
نســبت بــه قبــل خیلــی بهتــر شــده و
از همکارانــم بابــت ایــن مهم تشــکر
میکنم .ولیکن هنوز هم نقصانهایی
وجــود دارد .علیرغــم اینکــه مطابق
مصوبــات صورتجلســات کمیتــه
سالمت و بهداشت کارکنان در صورت
تخطــی کارکنان از دســتورالعملهای
بهداشــتی در پرونده ایمنی ثبت شده
و در صورت تکرار با هماهنگی رؤسای
مربوطــه بــا ایشــان برخورد میشــود.
ولی موارد خیلی محدود بوده اســت.
واحــد بهداشــت صنعتی بــه صورت
مســتمر با دریافت پیامهای کارکنان و
یا شــکایات تلفنی در این زمینه پیگیر
تخلفات بهداشــتی میباشد .با ظهور
کرونای دلتا متأســفانه در شــش ماهه
اول ســال  1400ما رکورد ابتال در ســال
 99را زدهایم.

بهطــور قطع آثــار و نتایج مثبت خــروج کاالها از
شــمول قیمتگذاری دســتوری نیز میتواند ،تداوم
این مســیر درســایر کاالها را ضمانت کند .به اعتقاد
کارشناســان و صاحبنظران ،پــس از ثبت رکوردهای
تاریخــی بــرای قیمــت ســیمان درماههــای اخیر ،با
ممنوعیــت خریــد و فــروش این محصول خــارج از
بورس کاال ،شاهد کاهش قابل توجه و منطقی شدن
قیمتها خواهیم بود .ازاین رهگذر ،درکنار مصرف
کنندگان که ازمنطقی شدن قیمتها سود میبرند،
تولیدکنندههــا نیــز درآمــد بیشــتری کســب خواهند
کرد که این درآمد میتواند درراه توســعه یا نوسازی
صنعت به کار گرفته شــود .این درحالی است که در
قیمتهای دســتوری کــه به بــازاری دونرخی منجر
میشــود ،این دالالن هســتند که سود اصلی تولید را
به دست میآورند و درنهایت مصرف کننده نهایی
کــه قیمتهــا بــرای حمایــت از او ثابت نگهداشــته
شــده اســت ،بایــد محصــول را بــا قیمتــی کــه دالل
تعییــن میکنــد ،بخــرد .درهمیــن زمینه براســاس
اعــام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان،
پیش از ورود سیمان به بورس کاال 70 ،درصد تولید
کشــور توســط  15دالل خریداری میشــد ،آماری که
گــواه روشــنی بر رانــت  5تــا  7هزارمیلیــارد تومانی
واسطهها درهرسال از بازارسیمان است.

زمســتان امســال یکــی از
زمســتانهای پردغدغــه
از نظــر تأمیــن ســوخت
اســت .وزارت نفــت از
علی شمس اردکانی هــم اکنــون روی تأمیــن
کارشناس
زمســتانی
ســوخت
اقتصاد انرژی
متمرکز شده و وزیر نفت
دولــت ســیزدهم کــه بــه
تازگــی فعالیت خود را آغاز کــرده ،در همین مدت
اندک چندین بار در خصوص این دغدغه صحبت
کرده است .گفته میشــود که در فصل سرد امسال
احتماالً کسری روزانه تا  ۲۰۰میلیون مترمکعب گاز
را هم تجربه خواهیم کرد که مفهوم آن نیاز شــدید
نیروگاه و صنعت به سوخت دوم در زمستان است.
وزیر نفت جدید احتمال افزایش  10درصدی رشــد
مصرف گاز را مطرح میکند و از سوی دیگر از افت
تولید گاز از میادین میگوید .او یک شرایط اضطرار
و پردغدغه را به نمایش میگذارد.
در همین حال ،شــنیده میشود که برای عبور از
این دوره پرچالــش ،از  2ماه پیش تاکنون صادرات
فرآوردههــای نفتی بشــدت کاهش یافتــه تا ذخایر
ســوخت نیروگاهها و صنایع تأمین شــود .صادراتی
که در دوره تحریم در حال جبران بخشی از کاهش
درآمدهای ارزی کشور بود .اما چرااین دغدغههای
زمســتانی و تابســتانی انرژی کشــور را رهــا نمیکند
و امســال و ســالهای بعــد باید چــه کرد تــا بحران
تشدید نشود؟
بارهــا بــر ایــن موضــوع تأکید داشــتهام کــه نوع
نــگاه و سیاســتهای اتخاذ شــده در دهههای اخیر
مســبب پیدایــش بحرانهــا و دغدغههــا در بخش
انرژی کشــور بوده است و حاال نیز بایدعامل بحران
ســوخت زمســتانی و احتمال وقوع خاموشــیها در
فصــل ســرد ســال را نیــز همیــن نــگاه بوروکراتها
دانســت .بوروکراتهایــی کــه دنبــال بودجــه نفتی
بودهانــد تــا درآمــد حاصــل از فــروش نفــت را بــه
ریــال تبدیــل و صــرف بخشهــای غیر مولــد کنند؛
یارانــه بدهنــد و به جــای ســرمایهگذاری در جهت
منافــع ملــی ،آن را ســفیهانه در بودجههای دولتی
خرج کنند .لذا نخســتین اقدامــی که برای رهایی از
بحران کنونی و بحرانهای آتی باید انجام داد ،این
اســت که بوروکراتها را بازنشســته و دستشــان را از
بودجهنویسی و سیاستگذاری کشور کوتاه کرد.
امــا بــرای برقــراری موازنــه عرضــه و تقاضــای
سوخت زمستانی امسال راهکارهای متنوعی وجود
ندارد و دولت نیز این مسأله را درک کرده است .در

همین حال الزم اســت که دولت ســیزدهم با مردم
شــفاف ســخن بگوید و توضیح دهد که بحرانها از
کجا نشــأت میگیرد .باید به مردم گفت که عدهای
در دهههای اخیر به جای صیانت از منابع کشــور از
جمله گاز ،خیانت کردهاند و پول نفت را به کارهایی
اختصاص دادهاند که امروز کشــور دچار بحرانهای
متعدد شده اســت؛ اما راهکار آن بر مبنای سرمایه
باقیمانده یعنی عقل ،قابل طراحی و اجراست.
از طرفــی ،ضــروری اســت کــه سیاســتگذاران و
مجریــان دســت بــه اقداماتی بزننــد که بحــران به
جای تشدید مداوم رفع شود .راهکار سرمایهگذاری
اســت و باید به هر طریقی که شــده این امر صورت
گیــرد .حتــی الزم اســت کــه ســرمایه خارجــی را
جذب کرد ،کــه البته جذب ســرمایه خارجی اعتبار
بینالمللی میخواهد و باید این اعتبار را احیا کرد.
ایــن ســرمایهگذاری از کاهــش شــدت مصــرف
انــرژی در بخــش خانگــی ،ارتقــای بهــرهوری در
صنعــت بویژه صنایــع انرژی بر ،افزایــش راندمان
نیــروگاه ،افزایــش فشــار مخــازن گازی کشــور و
توســعه میادیــن تــا کاهــش هدرســوزی گاز را دربر
میگیرد .امســال باید دولت سیزدهم برای کاهش
شــدت بحران در ســال آتی ،عالوه بر کاهش شدت
مصــرف بهدنبال جمعآوری گازهای همراه نفت و
بهرهگیری از این ظرفیت باشد.
لــذا برنامــه ممانعــت از فلرســوزی گاز بایــد در
اولویــت قــرار بگیــرد و امکانــات و منابــع را بــه آن
تخصیص داد .چراکه بســیار اهمیت دارد .با هزینه
ریالی و همکاری بخش خصوصی میتوان حداقل
 40میلیــون متــر مکعــب گاز را از ایــن طریــق بــه
ظرفیت شــبکه گاز کشور اضافه کرد .در همین حال
بــا جلوگیری از هدرســوزی گاز ،در ســطح جهانی از
فشارهای محیط زیستی نیز جلوگیری خواهد شد.
راهــکار دیگــر ذخیرهســازی گاز زیــر گنبدهــای
نمکی ،مخازن ذخیرهسازی و بهصورت ال آن جی
در اطراف شــهرهای سردســیر اســت .این موضوع
نیــز باید مورد توجه قرار داشــته باشــد .در کنار آن،
اجــرای قانــون بهبــود مصــرف ســوخت (مــاده 12
قانــون رفع موانــع تولید) و اقداماتــی مانند اصالح
موتور خانهها و نوســازی بخاریها و مواردی از این
دســت نیــز ضــروری اســت .امــا درنهایــت صورت
مســأله ،همــان رهایــی از بوروکراســی ،جلوگیری از
اقدامــات ســفیهانه در سیاســتگذاریها و کارهــای
غیرحاکمیتــی و غیرخدمتــی اســت .امید اســت که
این دولت برای آن چارهای اندیشیده باشد تا شاید
باالخره به نقطه پایان بحرانهای کنونی برسیم.

