
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 7  No . 1955  Mon. June 7. 2021  دوشنبه   17 خرداد 1400   26 شوال 1442  سال هفتم  شماره 1955  8 صفحه  قيمت:3000 تومان

تمام سكه
10748000

شاخص بورس
1148642

»تعادل«درگزارشهاويادداشتهايي،نخستينمناظرهانتخابات1400راتحليلميكند

در غربت  اقتصاد 

مس�عود يوس�في| اولي��ن مناظ��ره كانديداه��اي 
رياس��ت جمهوري با موضوع »اقتص��اد« در حالي پس 
از س��ه س��اعت و نيم پايان يافت كه نه از لحاظ كيفيت 
مباحث اقتصادي توانس��ت مخاطبان را اقناع كند و نه 
روش برگ��زاري آن ش��باهتي به مناظره داش��ت. طرح 
پرسش هايي متفاوت و كلي كه مشخص نيست از جانب 
چه كساني طراحي شده و به پاكت هاي مهر و موم شده 
راه يافته بود را يك طرف بگذاريد و رفتار مجري اين برنامه 
كه تفاوتي با يك »ربات« نداش��ت را يك طرف كه انگار 
قرار ب��ود فقط به عمليات باز كردن پاكت ها و نام بردن از 
كانديداها بپردازد. طراحان اين مناظره در صدا و سيما، در 
واقع پيش از شروع آن، با اشتباهات فاحش موجب شدند 
تا همان ابتدا كانديداها در پاس��خ به سواالت كلي درون 
پاكت ها، حرف هاي نامفه��وم و بي ربط به زبان بياورند و 
ترجيح بدهند حاال كه فرصتي جلوي دوربين پخش زنده 
س��يما پيدا كرده اند، از اين فرصت براي حمله به دولت 
استفاده كنند. براي مخاطبي كه جلوي تلويزيون نشسته، 
مشخص نشد كه طرح و ديدگاه كلي اين كانديداها براي 
اقتصاد بحران زده ايران چيست؟ هر يك از اين آقايان از 
چه زاويه اي به معضالت نگاه مي كنند و چه راهكاري براي 
حل آن دارند؟ بنابراين در ابتداي اين مطلب بايد گفت كه 
بازنده اصلي اين مناظره، صدا و سيما و طراحان اين شكل 
از مناظره بودند. براي فهم بيشتر اين موضوع يك مثال 
مي زنم: تمام كانديداهاي حاضر در انتخابات 1400 نسبت 
به وضعيت تورم، نقدينگي، اشتغال و ديگر شاخص هاي 

اقتصادي منتقد وضعيت موجود هستند. حتي كانديدايي 
مانند همتي كه خود سه سال را در باالترين نهاد مجري 
سياس��تگذاري پولي گذرانده نسبت به اين وضعيت به 
نحوي انتقاد داشته است. اگر طراحي مناظره به شكلي 
پيش مي رفت كه هر يك از اين موضوعات در قالب يك 
سوال چالشي به بحث گذاشته مي شد و مجري محترم 
هم در بحث ها شركت مي كرد و از كانديداها مي خواست 
به جاي حمله به يكديگر، برنامه هاي خودشان را بگويند با 
احتمال بيشتري تناقض هاي انديشه اي و ميزان رويابافي 

برنامه هاي نامزدهاي محترم مشخص مي شد. 

   غيبت ابربحران ها
واژه »ابربحران« در اقتصاد ايران توس��ط مسعود نيلي، 
اقتصاددان مشاور در دولت اول حسن روحاني ابتدا مطرح 
شد و سپس عباس آخوندي ديگر اقتصادخوانده اين دولت 
آن را شرح و بسط داد. در هر يك از دوره هاي زماني مطرح 
شدن »ابربحران«هاي اقتصادي ايران، فهرست خاصي 
از آنها نيز رديف ش��ده بود. در حال حاضر 6 »ابربحران« 
اقتصاد و به طريق اولي، سياست هاي فرهنگي و اجتماعي 
كش��ور را تهديد مي كند. بحران آب و محيط زيست در 
صدر آنهاست و سپس بحران صندوق هاي بازنشستگي، 
بحران رشد اقتصادي مستمر، بحران ناترازي بانك ها و 
بحران كسري بودجه دولت قرار مي گيرند. هر يك از اين 6 
مورد در درازمدت ضربه اساسي به اقتصاد ايران و سپس به 
بافتار جامعه خواهند زد و حل و فصل آنها شرايط ديگري را 

مي طلبد. كانديداهاي محترم هيچ يك - حتي در مواردي 
كه به  طور اتفاقي يك سوال در اين باره از پاكت ها بيرون 
مي آمد - پاسخ صريح و روشني به اين ابربحران هاي آينده 
اقتصاد ايران ندادند؛ جز مشتي سخنان تكراري و شعاري 
كه عموما با اشكال و نمودارهاي رنگي هم همراه بود. در 
برخي موارد نيز كانديداه��ا ترجيح دادند به جاي بحث 
كردن در اين باره و به چالش كش��يدن ديگر كانديداها، 
ش��روع به نقد و گاليه و بغض ك��ردن از وضعيت موجود 

بكنند كه چيزي براي مخاطب نداشت. 

   كرونا و تحريم
صرف نظر از ابربحران ها، بايد از طراحان چنين مناظره اي 
پرسيد كه جاي تاثير دو فاكتور كليدي بر اقتصاد ايران 
در دو، سه س��ال گذشته در اين مناظره كجا بود؟ شيوع 
بيماري كرون��ا و تش��ديد تحريم ها، تاثير مس��تقيم و 
بيشتري بر زندگي مردم گذاشته اند يا حجم نقدينگي يا 
سرمايه گذاري خارجي؟ البته كه هر يك از اين عوامل، در 
نهايت شرايط اقتصادي را از حالت تعادل خارج مي سازد؛ 
اما در يكي، دو سال گذشته مردم كوچه و بازار، مردم عام 
و طبقات فرودست جامعه مشكالت به وجود آمده پس 
از تشديد تحريم ها و البته شيوع كرونا را به خوبي لمس 
كردند. چنانك��ه نزديك به دو ميليون نفر كار و تنها ابزار 
معيشتي خود را به دليل تعطيلي كسب و كارها از دست 
دادند و بسياري خانه نشين شدند و حتي به كارهاي سياه 
روي آوردند. در كجاي اين مناظره بايد به اين دو موضوع 

پرداخته مي شد؟ كانديداها نه تنها درباره ابربحران هاي 
اقتصادي ايران بلكه درباره اين دو بحران حاشيه اي كشور 
نيز هيچ راهكار منطقي يا به عبارت ديگر هيچ راهكاري 
روي زمين ارائه ندادند و به كلي گويي و دعوا پرداختند. ۵ 
نامزد اصولگرا به دولت حمله مي كردند كه در اين بين نه 
نقش تحريم هاي فلج كننده زمان ترامپ را درنظر گرفتند 
و نه پاندمي كرونا؛ دو پديده اي كه اقتصاد ايران را عمال با 
يك بحران تمام عيار روبرو كرده بود. از سوي ديگر تمام 
اين كانديداها در قامت يك منتقد وضعيت امروز كشور 
ظاهر شدند؛ كسي كه مناظره روز شنبه را مي ديد اگر از 
س��وابق اين آقايان خبر داشت، مي دانست كه جليلي 6 
سال مسوول مذاكره هسته اي و دبير شوراي عالي امنيت 
ملي بوده كه بخش زيادي از پيچيدگي پرونده هسته اي 
ايران در اين دوره رخ داد. همتي ۳ سال رييس كل بانك 
مركزي بوده و مسوول اصلي حفظ ارزش پولي ملي و البته 
ساختارهاي پولي كشور بوده است. مهرعليزاده در ساختار 
حاكميتي به گفته خود 10 پست عوض كرده و به اينجا 
رسيده كه بايد از اين تريبون زنده براي جذب آراي ترك 
زبان ها استفاده كند. زاكاني 4 دوره نماينده مجلس بوده 
و حاال هم در مقام رييس بازوي پژوهشي مجلس نشسته 
است. قاضي زاده نماينده مجلس و نايب رييس آن بوده و 
مسووليت بسياري از طرح ها و برنامه هاي اقتصادي فعلي 
كه در مجلس به تصويب رسيده به عهده اوست. محسن 
رضايي سال ها دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده، 
همان مجمع كه مدت هاس��ت لوايح اف اي تي اف در آن 

معلق است. يا ابراهيم رييس��ي در قامت معاون اول قوه 
قضاييه، دادستان كل كش��ور، رييس سازمان بازرسي و 
رييس قوه قضاييه فعاليت داشته و همين حاال هم با حفظ 
سمت در اين انتخابات حضور يافته است. با اين همه بهتر 
است در ادامه نگاهي به برخي از آرا و نظرات كانديداها در 

اولين مناظره بيندازيم. 

   سعيد جليلي
كانديدايي كه با شعار »دولت سايه« آمده و از اين مناظره 
هم مش��خص ش��د كه به صورت پوشش��ي، در دفاع از 
برنامه هاي ابراهيم رييس��ي حضور يافته اس��ت. او آرام 
بود و گر چه مواقعي كه الزم مي ش��د وارد دعوا با همتي 
هم مي شد؛ اما با ارائه اش��كال و نمودارهايي از وضعيت 
اقتصادي، سعي كرد نشان بدهد كه به اين مباحث آشنا 
است. هنگامي كه س��والي از او درباره وضعيت معادن و 
س��ود فروش صادرات آن براي اقتصاد ايران شد او به اين 
موضوع اشاره كرد كه مي توان خام فروشي را كنار گذاشت 
و درآمدهاي معدني را باال برد. اما به اين موضوع اشاره نكرد 
كه بحث تحريم ها يا سياست خارجي چقدر در اين برنامه 

كه كلياتي از آن مطرح كرد، تاثير دارد.

   ابراهيم رييسي
او تمام تالش خود را كرد كه نس��بت به سال 96 قدرت 
بيان بهتري داشته باشد. هر چند كه باز هم تپق هايي در 
گفتارش وجود داشت و گاه از كوره در مي رفت و صدايش 

را بلند مي كرد. او برخالف ديگر كانديداها، تالش كرد با 
تكيه بر رزومه خود در حوزه قوه قضاييه و مقابله با فساد 
اقتصادي، اين گونه جلوه دهد كه در مقابل آماج تهمت ها 
و اتهامات اس��ت. او زبان بدن درس��تي نداشت و مانند 
كانديداهاي اصولگراي ديگر، س��عي در حمله به دولت 

داشت تا حضور خود را توجيه كند.

   محسن رضايي
از همان اولين سوال، به همتي حمله كرد و نشان داد كه 
كانديداي پوششي است تا كانديداي مستقل. هزار توماني 
كه سال 92 از جيب خود بيرون آورده و با آن مشكل ارزش 
پول ملي را به رخ كشيده بود اين  بار  تر و تميز و نو بود. مانند 
خودش كه چين و چروك هاي صورت و پيشاني و حتي 
عينك هم نداش��ت. او از يارانه 4۵0 هزار توماني، حقوق 
دادن به زنان خانه دار و... هم حرف زد ولي يك كلمه نگفت 
كه اين پول ها را قرار است از كجا تامين كند؟ در تمام مدت 

نيز به دولت حمله كرد و پشت رييسي درآمد.

   عليرضا زاكاني
ع��ده زيادي رفت��ار او در اين مناظره را ب��ا رفتار محمود 
احمدي نژاد در مناظره هاي سال 88 مقايسه مي كنند. 
او كه از بسيج دانشجويي )به عنوان تنها سابقه اجرايي( 
به نمايندگي مجلس رسيده به سرعت شروع به حمله به 

دولت و شخص همتي كرد و...
ادامه در صفحه 5

يادداشت-1

برنامه اي براي بورس نبود!
نخس��ت باي��د در خص��وص 
س��اختار مذاكره نكت��ه اي را 
بگوي��م؛ در هيچ كج��اي دنيا 
اينچنين س��بك برگ��زاري 
مناظرات را مشاهده نمي كنيم 
كه يك  سري سواالت طوالني 

از نامزد ها پرسيده شود و ...
ادامه در صفحه 3 مهدي محمود رباطي

يادداشت-3

ضرورت گفتمان سازي اقتصادي
به طور بنيادين هنر دولت )به 
معناي كلي آن( اين بايد باشد 
كه سياس��ت هايي را تنظيم و 
اجرايي كند و در واقع بستري 
را فراهم كند كه آحاد فعال در 
صحنه اقتصاد به ميدان بيايند و 
تالش هاي اين جريانات منجر 
ادامه در صفحه 6 به...  علي نقي مشايخي

يادداشت-2

در فقدان درك شايسته از اقتصاد 
در رابطه با مناظره انتخابات 
رياس��ت جمهوري و نكاتي 
ك��ه در آن مطرح مي ش��ود، 
الزم اس��ت توج��ه داش��ته 
باش��يم كه برخي اف��راد كه 
شعارهاي رفاهي و اقتصادي 
و پرداخ��ت يارانه بيش��تر و 
زمين و مس��كن مي دهند، 
درك درستي از اقتصاد ندارند و اقتصاد را نمي شناسند. 
نگاه سياستمداران ما نه آينده نگري است نه اسالمي 
است و نه مردمي است.  ادامه در صفحه 5

احسان سلطاني

يادداشت-4

جاي خالي ابرچالش ها در مناظرات
واقع آن اس��ت كه مناظره دور 
نخس��ت نامزده��اي كس��ب 
كرسي رياست جمهوري ايران 
با محوريت اقتصاد، اثربخشي 
و كارآمدي الزم براي به تصوير 
كشيدن ابرچالش هاي اقتصادي 
ايران را نداشت. در اين دور، هم 
فرصت نامزدها ب��راي تبيين 
برنامه هاي ش��ان محدود بود و هم اينكه مسير مناظره به 
سمت و سويي رفت كه امكان برخورد علمي با موضوعات 
ادامه در صفحه 2 مهم را از نامزدها گرفت.  

وحيد شقاقي شهري

يادداشت-7 يادداشت-8يادداشت-5 يادداشت-10يادداشت-9يادداشت-6

ضرورت توجه به اخالق 
حرفه اي در مناظرات انتخاباتي

 فقدان توانايي
 در حل مسائل

 مناظره اي
 بدون هدف

 اقتصاد 
غريب و غايب

 اين 
مناظره نبود!

كانديداها برنامه عملي براي رفع 
مشكالت اقتصادي ارايه دهند

پ��س از برگ��زاري اولي��ن 
ي  ه��ا د مز نا ه  ظ��ر منا
انتخابات رياست جمهوري 
١٤٠٠برخي از سياس��يون 
كه عرصه را براي ورود تنگ 
ديدن��د در كم��ال ناباوري 
با زي��ر پا گذاش��تن اخالق 
حرفه اي اق��دام به تخريب 
چهره برخي ديگر از نامزدها نموده و مسير مناظرات 
علم��ي، اقتصادي، فن��ي را از چارچ��وب حرفه اي 
خارج كرده و وارد حواش��ي متع��دد نمودند. البته 
كه به نظر نگارنده حواش��ي و تخريب هاي صورت 
گرفته ناش��ي از نب��ود برنامه منس��جم و حرفه اي 
مي باشد. درخصوص مدرك تحصيلي آيت اهلل دكتر 
س��يدابراهيم رييسي گمانه زني هايي مبني بر اخذ 
مدرك دكتراي ايشان مطرح گرديد و برخي مدعي 
شدند مدرك دكتراي ايشان مغاير قانون منع ادامه 
تحصيل كارگزاران كش��ور است.  اين استدالل بنا 

به داليل ذيل مردود است: 
١- به صراحت تبصره يك از ماده واحده قانون مذكور 
ممنوعيت اشتغال اداري در ايام تحصيل صرفا ناظر به 

تحصيل به صورت تمام وقت مي باشد.
ادامه در صفحه 2

اغلب اقتصاددان ه��ا در طول 
سال در جريان گفت وگوهاي 
كالس ه��اي  نه اي،  رس��ا
دانشگاهي، جلسات سخنراني 
و...درب��اره ابرچالش ه��اي 
اقتصادي و مواردي كه اقتصاد 
ايران در چشم انداز پيش رو با آن 
دست به گريبان است، سخن 
مي گويند. به طور طبيعي توقع اين است كه فعاالن سياسي 
و افرادي كه نامزد كسب پست هاي سرنوشت ساز كشور 
هس��تند به اين ابرچالش ها احاطه داشته باشند و راهكار 
عملياتي براي حل و فصل آنها را ارايه دهند. اما متاسفانه با 
اتمام مناظرات دور نخست، نكته اي كه اساسا به آن توجه 
نشد، اين راهكارهاي علمي و اجرايي بودند. به جز برخي 
موارد كليشه اي نكته دندان گيري در زمينه حل مسائل از 
سوي نامزدها ارايه نشد. تاسف آور اينكه مديريت مناظره 
نيز از سوي رسانه ملي به درستي انجام نشد و نوع خاصي 
از آماتوريسم در طرح مسائل اقتصادي مشاهده مي شد.

هرچند توليد، سرمايه گذاري، رشد اقتصادي، تورم و... از 
جمله مهم ترين موضوعات اقتصادي كشور هستند، اما 
هنر يك نامزد انتخابات رياست جمهوري و تيم تخصصي 
وي بايد اين باش��د كه راه حل هاي معقول براي حل اين 
ادامه در صفحه 6 مشكالت ارايه كنند.  

ما انتظار داش��تيم در مناظره 
روز جمع��ه كانديداه��اي 
رياست جمهوري درخصوص 
بورس نيز صحبت هايي شود، 
اما اينگونه نب��ود. به هرحال 
نيمي از كشور درگير اين مساله 
يعن��ي بورس و بازارس��رمايه 
هس��تند و زيان سنگيني بر 
روي آن داشته اند، همچنين سوءاستفاده هاي زيادي از 
اين موضوع شده و در مناظره هيچ اشاره اي به اين بازار 
نشد و تنها به كليت پرداخته شد. صحبت ها در مناظره 
به ص��ورت كلي درخصوص اقتصاد و ش��عارگونه بود و 
درخصوص رسيدن به اهداف و جزييات مساله، صحبتي 
به ميان نيامد. به نظر بنده مناظره خوبي نبود و آن چيزي 
كه ما انتظار داش��تيم، اين بود ك��ه حداقل به صورت 
لساني از بورس حمايت شود اما انجام نشد و نظر بنده 
را برآورده نكرد البته بس��ياري از فعاالن بازار همين 
نظر را دارند. اين موضوع ناشي از بي برنامه بودن اغلب 
نامزد هاست. صحبت ها درخصوص اقتصاد به صورت 
كلي دست نيافتني و پوپوليستي است. اينكه مي گويند 
چندصد هزارتومان ياران��ه مي دهيم با واقعيت هاي 
اقتصادي همخواني دارند و بحثي پوپوليس��تي و غير 
كارشناسي است.  ادامه در صفحه 2

ه��اي  نديدا كا مناظ��ره 
رياست جمهوري به خوبي علل 
وضعيت نامناسب اقتصادي 
امروز كشورمان را نشان داد. 
چرا كه در مناظره اي با موضوع 
»اقتصاد«، آنچه غريب و غايب 
بود هم��ان » اقتص��اد« بود.  
اقتص��اد را عل��م محدوديت 
منابع مي دانند. محدوديت منابع در مقابل نامحدودي 
آرزوي آدم��ي. اما اين اصل اوليه و بديهي علم اقتصاد، 
متاسفانه در نگرش كانديداهاي محترم محلي از اعراب 
نداشته و هر يك با انباني از وعده ها و اهداف و آرزوهايي 
كه حتي در كشورهاي ثروتمند نيز تحقق آنها نيازمند 
ده ها س��ال كار و تالش و برنامه ريزي و شانس و اقبال 
و... است به ميدان آمدند و انجام اين وعده ها را در طي 
يك دوره رياست خود بر دستگاه اجرايي كشور ممكن 
دانستند. از وعده افزايش چندين برابري يارانه ها تا وعده 
وام هاي چند صد ميليون توماني و ساخت چند ميليون 
خانه و جهش در توليد و استخراج معادن و بازگرداندن 
واحدهاي تعطيل شده و ورشكسته اقتصادي و صنعتي 
به مدار توليد و... اين همه وعده اما ظاهرا فقط معطل 

يك چيز است و آن هم »اراده« رييس جمهور آينده. 
ادامه در صفحه 5

به طوركل��ي مي ت��وان گفت 
انتخاب��ات  مناظ��ره  ك��ه 
 1400 رياس��ت جمهوري 
برنده مش��خصي نداشت، اما 
يكي از مهم ترين بازندگان آن 
صداوس��يما بود كه برنامه اي 
چندساعته صرفًا براي تخريب 
نامزدها پخش كرد. نخستين 
مناظره انتخابات رياس��ت جمهوري سيزدهم روز شنبه 
1۵خرداد با موضوع اقتصاد برگزار شد. مناظره اي كه بيش 
از سه ساعت و نيم زمان برد اما درنهايت مواضع و برنامه هاي 
اقتصادي هيچ كدام از هفت كانديداي انتخابات 1400 براي 
مخاطبان مشخص نش��د. اين اتفاق چند دليل مشخص 
دارد كه بيشتر آن داليل، به نحوه برگزاري مناظره يعني 
طراحي س��واالت و برخي ديگر موارد از سوي صداوسيما 
و سياست گذاران اين برنامه بازمي گردد. بر اساس داده ها 
مناظره بايد جايي براي گفت وگو و ارايه برنامه باش��د اما 
مناظره اخير را مي توان يك ميدان جنگ دانس��ت و اصاًل 
بحث اقتصادي مطرح نبود تنه��ا اغلب نمايندگان  از هر  
طريقي سعي داشتند يكديگر را تخريب كنند درنهايت 
صحبت هايي در خصوص اقتصاد نيز كردند. اول كانديداها 
زمان صحبت نداش��تند و پيش از معرفي خود س��واالت 
تخصصي مطرح شد كه ...  ادامه در صفحه 2

اقتصاد اولين حلقه مديريت 
يك جامعه به شمار مي رود. 
اما اين حلقه در اولين مناظره 
كانديداهاي رياست جمهوري 
جايي نداش��ت. آنها نيامده 
بودند تا با مردم صحبت كنند 
و برنامه هاي اقتصادي ش��ان 
براي بهتر ش��دن ش��رايط 
معيش��تي آنها بيان كنند، آنها آمده بودند تا يكديگر 
را محاكم��ه كنند. اينكه هر ك��دام از آنها در تمام اين 
سال ها س��مت هاي مديريتي در كش��ور داشته اند و 
حاال يكديگر را براي كمي و كاستي ها مقصر مي دانند 
مساله اي اس��ت كه البته دردي از مردم دوا نمي كند. 
آنچه در مناظره اول كانديداهاي رياس��ت جمهوري 
بيش از هر چيز خودنمايي مي كرد، بي توجهي آنها به 
مشكالت و مسائلي بود كه مردم مي خواستند تا اين 
اف��راد راه حلي براي آن ارايه دهند. در تمام مدت هيچ 
كدام از كانديداها برنامه مدوني براي رفع مش��كالت 
اقتصادي بيان نكردند. آنه��ا بي توجه به اين موضوع 
كه اقتصاد ش��كننده مي تواند پايه گذار بس��ياري از 
آسيب هاي اجتماعي باشد، حرف هايي را زدند كه اكثر 
مردم اين حرف ها را مي دانند و نيازي به دوباره شنيدن 
ادامه در صفحه 8 آن نداشتند.  
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حضرت آیت اهلل خامنه ای در سالروز عروج ملکوتی امام 
خمینی)ره( در سخنانی تلویزیونی، ابداع و تحقق نظریه 
جمهوری اسالمی یعنی تشکیل حکومتی بر مبنای اسالم 
ناب و متکی بر مردم س��االری برخاسته از عمق اسالم را 
مهم ترین ابتکار امام راحل عظیم الشأن خواندند و تاکید 
کردند: راز پرشکوه ماندگاری جمهوری اسالمی و نظام 
امام خمینی)ره(، با وجود همه پیش بینی های دشمنان 
درباره زوال این نظام، همراهی دو کلمه »جمهوری« و 
»اسالمی« یعنی حاکمیت توامان اسالم و مردم است و 
از این پس  نیز همراهی همین دو کلمه تضمین پیشرفت 

مستمر خواهد  بود.
رهبر معظم انقالب همچنین با اشاره به تاکید همیشگی 
امام خمینی)ره( درباره ضرورت شرکت آحاد مردم در 
انتخابات، انتخاب فردی شایسته را راه حل نابسامانی ها 
و مش��کالت خواندند و با بیان نکاتی مه��م درباره لزوم 
پایبندی رییس جمهور آینده به ایجاد عدالت اجتماعی، 
مبارزه صریح و بدون مالحظه با فس��اد و تقویت تولید 
داخلی افزودند: آحاد مردم خود را به شرکت در انتخابات 
و تش��ویق دیگران به این کار مل��زم بدانند. رهبر معظم 
انقالب با اشاره به جاری ش��دن دوباره یاد و خاطره امام 
در ایام رحلت آن بزرگوار افزودند: ملت و کشور همیشه 
به نگهبانی از یاد و رهنمودهای »آن شخصیت عظیم، 
آن رهبر بی جایگزین و آن خردمند حکیم و برخوردار از 
اراده پوالدین، دل عطوف و ایمان عمیق« نیازمند است.

رهبر معظم انقالب با اشاره به اول انقالب و حجم بی سابقه 
پیش بینی های مکرر زیاده خواهان جهانی مبنی بر نابودی 
دو ماهه، شش ماهه یا حداکثر یک ساله جمهوری اسالمی 
افزودند: صالبت و قاطعیت امام و پیروزی های درخشان 
ملت در جنگ و مسائل دیگر، این همهمه را کمرنگ کرد 
اما بعد از رحلت امام خمینی)ره(، دشمنان و بدخواهان 
بار دیگر به تکرار آرزوی خ��ود مبنی بر زوال جمهوری 
اس��المی پرداختند. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، اعالم 
رس��می یک حزب فرس��وده و پرمدعا در سال ۶۹، نامه 
چند سال بعد گروهی از نمایندگان مجلس مبنی بر رو به 
پایان بودن مهلت جمهوری اسالمی و اعالم علنی برخی 
مقامات امریکایی  مبنی بر نرسیدن جمهوری اسالمی به 
چهل  سالگی را از نمونه  پیشگویی های غلط برای زوال 
جمهوری اسالمی برشمردند و گفتند: این افراد و گروه ها 
در پیشگویی های خود، عالوه بر بیان آرزوهای شان، به 
شکست و نابودی انقالب های جهان نیز استناد می کردند.

رهبر معظم انقالب افزودند: حتی در داخل کش��ور نیز 
دو نهضت مش��روطیت و نهضت ملی چند سال بعد از 
ش��کل گیری با روی کار آمدن دیکتاتوری کامال سیاه 
رضاخان و استبداد کودتایی، پیچیده و عمیق محمدرضا 
شکست خوردند؛ بنابراین پیش بینی ها درباره نابودی 
جمهوری اس��المی به این مس��ائل تاریخی نیز متکی 
بود. حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به شکس��ت 
کامل پیش��گویی های دش��منان و اقتدار و پیشرفت و 
توسعه مستمر جمهوری اسالمی افزودند: راز پرشکوه 
و افتخارآمیز ماندگاری نظاِم امام خمینی)ره(، همراهی 
دو کلمه جمهوری و اسالمی است. ایشان، ابداع نظریه 
جمهوری اسالمی را کار بزرگ امام خمینی)ره( خواندند 
و افزودند: امام بزرگوار ای��ن نظریه را در عرصه نظریات 
سیاس��ی بین المللی وارد کرد و با قدرت مردم و معرفت 

بسیار عمیق خود آن را عینیت بخشید و محقق کرد.
رهب��ر معظم انقالب، ش��ناخت و تس��لط جام��ع امام 
خمینی)ره( بر معارف اسالمی را پشتوانه ایجاد و تحقق 
نظریه جمهوری اسالمی برشمردند و گفتند: امام لزوم 
حاکمیت اس��الم و اعتقاد به مردم را از دل اسالم ناب به 
دست آورده بود و به آنها عمیقا ایمان داشت. ایشان با اشاره 
به مخالفان سرس��خت دو وجه اسالمی و مردمی بودن 
جمهوری اسالمی افزودند: بخشی از مخالفان حاکمیت 
اسالم، »سکوالرهای غیرمذهبی« بوده و معتقدند دین 
شأنیت تشکیل نظام سیاسی و مدیریت کشور را ندارد و 
محصور به مس��ائل فردی و عبادات است، البته عده ای 
از س��کوالرها هم معتقد بودند دین اصوال مضر و افیون 

جامعه است.
رهبر معظم انقالب افزودند: دس��ته دیگری از مخالفان 
حاکمیت اس��الم، به دی��ن اعتقاد دارن��د اما می گویند 
اس��الم نباید به سیاست آلوده ش��ود، این افراد در واقع 
»سکوالرهای مذهبی« هستند و به دخالت و حاکمیت 
دین در ش��وون زندگی سیاس��ی، اجتماعی، اعتقادی 

ندارند. حضرت آیت اهلل خامنه ای، مخالفان مردمی بودن 
جمهوری اس��المی را نیز دو دس��ته دانستند و گفتند: 
جمعی از این مخالفان، »لیبرال های سکوالر« هستند 
که می گویند دموکراسی و مردم ساالری را باید لیبرال ها 
و تکنوکرات ها ایجاد کنند و این مس��اله ربطی به دین 
ندارد. ایش��ان خاطرنش��ان کردند: دسته دوم مخالفان 
مردم س��االری دینی، به دین اعتقاد دارند اما می گویند 
م��ردم در حاکمیت دینی هیچ کاره ا ند و دین باید بدون 
اتکا و نقش آفرینی مردم حکومت تشکیل دهد که شکل 
افراطی این نظر، در سال های اخیر در شکل گیری گروه 
داعش ظاهر ش��د. حضرت آیت اهلل خامنه ای حاکمیت 
دی��ن با اتکا به مردم را یک اس��تنباط و نظریه عالمانه و 
نه احساس��ی خواندند و گفتند: مردم ساالری دینی از 
متن اسالم برخاسته است و هر کس انکار کند، در قرآن 
مطالعه و تدبر نکرده است. ایشان، با استناد به آیات مکرر 
قرآن مبنی ب��ر لزوم اطاعت مردم از رس��ول اکرم)ص( 
افزودند: در صدها آی��ه قرآن زمینه های اطاعت مردم از 
نبی مکرم تشریح شده است که آیات جهاد، اقامه قسط 
و عدل، اجرای ح��دود، معامالت اجتماعی - اقتصادی، 
قراردادهای بین المللی و ده ها عرصه دیگر از جمله این 
زمینه ها هستند که مجموعه همین زمینه ها، به معنای 

تشکیل حکومت است.
رهبر معظم انقالب با استناد به احادیث فراوان و سنت 
رس��ول اکرم)ص( مبنی بر تش��کیل حکومت افزودند: 
بعد از رحلت پیامبر با وجود اختالف درباره جانش��ینی 
ایشان، احدی از مسلمانان شک نداشت که باید حکومت 
بر اس��اس دین و قرآن ادامه یاب��د. رهبر معظم انقالب 
در جمع بندی این بخش از سخنان ش��ان تاکید کردند: 
براساس آیات قرآن مجید و احادیث و سنت پیامبر، اگر 
کسی به اسالم اعتقاد داشته باشد باید به حاکمیت اسالم 

هم معتقد باشد.
رهبر معظم انقالب بعد از تبیین موضوع حاکمیت اسالم، 
به موضوع جمهوریت و مردم ساالری پرداختند و با تاکید 
بر اینکه اعتبار رای مردم مساله بسیار مهمی است، گفتند: 
به این موضوع از دو منظر می توان نگریست: ۱- از منظر 
دینی و اعتقادی و در چارچوب مس��وولیت و حق ۲- از 
این منظر که تحقق عمل��ی حاکمیت دین بدون مردم 
امکان پذیر نیست. ایشان در خصوص رای مردم از منظر 
دینی و اعتقادی افزودند: در آیات و روایات، آحاد مردم و 
خواص در قبال سرنوشت جامعه و همچنین جلوگیری از 
انحراف و بروز شکاف طبقاتی مسوول دانسته شده اند و امر 
به معروف نیز یک وظیفه عمومی شمرده شده که یکی از 
مهم ترین معروف ها برپایی حکومت دینی است. همچنین 
انسان ها دارای اراده و حق تعیین سرنوشت هستند که 
حاکمیت مردم یکی از نمودهای حق تعیین سرنوشت 
است. رهبر معظم انقالب به موضوع مردم ساالری دینی 
از منظر نیاز حکومت ها به پشتوانه مردمی نیز اشاره کردند 
و گفتند: حکومت ها بدون پشتوانه مردمی چاره ای جز 
روی آوردن ب��ه زور و ظلم نخواهند داش��ت و از آنجا که 
در حکومت اسالمی ظلم جایز نیست، تحقق حکومت 
اس��المی و ادامه آن فقط با پشتوانه مردمی امکان پذیر 
است. حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: بنابراین 
مردم س��االری دین��ی و جمهوری اس��المی یک طرح 
ناب و خالص دینی اس��ت و اینکه برخی می گویند امام 

مردم ساالری را از غربی ها گرفت، سخنی بی مبناست؛ 
زیرا امام کس��ی نبود که به خاطر رودربایستی از حکم 
خدا منصرف شود. ایشان افزودند: روزی که امام موضوع 
الزام حجاب در اجتماع را مطرح کردند برخی ها از جمله 
بعضی نزدیکان امام مخالف بودند اما ایشان به طور قاطع، 
دستور دین را مطرح کردند. رهبر معظم انقالب اسالمی 
تاکید کردند: امام بزرگوار با انجام این نواندیش��ی دینی 
که مبتنی ب��ر معرفت عمیق دینی بود، ملت ایران را که 
قرن ها با استبداد خو گرفته بود، به میدان آورد تا با باور 
ب��ه توانایی های خود، کارهای بزرگی همچون س��اقط 
کردن سلطنت چند هزارساله و ایس��تادگی در مقابل 
جنگ هشت ساله و متکی به پشتیبانی همه قدرت های 
بزرگ دنیا را انجام دهند. ایش��ان با تاکید بر اینکه امام 
دو کلمه »جمهوری« و »اس��المی« یعنی »حاکمیت 
اسالم« و »حاکمیت مردم« را گره گشای همه مشکالت 
می دانس��تند، افزودند: هر زمان که مردم به  کار گرفته 
ش��دند و معیارهای اسالم رعایت شد، پیش رفتیم و هر 
جا که یکی از این دو رعایت نش��د، پیش نرفتیم. رهبر 
معظم انقالب به یک نمونه اشاره کردند و گفتند: اگر در 
اقتصاد، رشد کارگاه های کوچک و متوسط یعنی زمینه 
ورود مردم را به حوزه تولی��د فراهم کرده بودیم اکنون 
وضع اقتصادی بهتر بود. ایش��ان افزودن��د: بنابراین اگر 
مسووالن حدود و موازین اسالمی را در مسائل داخلی و 
خارجی رعایت و ساز و کار حضور مردم در صحنه را نیز 
فراهم کنند، مشکالت حل خواهد شد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در ادامه با اش��اره به برخی بیانات امام درباره 
اسالم و مردم ساالری افزودند: از دیدگاه امام، اسالم از یک 
طرف »ضد تحجر و التقاط«، »ضد ظلم، استکبار، فساد 
و ویژه خواری«، »ضد سلطه امریکا و دخالت بیگانگان«، 
»ضد اش��رافی گری و اختالف طبقاتی« و از طرف دیگر 
»طرفدار محرومان و عدالتخواه« است. ایشان همچنین 
در خصوص دیدگاه امام درباره مردم ساالری و انتخابات 
خاطرنش��ان کردند: امام انتخاب��ات را »فریضه دینی« 
می دانستند و در وصیتنامه خود می گویند »عدم حضور 
در انتخابات در برخی مقاطع چه بس��ا گناهی در راس 
گناهان کبیره باشد« و »کوتاهی در مشارکت، پیامدهای 
دنیوی و حتی تا نسل های بعد داشته باشد که مستلزم 

بازخواست الهی است.«
رهبر معظم انقالب اسالمی گفتند: به لطف خداوند بعد از 
رحلت امام، ملت ایران عطیه الهی مردم ساالری دینی را 
حفظ کرده و در مقابل توطئه دشمنان برای جدایی مردم 
از نظام و بی اعتقاد کردن آنها به اس��الم و مردم ساالری 
دینی، محکم ایس��تاده اند. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
افزودند: متاسفانه برخی با ادبیات مختلف، حرف دشمنان 
را تکرار می کنند. گاهی از لزوم ایدئولوژی زدایی و حرکت 
به سمت لیبرال دموکراسی می گویند، گاهی از موضع 
دلسوزی برای قداست دین وارد می شوند و حتی برخی 
هم می گویند ضوابط اسالمی با مردم ساالری قابل جمع 
نیست. ایش��ان تاکید کردند: کسانی که این سخنان را 
تکرار می کنند، دلسوز ملت ایران نیستند و به  دنبال زدن 

ریشه اسالم هستند.
رهبر معظم انقالب با اش��اره به قانون اساسی که در آن 
هم جمهوریت و هم اسالمیت در نظر گرفته شده است، 
گفتند: در قانون اساسی، از شروط رییس جمهور، »رجل 

سیاس��ی و مذهبی بودن« و »حفظ تقوا و امانت« است 
و این بدین معناس��ت که رییس قوه اجرایی با اقدامات 
خردمندانه، در سیاست مصلحت مردم را در نظر بگیرد و 
در میدان اعتقادات نیز دین مردم را هدایت و حفظ کند. 
ایشان در بخش دیگری از سخنان شان با اشاره به گرم تر 
ش��دن محیط انتخابات گفتند: دعوت مردم به حضور 
نیافتن در انتخابات با بهانه های واهی، عمل به خواست 
دشمنان است و اگر هر یک از دو رکن مردم ساالری و دین 
تضعیف شود، اسالم و ایران ضربه و سیلی خواهند خورد. 
رهبر معظم انقالب افزودند: گفته می شود برخی به  علت 
فشارهای معیشتی که همه ما آن را لمس می کنیم، برای 
شرکت در انتخابات مردد هستند یا برخی می گویند در 
دوره های قبل با ش��وق به ف��ردی رای دادیم اما در آخر 
دوره، منجر به دلخوری شد، بنابراین در انتخابات شرکت 
نمی کنیم. این موارد استدالل های درستی نیستند و نباید 
ما را از مشارکت در انتخابات دلسرد کنند. ایشان تاکید 
کردند: اگر نابسامانی، ناکارآمدی و ضعف در مدیریت ها 
وجود دارد، باید آن را با انتخاب درس��ت و خوب و روی 
کار آوردن مدیریت مردمی و اس��المی جبران کرد نه با 
شرکت نکردن در انتخابات. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با تاکید بر دقت در انتخاب و توجه به عملکرد کاندیداها 
افزودند: صرفا به وعده ها و حرف ها نمی توان اکتفا کرد 
همچنانکه در قضیه مذاکرات هسته ای هم که در جریان 
است، همواره به مسووالن گفته ایم به عمل کار برآید و به 

حرف ها و وعده ها نمی توان اعتماد کرد.
رهبر معظم انقالب خاطرنش��ان کردند: کارآمدی را با 
حرف نمی شود تشخیص داد، بنابراین باید نگاه کرد که 
آیا گذشته و عملکرد کاندیداها، وعده های آنها را تایید و 
تصدیق می کند یا نه؟ ایشان در ادامه چند توصیه مهم به 

نامزدهای محترم  داشتند. 
رهبر معظم انقالب اسالمی با توصیه موکد به کاندیداها به 
پرهیز از بیان وعده هایی که از انجام آنها مطمئن نیستند، 
گفتند: دادن وعده های بدون پشتوانه عملی جایز نیست 
و این گونه وعده ها، گناه و به ضرر کش��ور اس��ت چون با 
محقق نشدن آنها مردم از انتخابات و نظام دلسرد می شوند 
بنابراین فق��ط وعده هایی بدهید که اهل فن آنها را تایید 
می کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای، توقع دیگر از کاندیداها 
را صداقت با مردم و بیان شعارهایی دانستند که در دل خود 
به آنها کامال اعتقاد دارند و افزودند: کاندیداها با مردم صادق 

باشند و شعارهایی ندهند که به آنها اعتقاد ندارند. 
رهبر معظم انقالب اس��المی، تش��ویق به مشارکت در 
انتخاب��ات را وظیفه تک تک مردم دانس��تند و گفتند: 
تک تک مردم خود را موظف بدانند که همه آحاد مردم 
اعم از خانواده، دوس��تان و آش��نایان را به مشارکت در 
انتخابات دعوت کنن��د و این، مصداق »تواصی به حق« 
است. ایش��ان افزودند: توقع دیگر از کاندیداها این است 
که در صورت پیروزی، خ��ود را به »عدالت اجتماعی«، 
»کاهش فاصله فقیر و غنی«، »مبارزه بدون مالحظه با 
فساد«، »تقویت تولید داخلی و مبارزه با قاچاق و واردات 
بی رویه و افرادی که با پر کردن جیب خود از طریق واردات 
کمر تولید داخلی را می شکنند« متعهد بدانند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: کاندیداها  صراحتا درباره 
این موضوعات موضع بگیرند تا اگر بعد از انتخاب، عمل 
نکردند، دستگاه های نظارتی بتوانند از آنها سوال و مواخذه 
کنند. رهبر معظم انقالب در بخش پایانی سخنان شان 
یک تذکر ضروری دینی و انسانی درباره مسائل پیش آمده 
در جریان عدم احراز صالحیت برخی ثبت نام کنندگان در 
انتخابات بیان کردند. ایشان خاطرنشان کردند: به بعضی 
از افرادی که صالحیت شان احراز نشد، ظلم و جفا شد و به 
آنها یا خانواده های شان که خانواده های محترم و عفیفی 
بودند، نس��بت های خالف واقع داده شد که بعدا  ثابت 
ش��د آن گزارش ها غلط و خالف است. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اش��اره به انتشار این موارد در بین مردم و در 
فضای مجازِی رها و بدون قید و بند تاکید کردند: حفظ 
آبرو جزو باالترین حقوق انسان هاست بنابراین خواهش 
و مطالبه من از دس��تگاه های مسوول این است مواردی 
را که گزارش خالف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی 
داده شده، جبران کنند. ایشان افزوند: خداوند متعال ما را 
از ظلم، هتک حرمت مومن و تخلف از وظایف مان محفوظ 
بدارد. امام بزرگوار را با اولیاي بزرگ خود محش��ور و او و 
شهیدان را از ما راضی کند و با تقدیر خیر برای ملت ایران، 

این انتخابات را جزو انتخابات دشمن شکن قرار دهد.
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اين  مناظره نبود!
اغلب نامزدها در پاسخ به سوال به معرفي مواضع 
خود پرداختند كه كم��ي دور از انتظار بود. براي 
مثال س��وال آقاي همتي ربطي به  زنان نداشت 
ولي ایش��ان به جاي پاسخ به س��وال تعیین شده 
تنها به مقوله زن��ان پرداختند. در حالت منطقي 
كاندیداهاي ریاس��ت جمهوري باید یك فرصت 
هرچند كوتاه براي معرفي خود، برنامه و مواضع 
داشته باشند س��واالت تخصصي رویكرد اصلي 
آنان را مطرح نمي كن��د. حال هرچند كه در این 

مناظره برنامه جامع یا اقتصادي دیده نشد.
از نظر بنده مناظره واقعي یعني یك سوال از هفت 
كاندیدا پرسیده شود و درنهایت مردم بتوانند بر 
اساس آن نتیجه گیري كنند. هفت سوال متفاوت 
از هفت حوزه براي هفت نامزد كه  هریك مواضع 
خاص خود را دارند و ش��اید اصاًل یادش��ان رفته 
براي آن حوزه برنامه ری��زي كنند. نحوه تركیب 
و چینش س��واالت كمي دور از انتظار بود و باید 

دقت ها بیش از گذشته باشد.
در مناظره فرصت چنداني براي بحث و گفت وگو 
در خصوص مباحث مطرح شده میان كاندیداها 
وجود نداش��ت و به دلیل همان مشخص نبودن 
س��واالت واحد، هر ی��ك از كاندیداه��ا به جاي 
نقد برنام��ه طرف مقابل، به حمل��ه به یكدیگر و 
جدال هاي لفظي و شخصي پرداختند و تنها یكي 
از آنها تالش كرد بدون وارد ش��دن به بحث هاي 
حاشیه اي در چارچوب س��واالت مطرح شده به 
ارایه برنامه هاي خود بپردازد. البته با وجود تفاوت 
سواالت س��وال خاصي در خصوص بورس و بازار 
سهام وجود نداشت كه این موضوع جاي تعجب 
دارد و نامزدها در این خصوص صحبتي نكردند 
تنها قاضي زاده هاش��مي به ضرورت حل مساله 
بورس اش��اره كرد و گفت: بورس یك مساله حاد 
و یك مساله س��اختاري و مزمن دارد كه بخش 
س��اختاري آن در مجلس در حال اصالح است و 
بخش حاد آن با سه دستورالعمل در سه، چهار روز 
اول دولت پیش بیني شده كه به سمت بهبود بازار 
سرمایه برویم. این اشاره كوتاه از سوي كاندیداها 
در حالي صورت گرفت كه شعار سال جاري هم 
مانند شعار س��ال هاي قبل اقتصادي بوده و بازار 
س��رمایه هم یكي از اصلي تری��ن بازارهاي مالي 
در كش��ور محسوب مي ش��ود. به هرحال در این 
مناظره بازاري مهم به نام بورس وجود داش��ت و 
تنها برنامه هاي سطحي در اقتصاد كشور مطرح 
شد و بیشترین زمان صرف تخریب یكدیگر شد.

برنامه اي كه با عن��وان مناظره ۱۴۰۰ و با حضور 
هف��ت كاندی��داي انتخابات ریاس��ت جمهوري 
سیزدهم پخش شد یك مناظره به معناي واقعي 
نبود و ش��اید بهتر باش��د در دو مناظ��ره بعدي 
كه قرار اس��ت سه ش��نبه ۱۸ خرداد و شنبه ۲۲ 
خرداد به مباحث فرهنگي، اجتماعي و سیاسي 
اختصاص داده شود، صداوسیما و سیاست گذاران 
مناظره انتخاباتي، رویكرد خود و نحوه برگزاري 
ای��ن برنامه را تغییر دهن��د؛ چراكه با چنین فرم 
و محتوای��ي، نه تنها ش��ور انتخابات��ي مورد نظر 
مسووالن عالي نظام ایجاد نمي شود بلكه بسیاري 
از م��ردم و مخاطب��ان را ناامیدتر و س��ردرگم تر 

خواهد كرد.

مناظره اي  بدون هدف
طي سال گذش��ته مردمي كه به هر حال به خاطر 
ویروس كرونا بیكار شده بودند و هم درآمد كمتري 
داش��تند براي س��رمایه گذاري س��ودآور به بورس 
پناه بردند و یك امیدي در دل این افراد ایجاد ش��د 
اما این امید با غارت و سوءاس��تفاده برخي از افراد 
تبدیل به ناامیدي شد. نیازي نیست به مردم صدقه 
بدهیم یا رقم یارانه را افزایش دهیم كافي است طرز 
كسب درآمد به عنوان شغل دوم از همین بورس و 
بازارسرمایه را به مردم آموزش دهیم و امكانات آن 
را فراهم كنیم و جلوي هرنوع سوءاس��تفاده در این 
ب��ازار را بگیریم. همین موضوع یك درآمد بس��یار 
مطلوبي ب��راي مردم ایجاد مي كن��د اینكه بگوییم 
چندصد هزارتومان توم��ان یارانه مي دهیم، كامال 
غیركارشناس��ي بوده ب��ا واقعیت ه��اي اقتصادي 
كش��ور منطبق نبوده و نیس��ت، تنها به تورم دامن 
مي زند.  به طور كلي در این مناظره به تخریب طرف 
مقابل پرداخته شد )یعني هر نامزد، نامزد دیگري 
را تخری��ب مي كرد( و درخص��وص كلیت اقتصاد، 
آموزش و پرورش، بحران آب، استفاده از ظرفیت ها و 
پتانسیل هاي بالقوه كشور صحبت نشد. بورس یكي 
از موارد بسیار مهم در ارتباط با جامعه و مردم است 
و درباره بسیاري موضوعات صحبت نشد و تنها یك 
مناظره با قصد تخریب یكدیگر و صحبت هاي بدون 

هدف و غیر كارشناسي بودیم.

ضرورت توجه به اخالق 
حرفه اي در مناظرات انتخاباتي

٢-قانون مذكور در خص��وص ممنوعیت تحصیل در 
ساعات اداري در طول روزهاي كاري را شامل مي گردد 
لذا با عنایت به اصل اولي )مباح بودن اعمال انسان( به 
اصل ارزشمند تفسیر مضیق ادامه تحصیل در ساعات 

غیر اداري از نظر این قانون فاقد ممنوعیت است.
٣-آیین نامه قانون مذكور در ماده دو عنوان داشته است 
كارگزاران كشوري مي توانند در خارج از ساعات اداري یا با 
استفاده از مرخصي ساعتي یا روزانه ادامه تحصیل دهند.

٤-تمسك به بخشنامه سابق الصدور سازمان مدیریت و 
برنامه ریزي كشور و وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزش��كي در خصوص عدم اعمال م��دارك تحصیلي 
كارمندان دولت كه در ایام اش��تغال ارتقاي تحصیلي 
داشته اند صرفا بازي با الفاظ است زیرا شوراي نگهبان 
مصوبه مذكور را خالف شرع تشخیص داده و بخشنامه 
فوق از سوي هیات عمومي دیوان عدالت اداري ابطال 

گردیده است.

ضوابط ناظر بر تملك سهام شركت 
تأمين سرمايه توسط بانك ها

بانك مركزي »ضوابط ناظر بر تملك سهام شركت 
تأمین سرمایه و واحدهاي سرمایه گذاري صندوق 
سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسط بانك ها 
و موسس��ات اعتباري غیربانكي« را به شبكه بانكي 
ابالغ كرد. در اجراي تكلیف مقرر در تبصره )۲( ماده 
)۲( »دستورالعمل سرمایه گذاري در اوراق بهادار«، 
مصوب یكهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۲5    آذر 
ماه ۱3۹۹ شوراي پول و اعتبار ابالغي طي بخشنامه 
ش��ماره 3۴۶۸۹۶   .۹۹ م��ورخ 3۰ دي م��اه ۱3۹۹، 
مبني بر اینكه؛ تملك واحدهاي سرمایه گذاري یك 
صندوق سرمایه گذاري »اختصاصي بازارگرداني« و 
همچنین تملك سهام یك شركت تأمین سرمایه 
توسط بانك ها و موسس��ات اعتباري غیربانكي در 
چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود 
مقرر در دستورالعمل یاد شده و در چارچوب ضوابط 
اجرایي كه توسط هیات عامل بانك مركزي تعیین 
مي شود، امكان پذیر اس��ت، براین اساس »ضوابط 
ناظر بر تملك سهام شركت تأمین سرمایه و واحدهاي 
سرمایه گذاري صندوق سرمایه گذاري اختصاصي 
بازارگرداني توس��ط بانك ها و موسس��ات اعتباري 
غیربانكي« كه در دهمین جلسه مورخ ۲۹    اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۰ هیات عامل بانك مركزي مطرح و مورد 

تصویب قرار گرفته است، توسط این بانك ابالغ شد.

نصف قوانين مرتبط با توليد در 
كشور اجرا شد اما اثر بخشي نداشت

بر اساس یافته هاي دیوان محاسبات كشور از مجموع ۷ 
قانون مورد بررسي در خصوص پشتیباني و مانع زدایي 
از تولید، ۱۱.۸ درصد مفاد آنها فاقد عملكرد بوده و ۴۷ 
درصد نیز داراي عملكرد و فاقد اثر بخش��ي بوده است.

اخیرا دیوان محاسبات كش��ور در گزارشي به بررسي 
عملكرد قوانین در حوزه تولید، پشتیباني ها و مانع زدایي 
پرداخته اس��ت. بر این اساس قوانیني چون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر، بهبود محیط كسب و كار، حداكثر 
اس��تفاده از توان تولیدي، قانون حمایت از شركت ها 
و موسس��ات دانش بنیان، قانون برنامه ششم توسعه، 
مبارزه با قاچاق كاال وارز، اصالح مواد ۱ و ۷ قانون اجراي 
سیاست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بررسي شده 
است. از مجموع این قوانین تنها 3۴ درصد از مفاد آنها 
داراي عملكرد اثر بخش بوده است.همچنین بر اساس 
یافته هاي دیوان محاس��بات كشور از مجموع ۷ قانون 
مورد بررسي در خصوص پشتیباني و مانع زدایي از تولید، 
۱۱.۸ درصد مفاد آنها فاقد عملكرد بوده و ۴۷ درصد نیز 

داراي عملكرد و فاقد اثر بخشي بوده است.

وعده ترامپ
رییس جمهور پیشین امریكا در یك فیلم ویدئویي وعده 
داده است كه جمهوري خواهان به زودي كنترل كاخ 
سفید و كنگره را در اختیار خواهند گرفت.دونالد ترامپ 
رییس جمهور پیشین امریكا روز شنبه در سخناني در 
كارولیناي شمالي ضمن انتقاد شدید از آنتوني فائوچي 
كارشناس ارشد بیماري هاي عفوني ایاالت متحده به 
خاطر نحوه مدیریت بحران كرونا، از چین نیز خواست 
تا به خاطر شیوع گسترده ویروس كرونا جبران خسارت 
كند.بر اساس این گزارش، ترامپ همچنین در بخشي 
از اظهارات خود تحقیقات مقام ه��اي قضایي درباره 
فعالیت هاي تجاري و س��وابق مالیاتي اش را محكوم 
كرده است.ترامپ در حالي از فائوچي انتقاد كرده است 
كه پیش از این نیز تعداد دیگ��ري از مقام هاي حزب 
جمهوري خواه از فائوچي به خاطر درخواست از مردم 
امریكا براي اس��تفاده از ماسك با هدف محافظت در 
برابر ویروس كرونا انتقاد كرده اند. فائوچي همچنین 
تئوري نشت ویروس كرونا از یك آزمایشگاه در ووهان 
چین را زیر سوال برده است.ترامپ گفت: فائوچي یك 
پزش��ك بزرگ نیس��ت بلكه یك تبلیغ كننده بزرگ 
و مهم اس��ت چرا كه باره��ا در برنامه هاي تلویزیوني 
حاضر ش��ده اس��ت. ولي او تقریبا درباره همه مسائل 
اش��تباه كرده و همین طور درباره ووهان و آزمایشگاه 
نیز دچار اشتباه شده است. نهادهاي اطالعاتي امریكا 
هنوز در حال تحقیق درباره منش��أ اصلي گس��ترش 
ویروس كرونا هستند.اظهارات ترامپ در حالي است 
كه مدیریت ضعیف وي در مقابله با شیوع ویروس كرونا 
یكي از مهم ترین عوامل شكستش در برابر جو بایدن 
در انتخابات ریاست جمهوري ۲۰۲۰ به شمار مي رود.

وي در بخشي از این سخنراني گفت: دولت بایدن یكي 
از شرم آورترین سیاست خارجي ها را داشته و در همه 
موضوعات فاجعه آمیز عمل كرده است. حتي كار به 
جایي رسیده است كه وزیر خارجه پیشین امریكا گفته 
جو بایدن هرگز یك تصمیم خوب در عرصه سیاست 
خارجي اتخاذ نكرده است. ترامپ افزود: در دولت من، 
یك بار دیگر احترام به امریكا بازگش��ت و در سرتاسر 
جهان به طور كامل به امریكا احترام گذاشته شد. ما از 
توافق هسته اي فاجعه آمیز با ایران خارج شدیم، ما بار 
دیگر در كنار اسراییل قرار گرفتیم، بیت المقدس را به 
عنوان پایتخت دایمي و همیشگي اسراییل به رسمیت 
شناختیم و حاكمیت اسراییل بر بلندي هاي جوالن را 
به رسمیت شناختیم. رییس جمهور سابق امریكا بار 
دیگر ادعاي دستیابي به توافق با ایران در كوتاه ترین 
زمان ممكن را تكرار كرد و گفت: دولت بایدن با حرص 
و طمع شدید، تحریم ها علیه ایران را لغو كرد. درباره 
ایران اگ��ر من رییس جمهور ب��ودم ظرف یك هفته 
توافق مي كردیم فقط ظ��رف یك هفته. من حتي به 
آنها گفتم مي دانید مساله اصلي چیست؟ اول بیایید 
انتخابات را تمام كنیم و بعدا به توافق دست خواهیم 
یافت. ترامپ گفت: اگر من رییس جمهور بودم و با ایران 
توافق مي كردم آن توافق، یك توافق عالي مي شد. وي 
همچنین از مقام هاي پكن خواس��ته است تا بیش از 
۱۰ تریلیون دالر خسارت و غرامت به ایاالت متحده و 
جهان به خاطر مدیریت ضعیف بحران كرونا بپردازند و 

كشورها باید بدهي خود به چین را لغو كنند.

رهبر انقالب با اشاره به برخي ترديدها براي مشاركت در انتخابات به دليل مشكالت معيشتي:

جبران ناكارآمدي ها با انتخاب درست

جاي خالي ابرچالش ها در مناظرات
از س��وي دیگر پرس��ش هایي كه از سوي مجري صدا 
و سیما مطرح ش��د، فاقد گزاره هاي الزم رویكردهاي 
علم��ي و تخصصي بود. در اقتصاد ای��ران چالش هاي 
انباش��ته ش��ده فراواني وج��ود دارند ك��ه از دهه 5۰ 
خورشیدي این چالش هاي كلیدي روي هم تلنبار شده 
تا به امروز كه اقتصاد ایران در شرایط بحراني قرار گرفته 
است. این روند به ویژه در دهه ۹۰ كه دهه فرصت سوزي 
براي اقتصاد ای��ران بود و مجموعه ش��اخص ها براي 
اقتصاددان ها به مرحله هشدار رسیده بسیار برجسته تر 
نیز شده است. میانگین رشد اقتصادي صفر درصدي، 
میانگین رشد تورم ۲۴ درصدي، میانگین رشد تشكیل 
سرمایه ثابت ناخالص منهاي 5 درصدي، كاهش 3۴ 
درصدي ق��درت خرید مردم، افزایش ضریب جیني و 
شكاف طبقاتي از 3۶.5 به ۴۱ و عدم بهبود شاخص هاي 
رقابت پذیري و بهبود فضاي كسب و كار در كنار تشدید 
فرسایش زیرساخت هاي اقتصاد ایران به گونه اي كه 
براي نخس��تین  بار در طول نیم قرن گذش��ته، رشد 
هزینه هاي جبران اس��تهالك از رشد سرمایه گذاري 
در طول 3 سال گذشته پیشي گرفته است )امري كه 
نشان مي دهد، زیرساخت هاي اقتصادي ایران در حال 

فرس��وده تر شدن است( و س��ایر موارد این چنیني در 
خصوص شاخص هاي اقتصادي كه دهه ۹۰ را به ده هاي 
خاص در حوزه اقتصادي بدل مي كن��د. در واقع دهه 
۹۰ دهه فرصت هاي از دس��ت رفته است و با ۲ تحریم 
اقتصادي گسترده فقرا فقیرتر و ثروتمندان دارا تر شدند. 
از سوي دیگر دهه ۱۴۰۰ نیز براي اقتصاد كشور دهه 
بسیار مهمي است. شخصا معتقدم حساس ترین دهه 
اقتصادي در طول نیم قرن گذش��ته، این دهه خواهد 
بود. چالش ها و ابرچالش هاي پیش روي اقتصاد ایران 
انباشته شده و به  ش��دت در حال متراكم شدن است. 
وقتي چالش ها و ابرچالش ها را دسته بندي كنیم در 3 
سطح كلي، این چالش ها قابلیت طرح پیدا مي كنند. در 
الیه و سطح نخست بحران آب، بحران جمعیت، بحران 
صندوق هاي بازنشستگي و پایان عصر صادرات نفت در 
دهه ۱۴۰۰ پیش روي اقتصاد ایران است. در الیه دوم، 
چالش نظام بانكي و تشكیل ناترازي بانك هاي كشور 
وجود دارند. در الیه سوم نیز چالش هاي دیگري مثل 
افزایش نابرابري هاي فزاینده، حاشیه نشیني، بیكاري 
جوانان، آالینده ها، فس��اد اقتصادي، رشد نقدینگي و 
كسري هاي بودجه دولت و... را داریم. انتظار داشتم كه 

در مناظره اول به این چالش ها و ابرچالش هاي اقتصاد 
ایران از سوي مجري برنامه اشاره شود و نامزدها بر سر 
مواجهه با این مش��كالت بنیادین به چالش كش��یده 
بش��وند كه متاس��فانه یك چنین مواردي در مناظره 
نخس��ت رخ نداد. باید بدانیم، ای��ن ابرچالش ها مثل 
بیماري هاي مضمن و بیماري هاي تش��دید شده اي 
هستند كه حیات سرزمیني ایران را تهدید مي كنند. 
در حال حاضر ۷۰ درصد س��رزمین ایران به تنش آبي 
رسیده اس��ت. رشد جمعیتي ایران به كمترین میزان 
خودش به زیر ۶ دهم درصد در سال ۹۹ رسیده است. 
ناترازي صندوق هاي بازنشستگي و بدهي صندوق هاي 
بازنشستگي به ۱5۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
نظام بانكي ایران بسیار ناتراز است و این ناترازي به بیش 
از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. كسري هاي 
باالي بودجه و ناترازي هاي فراوان در اقتصاد ایران باعث 
شده تا این توقع در اقتصاددان ها ایجاد شود كه به این 
چالش هاي بنیادین پرداخته شود و پرسش ها به سمت 
و س��وي حل این مشكالت هدایت شوند. در واقع باید 
نامزدها هر كدام اشاره مي كردند كه براي مقابله با این 
ابرچالش هاي بنیادین چه راهكارهاي عملي را تدارك 

دیده اند. به عنوان نمونه براي حل مشكل خشكسالي 
و كمبود آب، كس��ري بودجه، ناترازي بانك ها و... چه 
راهبردهایي تدارك دیده اند. اما بحث كلي مناظره در 
دور نخست به سمت و سوي برخي موضوعات كلیشه اي 
و مبهم از این دس��ت كه راهكار شما براي حل مشكل 
مسكن چیست؟ براي رشد تولید چه خواهید كرد و... 
یك چنین مواردي حركت كرد. ضمن اینكه باید به این 
نكته نیز اشاره كرد كه اساسا نامزدها فرصت و فضاي 
الزم براي پرداختن ب��ه این موضوعات را پیدا نكردند. 
تنها یك نامزد فرصت پیدا كرد تا در خصوص مشكالت 
اقتصادي ده��ه ۹۰ و برخي ابرچالش هاي ضروري در 
چشم انداز پیش روي دهه آینده صحبت كند و غیر از 
این یك مورد كوتاه هیچ اشاره اي به یك چنین موارد 
بنیادیني نشد. با این توضیحات وقتي از منظر تخصصي 
به دور نخست توجه مي كنیم، به جز برخي بگو مگوهاي 
س��طحي و اتهام زني ها، دستاورد دندان گیري نصیب 
فعاالن اقتصادي، اساتید و البته افكار عمومي نشد. البته 
باید امیدوار باشیم در دورهاي بعدي نامزدها فرصت و 
آمادگي بیشتري براي ارائه راهكارهاي عملیاتي براي 

حل مشكالت بنیادین اقتصادي را داشته باشند. 
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شوراي پول و اعتبار
به رياست دكتر كميجاني برگزار شد

 يك هزار و س��يصد و پانزدهمين جلسه شوراي پول و 
اعتبار، امروز مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ با حضور اعضاي 
شورا و به رياست دكتر اكبر كميجاني، قائم مقام اين بانك 
برگزار شد. در اين جلسه پيشنهادهاي بانك مركزي در 

حوزه پولي و بانكي بررسي و تصميمات الزم اتخاذ شد.

چرا بانك ها گرفتار
اموال مازاد و امالك شدند

محمدرضا جمشيدي دبيركل كانون بانك ها و موسسات 
اعتباري خصوصي اعالم كرد: هم��ه بانك ها آمادگي 
دارند تا اموال و امالك مازاد و تمليكي را به خود صاحبان 
اصلي واگذار كنند. بانك هاي خصوصي فقط ۱۹ واحد 
در تمل��ك دارند كه از اين ۱۹ م��ورد ۳ مورد در اختيار 
خود مالكان اس��ت و در حال فعاليت هستند و به مرور 
اقساط را مي پردازند. محمدرضا جمشيدي در گفت وگو 
با ايِبنا تصريح كرد: همه واحدهايي كه به تملك بانك 
درآمده اند با راي محاكم قضايي بوده است و بنابراين با 
ذي حق دانستن بانك تصميم به اين اقدام گرفته شده 
است. ضمن اينكه بيشتر واحدهاي تمليكي كارخانه ها يا 
كارگاه هايي هستند كه هنوز بر مدار توليد قرار نگرفته اند 
و فقط يك س��وله هس��تند. وي ادامه داد: در مواردي 
هم شاهد هس��تيم كه واحدها به بهانه توليدي بودن، 
تسهيالت گرفتند اما آن را در بخش غيرتوليدي صرف 
كرده اند. در واقع با بررسي بيشتر در مي يابيم كه اغلب اين 
واحدها، كارخانه هايي هستند كه به قصد ايجاد كارهاي 
توليدي و تاسيس كارخانه توليدي شروع كردند اما تورم 
باعث شده كه بودجه اي كه براي ادغام طرح پيش بيني 
كرده بودند كافي نباش��د و نتوانند كار را تمام كنند. در 
واقع بسياري از اين واحدها، از ابتدا بدون اينكه به توليد 
برسند تعطيل بودند  دبيركل كانون بانك ها و موسسات 
اعتباري خصوصي با بيان اينكه بانك ها همراهي خوبي 
با مالكان داش��ته و دارند، اظهار كرد: برخي در رسانه ها 
اعالم مي كنند كه يك ميليارد تومان وام گرفتم اما حاال 
بايد ۵ ميليارد تومان پس بدهم اما نمي گويد چه مدت 
زماني از اين موضوع مي گذرد و تا چه حد مشمول جريمه 
شده است؟ در نتيجه بانك هم ناچار به تمليك است چرا 
كه سپرده هاي مردم در دستش است و بايد سود آنها را 
بپردازد. جمش��يدي تاكيد كرد: همه بانك ها آمادگي 
دارند تا اموال و امالك مازاد و تمليكي را به خود صاحبان 

اصلي واگذار كنند

برنامه اي براي بورس نبود!
كانديداها تنها 2 الي ۳ دقيقه براي پاسخگويي زمان 
داشته باشند و نكته مهم تر اينجاست كه هيچ  يك 
از سواالت يكسان نباش��د. به نظر بنده اين سبك 
مناظرات و پرس��ش و پاس��خ ها باعث مي شود كه 
نتوان بر نامزدها قضاوت كرد چرا كه شكل برگزاري 
مناظرات در كشور ما داراي يك ايراد بسيار جدي 
اس��ت و در هيچ  يك از كش��ورهاي دنيا كه داراي 
انتخابات هستند اين چنين وضعيتي را در مناظرات 
مشاهده نمي كنيم. فلذا نمي توان به  صورت تمام قد 
بر ش��كل و محتواي مناظره قضاوت ك��رد اما اگر 
بخواهيم مناظره روز شنبه را جمع بندي كنيم، به اين 
نتيجه مي رسيم كه هيچ  يك از نامزدها در خصوص 
مباحث طرح  شده برنامه جدي و پاسخ قابل  اعتنايي 
از نظر كارشناسي ارائه نكردند و ما صرفا شاهد يك 
س��ري جدل و مباحث كلي بوديم كه اين موضوع 
نشان دهنده اين است كه بسياري از نامزدها يا همان 
كانديداها فكر نمي كردند به مرحله مناظره برسند 
و برنامه كامال منسجمي براي حوزه هاي اقتصادي 

كشور و بازار سرمايه نداشتند.
در اين مي��ان يك نكته حائز اهمي��ت وجود دارد؛ 
با توجه ب��ه اينكه بازار س��رمايه و ب��ورس يكي از 
چالش هاي سياسي اقتصادي كشور است و بخش 
عم��ده اي از جامعه درگير اين بازار هس��تند و اين 
افراد طي س��ال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ متضرر ش��دند اما 
اين بررس��ي وضعيت اي��ن بازار در بين س��واالت 
جايگاهي نداشت كه شايد عامدانه بوده و نخواسته اند 
اين چالش جدي تر ش��ود يا اينكه بدس��ليقگي يا 
كج س��ليقگي اتاق فكر مناظره و كارشناس��ان كه 
تركيب و چينش سواالت را طرح كردند، بوده يا شايد 

هم داليل ديگري داشته است.
به دليل پرداخته نشدن به بحث بازار سرمايه و بورس 
ما نمي توانيم خروجي خاصي از مناظره بگيريم كه 
نظر كانديداها و برنامه ه��اي آنان در خصوص اين 
بازار چگونه است. اما اگر بخواهيم استقرايي داشته 
باشيم با توجه به نوع پاسخ نامزدها به ساير حوزه هاي 
اقتصادي و در نظر گرفتن اين مهم كه بورس بازاري 
پيچيده تر، تخصصي تر و كارشناس��ي تر به نسبت 
ديگر حوزه ها است، وقتي ما در اين حوزه شاهد يك 
برنامه مسنجم و حتي يك ديد كلي كارشناسي قابل 

 اتكا از نامزدهاي رياست جمهوري نبوديم. 
همچنين اگر بخواهيم از روش استقرايي در حوزه 
بازار س��رمايه و بورس استفاده كنيم، متوجه نبود 
برنامه جامع و كلي مي شويم و ممكن است زماني كه 
يكي از نامزدهاي محترم به رياست جمهوري برسند 
برنامه خاصي براي اين حوزه نداشته باشند و پس 
انتخاب شدن به دنبال اين خواهد رفت كه چه  كاري 
بايد انجام دهند، چه تيمي را به عنوان مديريت بازار 
سرمايه در نظر بگيرند و چه چيز سياست هاي كلي 

در پيش بگيرند.
به  طور كلي در فضاي مناظره كه ما روز جمعه شاهد 
بوديم يك چكيده اي از آشفتگي جديدي كه ما در 
فضاي سياستگذاري و اجرايي كشور بود كه شاهد 
خروجي آن در وضعيت نابسامان اقتصادي كشور 
هس��تيم و بورس هم قطعا از اين فضاي كلي يك 

جزيره مجزا و جدا افتاده و متأثر خواهد شد.

خداحافظي همتي از بانك مركزي 
تا طرح عجيب بانكي مجلس

اين هفته بحث هاي داغ در مورد اشكاالت ساختاري 
به طرح بانك��ي مجلس روي ميز ايِبنا ق��رار گرفت و 
اكثر اخبار اقتصادي حول محور سياس��ت هاي ارزي 
و اقتصادي چهار سال آينده بود كه رسالت دولت بعد 

در اقتصاد چيست؟
در آس��تانه انتخابات ۱۴۰۰ كه يكي از مهم ترين و 
اصلي ترين شعارهاي آن، بهبود مسائل اقتصادي 
و معيش��تي اس��ت و نامزدها هر يك به طريقي به 
دنبال پاسخ به س��واالت شهروندان هستند، اخبار 
و گزارش ها نيز به همين س��مت رفته است. البته 
در اين هفت��ه در حوزه بانكي چند اتفاق مهم افتاد 
كه مهم ترين آن پايان مسووليت همتي در سمت 
رياست كل بانك مركزي بود.اين هفته كارشناسان 
متعددي در گفت وگو با ايِبنا ب��ه نقد و نظر درباره 
طرح قانون بانك مركزي پرداختند و همگي بر اين 
امر متفق القول بودن��د كه طرح تصويبي مجلس، 
استقالل بانك مركزي را بيش از پيش كمتر مي كند 
و اين در حالي است كه استقالل بانك مركزي خود 
به تنهايي باعث حل بسياري از مشكالت اقتصادي 
و عامل موثر و مهم در ش��كل گيري نرخ ارز بهينه و 
واقعي در اقتصاد اس��ت.بهزاد خسروي آدينه وند، 
كارشناس اقتصادي با ذكر انتقادات اصلي به طرح 
اصالح قانون بان��ك مركزي در مجلس عنوان كرد 
كه برخالف دي��دگاه كارشناس��ي، مصوبه جديد 
مجلس اس��تقالل بانك مرك��زي را بيش از پيش 
تهديد مي كند.ايمان اس��الميان ديگر كارشناس 
اقتصادي درباره اين موضوع معتقد بود كه موضوع 
سياس��ت گذاري و استقالل بانك مركزي در طرح 
قانون بانك مركزي مجلس از سياست گذار، دشوارتر 
و نامتعارف تر ش��ده  و در نهايت بسياري از نيت ها و 
اهدافي كه در اين طرح وجود داشت دچار انحراف 
شده  است.حسني هاش��مي، كارشناس اقتصادي 
نيز هم نظر با ديگر كارش��ناس و با اش��اره به اينكه 
طرح اصالح ساختار بانك ها كه توسط مجلس ارايه 
شده، بررسي كارشناس��ي دقيقي ندارد، گفت: در 
صورت تصويب نهايي، مس��ائل نظام بانكي بيشتر 
خواهد شد.اميني، يك اقتصاددان نيز معتقد است 
كه تاكنون دولت ها هر مشكلي داشتند با چاپ پول 
خواستند كه آن را حل كنند، اما بانك مركزي بايد 
مقابل فشارها ايس��تادگي كند بنابراين اگر بانك 
مركزي منسجم و مستقلي داشته باشيم ۹۰ درصد 
مشكالت اقتصاد كش��ور حل خواهد شد.كامران 
ندري، يك كارش��ناس اقتصادي با اشاره به داليل 
صعودي ش��دن نقدينگ��ي، گفت: ب��راي كنترل 
نقدينگي، عالوه بر لزوم استقالل بانك مركزي، يك 
راهكار ديگر افزايش نرخ به��ره در بازار بين بانكي 
است. كمال طيبي، استاد اقتصاد معتقد است عامل 
موثر و مهم در شكل گيري نرخ ارز بهينه و واقعي در 

اقتصاد، استقالل بانك مركزي است.

مهار نقدينگي و تورم
در گروي رونق توليد

يك اقتصاددان معتقد است مهار نقدينگي و تورم زماني 
رخ مي دهد كه شبكه توليد بهبود پيدا كند. عضو هيات 
علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه الزهرا )س( با اشاره به 
اينكه مشكالت پولي-مالي ما با هم تنش هاي داخلي 
همراه است و هم با تنش هاي خارجي، اظهار كرد: هر 
سياست بهينه اي هم كه در اقتصاد اجرا شود، تا زماني 
كه محل اصابت آن سياس��ت همراهي نكند به هدف 
غايي نخواهيم رسيد.  ميرحسين موسوي در گفت وگو 
با ايِبنا تصريح كرد: در كشور ما بانك مركزي هيچگاه 
استقالل نداشته و اين در حالي است كه بايد مستقل 
باشد. در دنيا بانك مركزي هيچ ربطي به دولت ندارد 
و اگر مستقل نباشد، انضباط مالي هم حاصل نخواهد 
داش��ت.  وي ادامه داد: در ايران ام��ا دولت هر زمان به 
تنگناي مالي مي رسد به نهاد پولي فشار وارد مي كند 
مانند همين مدت اخير كه به دليل نبود استقالل بانك 
مركزي و فشار به اين نهاد، شاهد مشكالت اقتصادي و 
معيشتي بوديم به نحوي كه قدرت خريد مردم به يك 
ششم كاهش يافت.  عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد 
دانش��گاه الزهرا )س( با اشاره به لزوم مهار نقدينگي و 
تورم، گفت: اين مهم زماني رخ مي دهد كه شبكه توليد 
بهبود پيدا كند. در واقع سياست ها بايد به گونه اي باشد 
كه توان توليدي كشور را بهبود بخشيم تا نقدينگي هاي 
سرگردان در جامعه جمع آوري و به سمت توليد هدايت 
شود. هركجا نقدينگي همراه با بهبود توليد بوده تورم 
ايجاد نشده است.  موسوي تصريح كرد: در جامعه اي كه 
رونق توليد دارد نقدينگي به بخش مولد تزريق خواهد 
شد بنابراين ش��اهد تورم هم نخواهيم بود. در برخي 
كشورها اگرچه نقدينگي بااليي وجود دارد اما طوري 

هدايت شده كه به سمت توليد سوق پيدا مي كند. 

لير تركيه به پايين ترين سطح 
تاريخ رسيد

لي��ر تركيه پ��س از اظهارات جدي��د رجب طيب 
اردوغان رييس جمهور اين كشور و تاكيد مجدد او 
بر كاهش نرخ بهره، به پايين ترين سطح تاريخ خود 
سقوط كرد.  لير تركيه پس از اظهارات جديد رجب 
طيب اردوغان رييس جمهور اين كش��ور و تاكيد 
مجدد او بر كاهش نرخ بهره، به پايين ترين س��طح 
تاريخ خود سقوط كرد. بالفاصله پس از اين اظهارات 
نرخ برابري لير با دالر ۴ درصد سقوط كرد و به ۸.۸۸ 
واحد رسيد اما در ادامه اندكي از اين افت جبران شد 
و لير در نرخ ۸.۵۹ واحد معامله شد.  سرمايه گذاران 
به شدت از عدم استقالل بانك مركزي تركيه نسبت 
به نظرات اردوغان نگران هستند. اردوغان نرخ بهره 
را ش��يطان ناميده اس��ت. اين در حالي است كه با 
سقوط نرخ لير و وجود تورم 2 رقمي براي سومين 
سال متوالي، كارشناسان معتقدند نرخ بهره بايد باال 

بماند تا قيمت ها از كنترل خارج نشوند.

كاهش ۱۲۰ هزار توماني قيمت سكه

ثبات  بازار ارز و طال در شرايط رقابت هاي انتخاباتي

دالر در كانال 23 هزار توماني 

اعتبار سه سال از دسته چك هاي جديد حذف شد
سخنگوي اجراي قانون جديد چك به تشريح اصالحيه 
قانون جديد چك پرداخت و گفت: تاريخ سه سال اعتبار 
چك در اصالحيه جديد حذف شده است و اكنون فرجه 

زماني سه ساله براي دسته چك وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، آمنه نادعلي زاده، 
معاون اداره نظام هاي پرداخت اين بانك در خصوص آمار 
صدور چك ها از ابتداي سال ۱۴۰۰ در سامانه صياد گفت: 
با توجه به اينكه از ابتداي فروردين ۱۴۰۰ چك هاي جديد 
با رنگ متمايز )بنفش( بايد در سامانه صياد ثبت بشوند. 
تقريبا ۳۰ هزار فقره از اين چك هاي جديد توسط بانك ها 
به مشتريان توزيع شده است و حدود 2 ميليون فقره از اين 
چك ها در سامانه صياد ثبت شده است. روند ثبت چك 
در سامانه صياد صعودي بوده است به گونه اي كه در ابتدا 
روزي هزار فقره ثبت چك داشتيم كه اكنون اين رقم به 
روزانه ۱۰۰ هزار فقره ثبت رسيده است. طبق سرانه در 
2۴ ساعت، تقريبا در هر دقيقه ۷۰ فقره چك ثبت مي شود.

سخنگوي قانون چك افزود: از اين تعداد چك ها كه ثبت 
صدورش در س��امانه صياد اتفاق افتاده است، حدود ۶۶ 
درصدش توسط گيرنده ها و ذي نفعان چك تأييد شده 
است. براين اس��اس روند تاييد چك صعودي بوده است 
ولي الزم به تأكيد اس��ت كه گيرنده يا ذي نفع از پذيرش 
چكي كه در سامانه صياد ثبت نشده است، خودداري كند 
و الزام��ا خود گيرنده و ذي نفع چك نيز تاييد آن را انجام 
دهد. با اين كار هم از ثبت چك مطمئن مي ش��ود و هم 
مراتب تاييد خود را اعالم كرده است و اگر مورد تاييدش 

نبود در سامانه مراتب عدم تاييدش را اعالم كند. بنابراين 
فرآيند تاييد، امري با اهميتي است كه ذي نفع بايد به آن 
توجه كند. مع��اون اداره نظام هاي پرداخت در خصوص 
اعتبار قانوني برگه چك هاي ثبت نشده در سامانه صياد 
خاطرنشان كرد: چك هاي ثبت نشده به لحاظ حقوقي 
در حكم تكه كاغذي بي ارزش نيست، چراكه در مراجع 
قضايي مي توانند از آن اس��تفاده كنن��د و روال پيگيري 
دارند. اما قانون اش��خاص را مكلف كرده است در زماني 
كه چكي را صادر مي كنند اطالعات مربوط به گيرنده را 
در سامانه ثبت كنند و اگر اين ثبت اتفاق نيفتد و گيرنده 
بدون ثبت اين چك را دريافت كند، بانك نمي تواند وجه 
اي��ن چك را پرداخت كند و در اين م��وارد كار به مراجع 
قضايي كشيده مي شود.نادعلي زاده به در دسترس نبودن 
اينترنت براي همگان و عدم امكان استفاده اقشار مختلف از 
اپليكيشن هاي موجود اشاره و عنوان كرد: در فازهاي اوليه 
ما شعب را موظف كرده ايم كه عمليات مربوط به ثبت و 
تاييد چك را به نيابت از مشتريان انجام دهند و فرم هاي 
ويژه اي را نيز طراحي و به شعب ارسال كرديم و شعب نيز 
مي توانند به نيابت از مشتري اين فرم ها را دريافت كنند و 
عمليات ثبت و تاييد و انتقال چك را براي مشتري انجام 
دهند. به غير از درگاه حضوري نيز بانك ها مكلف شده اند تا 
خودپردازهاي خود را مجهز و فعال كنند كه تمهيدات فني 
اين كار در حال تدارك است. در بانك مركزي نيز انتقال 
و تاييد چك به صورت پيامكي را هم راه اندازي مي كنيم 
متعاقب اينكه تست ها تمام شود و نتيجه تست ها موفقيت 

آميز باش��د، در خرداد از آن رونمايي خواهد شد.وي در 
همين خصوص ادامه داد: ATM ها هنوز به سامانه صياد 
وصل نيستند و بانك ها در تالشند تمهيدات فني را فراهم 
كنند كه بتوانند خودپردازهاي خود را به اين سامانه متصل 
كنند.سخنگوي قانون جديد چك به تشريح مشكالت 
مربوط به تاييد چك هاي شخصيت هاي حقوقي پرداخت 
و گفت: حقوقي ها چون منحصرا از سمت بانك سرويس 
دهي مي شوند، شرايط برداشت از حساب وجود دارد كه 
اين شرايط صرفا در بانك نگهداري مي شود و فقط بانك 
مي تواند به مشتري حقوقي خودش سرويس را ارايه كند. 
به همين خاطر است كه مشتريان حقوقي در زمان صدور 
چك از طريق اپليكيشن س��رويس دهي نمي شوند و از 
طريق اينترنت بانك و همراه بانك سرويس دهي مي شوند. 
همچنين در تالشيم تا براي دسترسي حقوقي ها به سامانه 
صياد از طريق اپليكيشن ها نيز تمهيداتي در نظر بگيريم.

نادعلي زاده با تاكيد بر اينكه اگر ذي نفع چك بدون ثبت 
چك آن را بپذيرد متضرر خواهد شد، اضافه كرد: در اين 
ص��ورت صادركننده چك بعد از اينك��ه فيزيك چك را 
تحويل داد ممكن است ديگر متقاعد نشود كه در سامانه 
ثبت كند. بنابراين اين قانون در حمايت از حقوق ذي نفعان 
است و بايستي ذي نفع برود استعالم بگيرد و كنترل كند 
كه ثبت چك برايش اتفاق افتاده اس��ت يا خير و مراتب 
تاييدش را اعالم كند. پس اين يك وظيفه است كه بر دوش 
ذي نفعان است و حسنش اين است كه صادركننده اي كه 
داراي چك برگش��تي باشد نمي تواند چك را صادركند. 

بنابراين ذي نفع اگر به اين موضوع توجه كند و صادركننده 
را ملزم كند كه ثبت چك را برايش انجام دهد مي تواند از 
اين مزيت هم منتفع شود.وي همچنين به ارايه توضيح 
در خصوص اينكه برخي شركت ها روزانه هزار چك صادر 
مي كنند و امكان ثبت گروهي وج��ود ندارد، پرداخت و 
عنوان كرد: اينها هم بايد س��مت بانك ها سرويس دهي 
شود و بانك ها قاعدتا بايد شرايطي را برايشان مهيا كنند كه 
امكان ثبت و تاييد گروهي برايشان فراهم شود و به تازگي 
هم چند بانك هم شروع كردند تا بتوانند اين كار را انجام 
دهند اما هنوز به صورت كامل اجرايي نشده است.معاون 
اداره نظام هاي پرداخت در پايان نسبت به حل مشكالت 
چك هاي گذش��ته ابراز اميدواري كرد و افزود: به لحاظ 
جعل و كالهبرداري اين راهكار بسيار موثر خواهد بود و تا 
حدودي مي توان گفت جلوي جعل و كالهبرداري را گرفته 
است. در لحظه صدور چون سابقه چك برگشتي كامل 
مورد بررسي قرار مي گيرد باعث مي شود صادركننده اي 
كه چك برگشتي دارد از دسته چك خود به راحتي نتواند 
استفاده كند. در واقع در گذشته فرد صادركننده تا برگه 
آخر مي توانس��ت از دسته چكش اس��تفاده كند ولي در 
قانون جديد در همان لحظه صدور سوابقش مورد تاييد 
قرار مي گيرد و از زماني كه سامانه راه اندازي شده است تا 
۱۰ خرداد نسبت چك هاي برگشتي به چك هاي وصولي 
حدود ۱۰ درصد بوده است و در همين دوره مشابه در سال 
گذشته درصد چك هاي برگشتي به چك هاي وصولي ما 

حدود ۱۶ درصد بوده است.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روند بازار ارز در هفته  دوم خردادماه ۱۴۰۰ و در ش��رايط 
رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري، در شرايط با ثباتي 
قرار دارد. و نرخ دالر همچنان در كانال 2۳ هزار تومان و در 
نزديكي مرز 2۴ هزار تومان قرار گرفته و به نظر مي رسد كه 
نسبت به اظهارات نامزدها واكنشي نشان نمي دهد.   در بازار 
ارز آزاد، قيمت دالر 2۳ هزار و ۹۰۰ تومان، قيمت يورو 2۹ 
هزار و ۱۰۰ تومان و درهم امارات ۶ هزار و ۵۷۰ تومان اعالم 
شده است.قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
پنجشنبه، سيزدهم خردادماه در بازار تهران با كاهش ۱2۰ 
هزار توماني نسبت به روز كاري گذشته به رقم ۱۰ ميليون 
و ۷۰۰ هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز ۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان معامله ش��د.همچنين 
نيم س��كه بهار آزادي پنج ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع 
سكه سه ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي هم 
2 ميليون و ۳۰۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در 
بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۷۵ 
هزار تومان رسيد.قيمت مثقال طال نيز چهار ميليون و ۶۶۰ 
هزار تومان شد.همچنين هر اونس جهاني طال نيز يك هزار 

و ۸۹۳ دالر و ۵۸ سنت فروخته شد.

    نوسان نرخ دالر در كانال ۲۳ هزار توماني
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )پنجش��نبه( با پنج تومان 
افزايش نسبت به روز گذشته به رقم 2۳ هزار و ۳۳۸ تومان 
رسيد.قيمت فروش يورو با ۱۶ تومان كاهش نسبت به روز 
كاري گذشته به رقم 2۸ هزار و ۴۹۸ تومان رسيد. قيمت 
خريد هر دالر 22 هزار و ۸۷۶ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
2۷ هزار و ۹۳۳ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 2۳ هزار و 2۰۷ تومان و نرخ فروش آن 
2۳ هزار و ۴۳۹ تومان اعالم شد.همچنين نرخ خريد يورو در 
اين بازار 2۸ هزار و ۴۱۶ تومان و نرخ فروش آن نيز 2۸ هزار و 
۷۰۱ تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت 2۴ هزار و ۹۶۸ تومان فروخته و حواله 
دالر به قيمت 2۰ هزار و ۴۴۵ تومان معامله شد.نوس��ان 
قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، 
با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز 2۶ هزار تومان هم 
رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي 
و ... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است.به 
اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب 
نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت 
به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري خواهد داشت و 
دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود 
اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم گير قيمت ارز وجود 
ندارد و نهايتا دالر در كانال 2۳-22 هزار تومان جا خوش 
مي كند.  در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به 
روز كاري قبل افزايش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت 
فروش دالر 2۳ ه��زار و ۳۳۸ تومان و قيمت خريد دالر از 
مردم 22 هزار و ۸۷۶ تومان تعيين شده است. قيمت فروش 
يورو نيز معادل 2۸ هزار و ۴۹۸ تومان و قيمت خريد يورو نيز 
2۷ هزار و ۹۳۳ تومان اعالم شده است.نرخ خريد و فروش 
دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير 
است و متناسب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار 

تغيير مي كند.

    روند بازار ارز در هفته  دوم خردادماه 
چگونه بود؟

بررس��ي تغييرات نرخ ارز در هفته گذشته نشان مي دهد 
بهاي دالر امريكا در ش��ش روز فعاليت ب��ازار، با افزايش 
نسبي همراه بوده است.اين تغييرات به گونه اي بوده است 
كه شاخص ارزي از كانال بيست و دو هزار تومان در هفته 
نخس��ت خردادماه به كانال باالتر در پايان هفته گذشته 
رسيده اس��ت.بر اين اساس هر اس��كناس دالر امريكا در 
صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور در اين مدت از نرخ 
22۶۵2 تومان در معامالت روز پنجشنبه ششم خردادماه 
به رقم 2۳۳۳۸ تومان در معامالت روز گذشته )پنجشنبه 

سيزدهم خردادماه( افزايش يافته است. رشد ۶۸۶ توماني 
نرخ فروش دالر امريكا در حالي اس��ت ك��ه يورو ديگر ارز 
پرطرفدار بازار نيز در اين مدت با افزايش ۷۷۴ تومان يك 
كانال افزايش داشته است. به گونه اي كه نرخ فروش يورو 
در صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور از رقم 2۷۷2۴ 
تومان در معامالت هفتم خردادماه به رقم 2۸۴۹۸ تومان 
در روز پنجشنبه سيزدهم خردادماه رسيده است.تغييرات 
شاخص ارزي در هفته هاي اخير در شرايطي بوده است كه 
حضور پرقدرت بازارساز و استفاده از ابزارهايي نظير بازار 
متش��كل ارزي، از جهش هاي ناگهاني دالر و ساير ارزها 
تحت تاثير سيگنال هاي غيراقتصادي جلوگيري كرده است.

همچنين به گفته كارشناسان اقتصادي، ريسك باال در بازار 
ارز از فاكتورهاي مهمي است كه بايد قبل از ورود به اين بازار 
مدنظر قرار داد. در اين ميان، بازارساز همواره با هدف از بين 
بردن تقاضاي كاذب در بازار، با حضور پرقدرت در سمت 
عرضه و تقاضا، برنامه نوسان گيران و دالالن ارزي را نقش بر 
آب كرده است. در نتيجه روند كلي بازار ارز مدت اخير نشان 

از احتياط در رفتار معامله گران در بازار دارد.

    افت دالر در معامالت جهاني
ارزش دالر مقابل بيش��تر ارزهاي مه��م كاهش يافت. به 
گزارش رويترز، پس از ديدارهاي متعدد مقامات امريكايي 
و چيني كه معامله گران را ب��ه آتش بس موقت در روابط 
دو اقتص��اد بزرگ جه��ان اميدوار كرده ب��ود، تنش هاي 
بين دو طرف به دنبال اعم��ال تحريم هاي جديد امريكا 
بر ضد شركت هاي چيني مجددا باال گرفته است. وزارت 
خزانه داري امريكا در بيانيه اي اعالم كرد 2۸ شركت ديگر 
چيني را به دليل ارتباط با ارتش چين تحريم كرده است 
تا بدين ترتيب تعداد ش��ركت هاي تحريم شده چيني به 
اين دليل توسط امريكا به رقم بي سابقه ۵۹ شركت برسد. 

شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با ۰.۱۱ درصد كاهش 
نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۱2۷ واحد بسته شد.در 
تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.۱۸ درصد افزايش نسبت 
به روز قبل خود و به ازاي ۱.۴۱۶ دالر مبادله شد. يورو ۰.۱۱ 
درصد باال رفت و با ماندن در كان��ال ۱.22 به ۱.22۴ دالر 
رسيد.در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با ۰.۱۴ 
درص��د كاهش به ۱۰۹.۴2۸ ين رس��يد. در برابر همتاي 
استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي ۱.2۸۸ دالر مبادله شد. 
همچنين نرخ برابري دالر معادل ۶.۳۸2 يوان چين اعالم 
شد. عملكرد نه چندان درخشان دالر در سال 2۰2۱، برخي 
از بانك هاي مركزي را در سراسر جهان به واكنش واداشته 
اس��ت تا بدين ترتيب اجازه تقويت بيش از حد آنها مقابل 
دالر داده نش��ود. در چين، برخي از منابع خبري گزارش 
داده اند بانك مركزي اين كش��ور با هدف تضعيف عمدي 
يوان مقابل دالر به بانك ها دستور داده است تا نسبت دالر 

از سپرده هاي خود را باال ببرند. چيني ها نگران اند تقويت 
بيش از حد وان مقابل دالر باع��ث كاهش رقابت پذيري 
محصوالن چيني مقابل همتايان امريكايي آنها در بازارهاي 
جهاني شود. مسير تورمي در بسياري از كشورهاي اروپايي 
در حالت نگران كننده اي قرار گرفته است: طبق اعالم مركز 
آمار آلمان، نرخ تورم در ماه آوريل به باالي نرخ دو درصدي 
رسيده است. متوسط بهاي مصرف كننده مثبت 2.۵ درصد 
بوده كه ۰.۵ درصد بيشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.2 
درصد بيشتر از انتظارات فعاالن اقتصادي بوده است. اين 
نرخ تورم همچنين باالترين تورم مثبت ثبت شده در ۱۳ 
سال اخير در اين كشور محسوب مي شود و كار بانك مركزي 
را براي اتخاذ رويكرد انبساطي دشوار خواهد ساخت. فشار 
فروش روي دالر در هفته هاي اخير و پس از رس��يدن نرخ 
تورم امريكا به باالترين سطح 2۹ سال اخير افزايش قابل 
توجهي داش��ته تا جايي كه بازدهي دالر در برابر ارزهاي 
مهم در ماه هاي آوريل و مه منفي بوده اس��ت. با اين حال 
ديگر رقباي دالر نيز به دليل وضعيت نامناسب اقتصادي 
ديگر كشورها در ماه هاي اخير نتوانسته اند اختالف خود را 
با دالر به طرز معناداري زياد كنند و اين مساله باعث شده 
است تا برخي از تحليلگران انتظار افزايش قيمت دالر را در 
نيمه دوم امسال داشته باشند. سرانجام پس از حدود يك 
س��ال ميزان توليد ناخالص داخلي امريكا از 2۱ تريليون 
دالر عبور كرد. آن طور كه مركز آمار امريكا اعالم كرده، در 
ماه مه حجم توليد ناخالص داخلي امريكا در بازه ۱2 ماهه 
منتهي به مي به 22 تريليون و ۱۵۷ ميليارد و ۴۹۰ ميليون 
دالر رسيده كه بدين ترتيب، امريكا جايگاه خود را به عنوان 
بزرگ ترين اقتصاد جهان حفظ كرده است. همچنين بدهي 
ايالت هاي امريكا دو تريليون و ۱2۰ ميليارد و ۴۸۰ ميليون 
دالر و سهم هر شهروند امريكايي از بدهي هاي دولت اين 

كشور معادل ۳۷۱2 دالر بوده است.

    دو عامل موثر بر قيمت طال در هفته جاري
قيمت اونس طال هفته گذشته نوسان زيادي را تجربه كرد 
و ابتدا بيش از ۴۰ دالر سقوط كرد و سپس به سمت ۱۹۰۰ 
دالر برگشت با اين حال تحليلگران بر اين باورند كه روند 
صعودي اين فلز ارزشمند فعال ادامه دارد. طال به موضوع 
تعديل سياست هاي انبساطي بانك مركزي امريكا، دالر و 
بازده اوراق خزانه امريكا بي نهايت حساس است. هر گونه 
افزايش اين س��ه عامل به پايين رفتن قيمت طال منتهي 
مي شود در حالي كه معكوس شدن آنها از صعود اين فلز 

ارزشمند پشتيباني مي كند.

    قيمت جهاني طال
 قيمت جهاني طال در معامالت هفته گذشته ۰.۷ درصد 
كاهش يافت و به ۱۸۹۱ دالر و ۵۹ سنت در پايان معامالت 
رسيد.پس از آنكه آمارهاي بازار كار امريكا رشد مورد انتظار 

را محقق نكرد قيمت طال روز جمعه شاهد افزايش بود و 
از پايين ترين رقم 2 هفته احير فاصله گرفت، اما همچنان 
در مسير ثبت بيش��ترين افت هفتگي از ماه مارس باقي 
ماند.بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال در پايان 
معامالت روز جمعه با ۱.۱۱ درصد افزايش به ۱۸۹۱ دالر 
و ۵۹ سنت رسيد. در اوايل جمعه قيمت طال به پايين ترين 
رقم از ۱۹ مي يعني ۱۸۵۵ دالر و ۵۹ س��نت رسيده بود. 
در پاي��ان معامالت هفتگي قيمت طال حدود ۰.۷ درصد 
كاهش را تجربه كرد. قيمت فل��ز زرد در پايان معامالت 
آتي روز جمعه براي تحوي��ل در ماه اوت هم با يك درصد 
رزشد به ۱۸۹2 دالر رسيد.جيم ويكوف، تحليلگر موسسه 
كيتكو متالز در اين باره گفت: »با توجه به آمارهاي ضعيف 
بازار كار امريكا ما شاهد رشد نسبي قيمت طال هستيم... 
فعاالن بازار انتظار آمارهاي بهتري از بازار كار امريكا داشتند 
و زماني كه اين اتفاق رخ نداد، قيمت طال ترميم ش��د.«بر 
اساس آمارهاي رس��مي تعداد فرصت هاي شغلي ايجاد 
شده در بخش غيركش��اورزي امريكا طي ماه گذشته به 
۵۵۹ هزار شغل رسيد، در حالي تحليلگران شركت كننده 
در نظرس��نجي رويترز ۶۵۰ هزار فرصت شغلي را پيش 
بيني كرده بودند. اين در حالي بود كه سفارش��ات جديد 
ثبت شده براي كاالهاي امريكايي طي ماه آوريل بيش از 
حد انتظار كاهش داشت.شاخص ارزش دالر در برابر سبد 
ارزهاي جهاني اندكي از باالترين رقم ۳ هفته گذشته فاصله 
گرفت و سبب ارزان تر شدن طال براي خريداراني شد كه 
از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند. همچنين شاخص 
سوددهي اوراق قرضه ده ساله دولت امريكا شاهد اندكي 
كاهش بود.بر اساس گزارش كيتكونيوز، بازارها همچنين 
توجه دقيقي به تصميم سياست پولي بانك مركزي كانادا 
در روز چهارش��نبه و بانك مركزي اروپا در روز پنج شنبه 
خواهند داشت.بسته شدن برخي حساب هاي ارز مجازي 
رسانه اجتماعي ويبوي چين  باعث شد ارزش بيت كوين 
۵.۳ درصد طي 2۴ ساعت كاهش يافته و به حدود ۳۵22۰ 
دالر برسد. روند كاهش ارزش بيت كوين در روز شنبه به 
دنبال عدم موفقيت السالوادور و شركت اسكوئر در كاهش 
نگراني سرمايه گذاران در مورد مخاطرات نظارتي چين بر 
ارزهاي مجازي، ادامه پيدا كرد. بزرگ ترين ارز مجازي دنيا 
حدود ۳۵22۰ دالر در نيويورك معامله مي شود يعني ۵.۳ 
درصد كاهش در 2۴ ساعت گذشته. روند كاهش ارزش 
بيت كوين براي دومي��ن روز پياپي به دنبال توييت الون 
ماسك مبني بر جدايي از ارز مجازي ادامه پيدا كرده است.

ويبو، شبكه اجتماعي محبوب چين، برخي از حساب هاي 
ارز مجازي خود را در روز ش��نبه به خاطر تخلف از قوانين 
و دس��تورالعمل هاي اجتماعي ويبو مسدود كرده است. 
وبيو طي سال هاي گذشته هم چندين حساب مرتبط با 
ارزهاي مجازي را مسدود كرده بود ولي اين خبر به دنبال 
موضع گيري سخت چين در روزهاي اخير عليه ارزهاي 
مجازي باعث كاهش ارزش بس��ياري از آنها ش��ده است. 
در اين بين، رييس جمهور السالوادور اعالم كرد قصد دارد 
بيت كوين را به عنوان پول قانوني اعالم كند. اين اتفاق براي 
اولين بار در جهان مي افتد.شركت اسكوئر هم در روز شنبه 
اعالم كرد ۵ ميليون دالر براي ساخت تأسيسات خورشيدي 
استخراج بيت كوين در امريكا هزينه مي كند. آخر هفته ها 
در ماه هاي اخير بسيار براي ارزهاي مجازي تعيين كننده 
بوده است. متوسط نوس��ان ارزش بيت كوين در روزهاي 
شنبه و يكش��نبه در س��ال جديد ميالدي حدود ۵.۳۵ 
درصد گزارش شده است. الون ماسك با پست هاي خود 
در رسانه هاي اجتماعي، آشفتگي زيادي در بازار بيت كوين 
و ساير ارزهاي ديجيتال به وجود آورده است. وي در توئيت 
خود در روز ش��نبه اعالم كرد: »كاالها و خدمات، اقتصاد 
واقعي هستند و هر ش��كلي از پول وابسته به آنهاست.« 
درست است كه بيت كوين در محدوده بسيار پاييني نوسان 
دارد ولي ظهور عوامل مثبت بيشتر مثل اقدام السالوادور و 
شركت اسكوئر مي تواند دوباره آن را باال ببرد. بسياري عقيده 
دارند فضاي ارزهاي مجازي همواره بي ثبات بوده و نوسان 

قيمت آنها ويژگي بازار ارز مجازي است.



گروه بازارسرمايه|
كارزار انتخابات آغازشده است و هر يك از كانديداها فعاليت 
انتخاباتي خود را آغاز كردند. در اين ميان به طور حتم بازار 
سرمايه به واسطه تأثير اين بازار بر اقتصاد كشور در صدر 
 اولويت هاي اقتصادي كانديداها خواه��د بود. دريكي از

نظر سنجي ايسپا 15 درصد پاسخ دهندگان شرط شركت 
در انتخابات را بهبود بورس دانسته اند براي همين برخي 
نامزدها براي جذب رأي بورس��ي ها مسابقه گذاشته اند. 
بر همين اس��اس روز جمع��ه اولين مناظ��ره انتخاباتي 
كانديداهاي رياس��ت جمهوري با محوريت اقتصاد روز 
جمعه كليد خورد و در ميان برنامه جامعي براي بورس و 

بازار سهام ارايه نشد! 
البته اين تازه اول كار است و بايد منتظر ماند و ديد در كارزار 
انتخابات كدام يك كانديداها برنامه واقعي و موثر خواهد 
داشت و آيا با اين وضعيت كشور برنامه ها ارايه شده عملي 
خواهد ش��د؟ يا اميدي به جبران زيان ها و شكست ها در 

بورس وجود خواهد داشت؟
در ش��روع اين جنگ انتخابي، وضعيت ب��ورس يكي از 
مهم ترين و حساس ترين مولفه هاي انتخاباتي نامزدهاي 
رياس��ت جمهوري ش��ده و اگر صفحات مجازي و برنامه 
تلويزيوني و راديويي اين كانديداها را بررسي به اين نتيجه 
مي رسيم كه هريك به گونه اي دستي در بورس برده اند، 
سعي دارند با انتشار مطالب و برنامه اي وعده هاي بهبود 
بورس و صعود مجدد اين بازار را بدهند تا بدين وسيله پيروز 

اين كارزار باشند.
اي��ن روزها يكي از مهم ترين مطالب ب��راي مردم جامعه 
وضعيت بورس و اقتصاد است و تمامي نامزدها نيز با دانستن 
اين موضوع سعي در استفاده از آن دارند. برخي كانديداهاي 
نيز سعي دارند با تخريب يكديگر و برجسته كردن مشكالت 
بورس خود را بهتر و واالتر نشان دهند تا خود را به رياست 

دولت سيزدهم برساندند. 
محسن مهر عليزاده از بادكنك بورس مي گويد كه با يك 
سوزن تركيد؛ عليرضا زاكاني عملكرد عبدالناصر همتي را 
در بورس به چالش مي كشد و سايرين وعده جبران خسارت 

يا رشد شاخص.

زيانهاجبرانميشود!؟
ابراهيم رييس��ي در نطق هاي انتخاباتي خود با انتقاد 
از رفت��ار دولت روحان��ي و بيان س��خناني كه برخي 
سهامداران نيز به آن اعتقاددارند مثل جبران كسري 
بودجه دولت از طريق اين بازار مي گويد: االن راه حل 
اين است كه صندوق جبران خسارت راه اندازي كنيم 
تا به مردم اعتم��اد بدهد.به گفته او با صندوق بيمه يا 
صندوق جبران خس��ارت براي افرادي كه س��هامدار 
بورس هس��تند و حتي مبالغ اندك دارند دولت بايد 
براي جبران خس��ارت مردم كه به بورس اميد بستند 
اين موضوع را حل و جبران مي كند. ما صندوق توسعه 
ملي و صندوق تثبيت داريم و در جلسه شوراي عالي 
اقتصادي اين بحث مطرح شد و مبالغي وجود دارد و 
جايي كه پيشنهاد كردند كه پيگيري شود و درواقع اين 
مبلغ صندوق قابل تأمين است به نحوي كه دولت بتواند 

خسارت را جبران كند.

جادويسهروزهبورسي!
اما در ميان اميرحسين قاضي زاده هاشمي در حمايت از 
بورس سخن مي گويد و معضل بورس را قابل حل مي داند. 
البته ابراز اميدواري كرد كه در روزهاي ابتدايي دولتش كه 

آن را دولت سالم ناميده است مشكل بورس حل شود.
نكت��ه اي عجي��ب و قابل تأم��ل ك��ه قاض��ي زاده در 
صحبت هايش صراحتًا به آن اشاره كرد، حل سه روزه 
بحران بورس بود، چيزي كه بيش��تر به تردس��تي و 
جادو شباهت دارد، تا راهكاري عملياتي و واقعي!  اين 
كانديدا راهكار بهبود بورس را يك دستور حكومتي از 
سوي رييس جمهور دانست؛ موضوعي كه واكنش هاي 
بسياري را در فضاي مجازي به خصوص توييتر به در 
پي داشت. بخش عمده اي از فعالين بورسي در فضاي 
مجازي نوشتند: نخست مشكل بورس 3 روزه كه هيچ 
300 روزه هم حل نمي شود، دوما دستور حكومتي را 

رهبر صادر مي كند نه رييس جمهور!

متهممشخصشد؟
قاضي زاده هاشمي در نشس��ت انتخاباتي خود در كنايه 
ب��ه كانديداتوري همتي در انتخابات گفت: كس��اني كه 
از مقصران اصلي ريزش بازار س��رمايه هستند خودشان 
كانديداي انتخابات شده اند، از اين موضوع تعجب كردم. 
اين افراد قطعًا در مس��ير انتخابات در پيشگاه مردم بايد 
پاسخگوي عملكرد خود باش��ند. همتي به عنوان عضو 

شوراي عالي بورس از مقصران اصلي ريزش بورس است.
اما همتي در گفت وگوي ويژه خبري به طور كامل در 
خصوص بورس صحبت ك��رد. البته كه اين صحبت 
ازنظر كارشناس��ان و مديران بورسي موردتوجه قرار 
نگرف��ت و نقدهايي مخصوص خود داش��ت. رييس 
س��ابق بانك مركزي و كانديداي رياس��ت جمهوري 
با اش��اره به اينكه بخش مهمي از مشكالت بورس به 
خاطر دخالت هاي غيرمنطقي است مي گويد: در بازار 
سرمايه ما كارهايي شد كه نبايد مي شد. حمايت هاي 
بدون منطق براي رشد سريع شاخص مشكل ساز شد. 
نبايد در بورس دخالت شود؛ بازار سرمايه تجلي بخش 
حقيقي اقتصاد است و بازاري است كه بخش خصوصي 
خريدوفروش مي كند. مي شود بورس را احيا كرد اما نه 

در دو يا سه روز.
 دولت من حتمًا بازار س��رمايه را به طورجدي در دستور 
خواهد داشت. بورس بايد شفاف شود. نمي گويم هميشه 
بورس باال برود. مثل همين روندي كه در روزهاي اخير دارد 
را بايد پيش بگيرد. حمايت جدي از بازار سرمايه به عنوان 

ركن مهم تأمين مالي توليد خواهم كرد.

هنرمندجديددرراهبورس
جليلي نيز مانند ديگ��ر كانديداها برنام��ه متعددي در 
خصوص بورس و اقتصاد ارايه داده و صحبت هاي زيادي در 
اين خصوص كرده است. البته نبايد فراموش كرد كه بخشي 
از اقتصاددانان اين برنامه را تاييد و برخي ديگر اين برنامه ها 
نامعتبر مي دانند. اين كانديداها اظهار مي كند: دريكي دو 
سال گذشته سوء تدبير جدي در بورس صورت گرفت و 
مردم به خوبي درك كردند بازار سرمايه بايد محل جذب 
سرمايه باشد نه كوره اي براي س��وزاندن سرمايه . دولت 
امكانات بسيار زيادي دارد كه مي تواند از آن در جهت ارتقا 
دولت و بهره مند شدن مردم استفاده كند. نبايد كاري كرد 
كه مردم در اين بازار يك ش��به پولدار شده يا ضرر كنند. 
مي توان از طريق بورس براي س��اخت پتروپااليشگاه ها 
تأمين مالي كرد و سود واقعي و تضمين شده به مردم رساند. 
بازار سرمايه، بازار پول و بيمه بايد هماهنگ و هم افزا باشند 

و هنر رييس جمهور نيز اين است.

جبرانزيانهايمالباختگانبورسي!
رضايي يكي ديگر از كانديداهاي رياس��ت جمهوري كه 
موردنقد كارب��ران و فعاالن فضاي مج��ازي قرارگرفته 
مي گويد: دو برنامه ب��راي احياي بازار س��رمايه دارد كه 
تشكيل صندوق جبران زيان هاي مالباختگان است كه 
در اين صندوق بخش��ي از زيان مالباختگان با استفاده از 
برخي منابع جبران خواهد شد. ضمن اينكه تشويق توليد 
و سرمايه گذاري و ارتباط آنها با واگن هاي سرمايه هم مهم 
اس��ت و اگر توليد را به بازار س��رمايه متصل كنيم، در آن 
صورت بازار بورس ا حيا شده و ارزش سهام باال خواهد رفت 
و به همين دليل بسيار مهم است اينكه توليد به واگن متصل 
شود. شركت هاي بزرگي كه تجربه، قدرت توليد زيادي 
دارند، بايستي سهام قديم خود را نگه داشته و سهام جديد 
بفروش��ند و وقتي پول جديدي از اين راه به دست آورند 
بايستي آن را به سمت سرمايه و توليد ببرند و اين كار باعث 
مي شود ارزش سهام باال برود. بنا داريم تا شاخص سهام بازار 
بورس را به يك ميليون و 500 هزار برسانيم و به مرورزمان 
افزايش پيدا خواهد كرد. البته ذكر اين نكته الزم است كه 
رضايي خود را استاد تمام، اقتصاد دانشگاه تهران مي داند.

برنامهجامينبود
از روز اعالم هفت كانديداي انتخابات رياس��ت جمهوري 
تا امروز، هيچ يك از اين هفت فرد يك برنامه كاماًل جامع 
براي اقتصاد و سياس��ت خارجي ارايه نداده اند و هريك با 
ارايه صحبت هايي در مناظره ها و گفت وگوي خبري تنها 
برنامه هاي خ��ود را به صورت خالصه گفته اند و هيچ يك 
راه كارهاي عملي كردن برنامه هاي خود را نگفته اند، با توجه 
به اينكه تنها 10 روز تا انتخابات رياست جمهوري باقي مانده 

اين عدم ارايه مطلوب راه كارها عملي دور انتظار است.
يكي از كارشناسان بازار سرمايه در گفت وگو با »تعادل« در 
خصوص بورس و مناظره ها مي گويد: معلوم نيست دولت 
آينده قصد دارد بسته حمايتي از بازار سرمايه را براي جبران 
زيان سهامداران در قالب تزريق نقدينگي به بازار يا تشكيل 
صندوق هايي كه معلوم نيست منابع آن از كجا خواهد آمد 
و سازوكار آن به چه صورت خواهد بود، چگونه پيشنهاد 

و عملي كند؟ 
بنده يك پرسش كالن و مهمي دارم اينكه آيا جبران زيان 
سهامدار با اين شيوه و كمك به بورس با اين شيوه به صورت 
تزريق نقدينگي مي تواند مفيد و كار يي داشته باشد؟ بورس 
به عنوان يك Smart Market از قانون عرضه و تقاضا 
تبعيت مي كند و خود مي تواند در صورت شرايط مناسب و 
استفاده درست از آن، به راحتي به جذب سرمايه ها در بازار 
سهام اقدام كند. ذات اين نوع از بازار مالي بسيار متفاوت 
از آن چيزي كه است كه سياس��ت مداران در ذهن خود 
نسبت به آن دارند، به همين دليل به نظر مي آيد راهكارهاي 

ارايه شده شايد تنها بخش كوچكي از خواسته سهامداران 
را در كوتاه مدت پوش��ش دهد، اما چه بسا پيامدهاي آن 

نمي تواند در بلندمدت مطلوب به نظر ايد.
بهترين شيوه و راهكار در شرايط كنوني تزريق نقدينگي يا 
بسته هاي حمايتي از سهامداران براي جبران زيان نيست، 
بلكه نگاه كالن سياست گذار در اصالح ساختار اقتصاد كشور 
)در معناي تخريب سازنده( به صورت بنيادي با جراحي هاي 
عميق براي بهبود وضعيت اقتصاد و تغيير و تسهيل گري 
معامالت و جذب سرمايه در بازار سرمايه با دوري از دخالت 
يا حمايت اس��ت. چراكه همه ما ميدانيم بورس دماسنج 
اقتصادي كشور است و اگر مي خواهيم دماسنج اقتصادي، 
كاركرد بهتري داشته باشد، بهتر است سياست گذار ابتدا 
وضعيت اقتصاد را سامان دهد تا دماسنج اقتصاد، سيگنال 
غلط و اشتباه به سرمايه گذار ندهد و متناسب با آن، تنها به 
تنظيم گري به جاي دخالت يا حمايت روي آورد. تنها در 
آن صورت، دولت ها نه قادر نخواهند بود و نه اجازه خواهند 
يافت از بورس و س��اير بازارهاي سرمايه به عنوان حيات 
خلوت خود استفاده كنند. ازنظر بنده و با ديدگاهي كه من 
دارم هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي برنامه سازنده اي در 
قالب يك چارچوب كالن براي بهبود بازار ندارند و متأسفانه 
به مثابه همه دوره ها، نامزدهاي انتخاباتي تنها به كليات 
مناقشه انگيز در اين باره مي پردازند. باوجود اهميت بازار 
سرمايه در تأمين منابع مالي اما همچنان معلوم نيست كه 
در دولت آينده راهبرد سياست گذار اين بازار در تأمين منابع 
مالي چقدر و چگونه خواهد بود، موضوعي كه مي تواند در 
عدم درك و فهم درست از پيچيدگي شرايط پيش رو توسط 

سياست گذار بيفزايد.

مناظرهدراحاطهتوييتر
در فضاي مجازي، خصوصاً توييتر واكنش هاي بسيار زيادي 
در خصوص مذاكرات وجود داشت. يكي از فعالين توييتري 
كه جز كارشناسان اقتصادي نيز است در توتيتي نوشته 
بود: عناصر مفقود در مناظره اول: سواد عمومي؛ اطالعات 
تاريخي؛ اشراف به تحوالت منطقه اي و بين المللي؛ آشنايي 
كامل با يك زبان خارجي؛ رفت��ار كاريزماتيك؛ فن بيان 
جذاب؛ منش محكم و محترم؛ توانايي جلب افكار عمومي؛ 
توانايي جلب نظر نخبگان؛ پيشينه كاماًل قابل دفاع؛ ارايه 

راهكار راهبردي درباره تحريم ها جهاني
يك��ي از فعالين توييتري نوش��ت: دولت را نم��اد خرد و 
عقالنيت مي دانند. پيشنهاد مي شود از امروز رفتار؛ گفتار و 
عمل نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از سوي گروهي 
از روان شناسان مستقل تحليل شود. شايد پيشگيري بهتر 

از درمان باشد!
فرد ديگري نوشت: تا امروز هيچ كدام از كانديداها برنامه يا 
وعده اي عملياتي درباره بورس داده اند؟  به صالح بازار است 

كه راه سياست از بورس جدا بماند.
در توييتي ديگر نوشته ش��د: خيلي ها پرسيدن، من هم 

مي پرسم: 
چرا در مناظره درباره اثر اين مس��ائل ب��ر اقتصاد ملي و 
معيشت وزندگي مردم سوال نشد: تحريم ها؛ پاندمي كرونا؛ 

نقش سياست منطقه اي؛ نقش نظاميان در اقتصاد؟؟؟
يكي از فعالين اقتصادي نيز در خصوص مناظره نوشت: 
توهين كردن؛ تهديد كردن؛ متهم كردن. اينها را به مردم 
ياد ندهيم.آن ها به اينها نياز ندارند.به اندازه كافي عصباني 

هستند.
يكي از مسووالن بورسي نوش��ت: در برنامه كانديداهاي 
رياس��ت جمهوري، نش��اني از روش پيش��نهادي براي 
اولويت بندي و مديريت تع��ارض بين اهداف و اولويت ها 

نيست. اينها برنامه نيست، حديث آرزومندي است!
فرد ديگري نوش��ت: ما با اقتصاد رقابتي زاويه نداريم، اما 
اقتص��اد بازاري كه همه كانديداهاي رياس��ت جمهوري 
1۴00 كم وبيش از آن دفاع مي كنند، سبك خاص اقتصاد 

بازار دزدبازار ائتالف غالب رانتي-رفاقتي-غارتي است. 
اس��الم )مذهب شيعه( دين عدالت و برابري است يا دين 

اقتصاد بازار براي استثمار مردم توسط اشراف قريش؟
يكي ديگر فعالين توييتري نوشت: حتي در مناظره غيابي 
باروحاني هم پيروز نشدند گواه آنكه مخالفان، كوچك ترين 
اش��اره اي به تأثير جنگ تحريمي و كرونا بر اقتصاد ايران 
نداشتند و تاريخي ترين فشار اقتصادي و مهيب ترين بحران 
سالمت عمومي را سانس��ور كردند. يكي از كارشناسان 
اقتصادي نوشت: بورس گوشت قرباني انتخابات شده است 
وعده اي هم اين ميان با قراردادهاي قابل توجه با ستادها 
از احساس��ات س��هامداران له يا عليه نامزدهاي محترم 
سوءاستفاده مي كنند، آن چناني هم كه مغفول است صالح 

بازار و نسخه هاي علمي بهبود وضعيت آن است.

سايهانتخاباتبررويمعامالتبورسي
در هفته اي كه گذشت بازار سهام شاهد سه روز سبز و دو 
روز س��رخ بود. در روز ابتدايي هفته، شاخص كل كار خود 
را با رش��د 30هزار واحدي و ورود پول افراد حقيقي شروع 
كرد. روز يكشنبه نيز شاهد رشد 1۷هزار واحدي شد. اما 
در روزهاي دوشنبه و سه شنبه شاخص سرخ پوش شد و 
در آخرين روز هفته نيز با رشد هشت هزار واحدي به كار 
خود پايان داد. شاخص كل بورس تهران درمجموع 3۹هزار 
واحد رشد كرد و از ارتفاع يك ميليون و 10۹هزار واحد به 
يك ميليون و 1۴۸هزار واحد رسيد. همچنين شاخص كل 
هم وزن با افت 0.3درصدي روبرو شد. شاخص كل فرابورس 
نيز دو روز قرمز و س��ه روز سبز را تجربه كرد و در مجموع 

111واحد معادل 0.۶درصد رشد كرد. 
رشد قيمت دالر و نوسان آن حول 2۴ هزار تومان تأثير 
مثبت بر شاخص  بورس تهران داشت و از عوامل صعود 
آن بود. در اولين روز هفته دوم خرداد شاهد ورود پول 
حقيقي پس از 11 روز بوديم. با آنكه در ادامه هفته روند 
خروج پول حقيقي از سر گرفته شد اما اين روند در دو 
روز انتهايي هفت��ه نزولي بود. به طوري كه رقم خروج 
پول حقيقي در روز چهارش��نبه به ۹2 ميليارد تومان 
رس��يد كه كمترين رقم در س��ه هفته گذشته است. 
ميانگين هفته خروج پول حقيقي 1۴2 ميليارد تومان 
بود كه نسبت به هفته پيش��ين كاهش ۷1 درصدي 
داشته اس��ت. ديگر روند مثبت بازار در هفته گذشته 
روند نزولي صف هاي فروش در پايان معامالت روزانه 
بود. ارزش صف هاي فروش در روز شنبه در رقم 3 هزار 
و 105 ميليارد تومان قرار داشت و در روز چهارشنبه 
به 2 هزار و 5۴۴ ميليارد تومان رسيد. در هفته مذكور 
نقدش��وندگي بازار افزايش ياف��ت و ميانگين ارزش 
معامالت سهام رشد چش��مگيري داشت. ميانگين 
ارزش معام��الت خرد بورس ۴ ه��زار و 5۹۷ ميليارد 
تومان بود كه نس��بت به رقم 2 هزار و ۷03 ميلياردي 
هفته پيشين، رشد ۷0 درصدي داشته است. در اولين 
روز از هفته اي كه گذش��ت بازار پس از مدت ها شاهد 
ورود پول قابل توجهي از سمت افراد حقيقي شد. پس 
از آن در روزهاي مياني هفته دوباره خروج پول شدت 
گرفت و در پايان هفته از شدت خروج پول كاسته شد. 
در مجموع خالص فروش حقيقي ها حدود ۷۸0ميليارد 
تومان از خريدشان بيشتر بود. گفتني است اين هفته 
گروه »فرآورده هاي نفتي« ب��ا 12۷ميليارد تومان و 
گروه هاي »فلزات اساس��ي« با 12۴ميليارد تومان و 
»محصوالت شيميايي« با ۷۶ميليارد تومان طعم ورود 
پول را چشيدند. در طرف ديگر گروه هاي »بانك ها و 
موسس��ات اعتباري« با 3۴۸ميليارد تومان و »بيمه 
و صن��دوق بازنشس��تگي« با 22۷ميلي��ارد تومان و 
»محصوالت غذايي و آشاميدني« با 132ميليارد تومان 
به ترتيب بيشترين تغيير مالكيت حقيقي به حقوقي 

را ثبت كردند. 
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صفانتظارواريزمنابع
بهصندوقتثبيتبازارسرمايه

ايرنا| محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار به باقي مانده منابع مالي كه قرار بود بانك 
مركزي تا 11 خردادماه واريزي آن را به صندوق تثبيت 
بازار سرمايه انجام دهد، اشاره كرد و افزود: اكنون به جد 
در حال پيگيري هاي الزم براي واريز باقي مانده منابع 
مالي از صندوق توس��عه ملي به صن��دوق تثبيت بازار 
سرمايه هستيم و به احتمال زياد در چند روز آينده اين 

اقدام انجام خواهد شد.
وي در پاسخ به اينكه آيا تغيير رييس بانك مركزي ممكن 
اس��ت در تأخير اين واريزي نقش داشته باشد يا خير، 
گفت: تغيير رييس بانك مركزي هيچ ارتباطي به تأخير 
يا عدم واريز منابع مالي به صندوق تثبيت بازار سرمايه 
ندارد، زيرا از زمان »عبدالناصر همتي« رييس س��ابق 
بانك مركزي دستورات الزم به اين بانك ابالغ شده بود.

دهقان دهنوي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه 
بس��ياري از فعاالن بازار معتقدند ب��ا توجه به خروجي 
نقدينگي كه در زمان ريزش بازار انجام ش��ده، معادل 
ريالي 200 ميليون دالر چندان رقم قابل توجهي نيست 
كه بتواند بر بازگشت رشد به معامالت تأثيرگذار باشد، 
آيا ممكن اس��ت تصميمات الزم براي واريزي بيشتر 
اتخاذ ش��ود يا خير، گفت: در اين مرحله معادل ريالي 
200 ميليون دالر به صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز 
مي ش��ود، در مصوبه اصلي رقم بيشتري براي واريزي 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت كه در صورت نياز اقدام ها و 

پيگيري هاي الزم براي واريز انجام خواهد شد.
رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در واكنش به 
اظهارنظر برخي از فعاالن بازار كه معتقد بودند واريز ريالي 
50 ميليون دالر به صندوق تثبيت بازار سرمايه نتوانست 
نقش چندان موثري در بهبود وضعيت بازار داشته باشد، 
خاطرنشان كرد: صحبت هاي مطرح شده در مورد عدم 
تأثيرپذيري بازار از اين واريزي درست نبود، زيرا به محض 
واريز نقدينگي به صندوق تثبيت بازار سرمايه، وضعيت 
بازار سهام نسبت به گذشته با تغييرات زيادي همراه شد 

و روند بهتري را به خود گرفت.
وي بابي��ان اينكه بازار در چند روز گذش��ته براي چند 
روز متوالي مثبت شد، گفت: عوامل متعددي درروند 
صعودي بازار تأثيرگذار هستند و نمي توان روند بازار را 
به صورت روزانه در نظر گرفت و روند صعودي و نزولي 
ش��اخص بورس را فقط وابس��ته به يك يا چند عامل 

دانست.
دهقان دهنوي با اش��اره به اينكه صندوق تثبيت بازار 
سرمايه از يك اساس��نامه و روش معامالتي برخوردار 
است، افزود: زماني كه بازار وارد فاز منفي شود صندوق ها 
اقدام به عمل مي كنند و فعاليت هاي الزم را براي خريد 
انجام مي دهند، در مقابل زماني هم كه بازار وارد فاز مثبت 
مي شود پول خود را نقد مي كنند تا در شرايط منفي بازار 

دوباره اقدام به خريد كنند.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: كار 
اصلي صندوق تثبيت بازار سرمايه، تسهيل كننده روند 
بازار است و قرار نيست كه اين پول وارد صندوق تثبيت 

شود و بخواهد با آن اتفاقات ديگري انجام شود.
وي بابيان اينكه صندوق تثبيت بازار سرمايه در راستاي 
وظايف خود با سرمايه هايي كه در اختيار دارد به تثبيت 
شرايط بازار كمك مي كند، گفت: تثبيت شرايط بازار 
وابسته به ساير عوامل اقتصادي اس��ت كه در صورت 
كمك س��اير پارامترها مي توان شاهد روزهاي خيلي 

بهتري در بازار باشيم.
دهقان دهنوي به تأثير ماليات بر عايدي سرمايه بر روند 
معامالت بازار سرمايه اشاره كرد و ادامه داد: اكنون ماليات 
بر عايدي سرمايه فقط در حد طرح است، براي بازارهاي 
موازي كه غيرمولد هستند تصميم اخذ ماليات گرفته 
ش��ده و با توجه به اينكه ماليات از بازار سرمايه گرفته 
نمي شود بنابراين اين طرح براي معامالت بورس طرحي 
بسيار مثبت است و به نفع معامالت اين بازار خواهد بود.

صنعتسنگآهن؛فرصتها
وچالشها

سلمان نصيرزاده، تحليلگر بازار سرمايه با تأكيد بر 
اينكه از ويژگي هاي مهم شركت هاي سنگ آهني 
سودآوري آنهاس��ت، گفت: صنعت سنگ آهن از 
گروه هاي پر پتانس��يل بازار اس��ت و عملكرد اين 
ش��ركت ها هميشه در مسير توس��عه قرار داشته، 
بر همين اس��اس با حذف نرخ گذاري دس��توري و 
كنترل هاي دولتي قطعًا روند توس��عه اين صنعت 
تسريع مي ش��ود. وي با اش��اره به اينكه مجموعه 
ش��ركت هاي س��نگ آهني حاضر در بازار سرمايه 
حدود 5 تا ۶ درصد ارزش بازار را در اختياردارند، بيان 
كرد: بر همين اساس صنعت استخراج سنگ آهن 
را مي توان از صنايع مهم بازار دانست، از سويي ديگر 
اين گروه خوراك محصوالت فوالدي را تهيه و مواد 
اوليه يك صنعت باالتر و بزرگ تر را فراهم و درنتيجه 
به راحتي نزديك به 15 ت��ا 20 درصد ماركت بازار 
سرمايه را با خود همراه مي كند. نصيرزاده با تأكيد 
بر جايگاه مهم صنعت سنگ آهن در ميان صنايع 
بازار س��رمايه ادامه داد: سنگ آهن محصولي است 
كه كم��ك مي كند فوالد توليد ش��ود و با توجه به 
سند چشم انداز 1۴0۴، مقررشده تا موعد ذكرشده 
55 ميليون تن فوالد در كش��ور توليد ش��ود، اين 
موضوع نيازمند حجم بااليي سنگ آهن است. وي 
با تأكيد بر اينكه موضوع فوق نشان مي دهد صنعت 
سنگ آهن مشكل بازار و تقاضا ندارد، تصريح كرد: 
به همين دليل سرمايه گذاري در سهام سنگ آهني 
باديد بلندمدت قطعًا سودآور است اما در اين مسير 
يك سري دس��ت اندازها وجود دارد كه مهم ترين 
آنها مداخالت دولتي است.  به گفته اين كارشناس 
بازار س��رمايه ازلحاظ ذخاير زمين شناسي بيش از 
5 ميليارد تن س��نگ آهن در اختيارداريم و ذخاير 
قطعي باالي 3ميليارد است اما يكي از نگراني هاي 
مهم زنجيره فوالد بحث كمبود سنگ آهن است كه 

يك پارادوكس معنادار ايجاد كرده است.

وقايعجديددرتاالرنقرهاي
در هفته اي كه گذشت شاهد رويدادها و اظهارنظرهاي 
مختلفي در حوزه بورس كاالي ايران بوديم كه مهم ترين 
عناوين آنها به خداحافظي س��يمان با قيمت گذاري 
دستوري و استقبال وزارت صمت از عرضه سيماني ها، 
گشايش خزانه بانك آينده براي انجام معامالت گواهي 
سپرده سكه طال و تامين مالي موفق 1500 ميليارد ريالي 

ماهان سيرجان اختصاص داشت.
تاالر صنعتي و معدني بورس كاالي ايران يكش��نبه ۹ 
خرداد ماه ميزبان عرضه گسترده سيماني ها بود تا بعد 
از مدت ها اين صنعت از نظام قيمت گذاري دس��توري 
رهايي يابد. اين اتفاق در حالي رقم خورد كه با تقاضاي 
معامله گران در مجموع 21 هزار و 100 تن سيمان براي 
نخستين روز انجام معامالت اين محصول در بورس كاال 

دادوستد شد.
سعيد زرندي معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت هفته گذشته به عرضه سيمان در بورس كاال 
اش��اره كرد و گفت: در صورتي كه انجمن هاي مربوطه 
موافق با اين اقدام يعني عرضه مستمر سيمان در بورس 
كاال باش��ند وزارت صمت هم از اجراي آن اس��تقبال 
مي كند و هيچگونه مخالفتي با عرضه سيمان در بورس 

كاال نخواهد داشت.
علي بخشنده مي گويد: با عرضه سيمان در بورس كاال 
مي توان اميدوار بود كه اين محصول از نظام قيمت گذاري 
خارج ش��ود. اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است، 
عرضه هاي منسجم س��يمان مي تواند به اين صنعت 

كمك كند.
محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي 
مجل��س مي گويد ك��ه اقدامات فعلي ب��راي رهايي از 
قيمت گذاري دس��توري كااله��ا از جمله محصوالت 
معدني و سيمان به پايان توزيع ناعادالنه رانت در اقتصاد 
كشور منجر مي شود كه گذرگاه اين رويداد مهم و ملي 

بورس كاالست.
وي افزود: كش��ف قيمت محص��والت در تقابل عرضه 
و تقاضا مانع از رانت و فس��اد مي ش��ود كه اين موضوع 
گام مهمي در جهت شفاف س��ازي در نظام اقتصادي 

كشور است.
حامد سلطاني نژاد مديرعامل ش��ركت بورس كاالي 
ايران مي گويد كه عزم جدي ش��ركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي به منظور افزايش شفافيت در عملكرد و 
فروش شركت هاي تابعه اش، مثال زدني بوده و مي تواند 
الگوي مناسبي براي ساير شركت هاي دولتي و عمومي 
در جهت حركت در مسير شفافيت اقتصادي در كشور 
باشد. عبدالرضا شيخان دبير انجمن صنفي كارفرمايان 
صنعت سيمان ورود سيمان به بورس كاال را نقطه عطفي 
براي اين صنعت ۸۸ ساله خواند و گفت: باالخره صنعت 
سيمان به س��متي حركت خواهد كرد كه قيمت آن، 

شفاف شده و آزاد باشد.
وي اظهار داشت: عرضه در بورس به قيمت گذاري هاي 
دستوري پايان مي دهد و برنامه بعدي ما ورود صادرات 
سيمان به بورس كاال است. براساس اطالعيه منتشر شده 
از سوي بورس كاالي ايران از روز يكشنبه ۹ خرداد ماه 
جاري خزانه سكه طالي بانك آينده به عنوان پنجمين 
خزانه گواهي سپرده سكه طالي پذيرفته شده در بورس 
كاال با نماد »سكه0111پ05 « گشايش يافت و آماده 
انجام معامالت ش��د. شركت توس��عه فرآوري صنايع 
و معادن ماهان س��يرجان به منظور تامين سرمايه در 
گردش، اقدام به انتش��ار اوراق سلف موازي استاندارد 
معادل 350 هزار تن كلوخه سنگ آهن به ارزش 1500 
ميليارد ريال در بورس كاالي ايران كرد كه كل اين اوراق 

با استقبال خريداران به فروش رفت.

آخرهفتهخوببورس
درامريكاواروپا

جوزف اشتلوتسفوتز، كارشناس ارشد سرمايه گذاري 
در موسسه اوپنهايمر اينوستمنتز گفت: كم كم در حال 
بازگشت به سطح اقتصادي قبل از آغاز كرونا هستيم و 
اين يك پيشرفت بزرگ و نشانه اي دلگرم كننده در غلبه 
بر يكي از جدي ترين بحران هاي مالي معاصر است. در 
نيمه دوم امسال مطمئنا اخبار بهتر بيشتري خواهيم 
داشت اما قطعا روزهاي پرنوسان بازارهاي مالي تكرار 
خواهد شد چرا كه هنوز هيچ كس نسبت به اينكه بحران 
به طور كامل پشت سر گذاشته شده است اطمينان ندارد.

در وال استريت همه شاخص ها صعودي بودند؛ تا جايي 
كه هر سه شاخص اصلي بورسي در سطح باال تري از روز 
قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال 
اوريج« با 0.۴۴ درصد افزايش نس��بت به روز قبل و در 
س��طح 3۴ هزار و ۷32.۶5 واحد بس��ته شد. شاخص 
»اس اند پ��ي 500« ب��ا 0.۸ درصد افزايش تا س��طح 
۴22۷.۴5 واحدي باال رفت و ديگر شاخص مهم بورسي 
امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با 1.۴۸ درصد صعود در 

سطح 13 هزار و ۸1۴.20 واحدي بسته شد.
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 
100« بورس لندن با 0.0۷ درصد افزايش نس��بت به 
روز قبل و در سطح ۷0۶۹.0۴ واحد بسته شد. شاخص 
»دكس 30« بورس فرانكفورت در آلمان با افزايش 0.3۹ 
درصدي و ايستادن در سطح 15 هزار و ۶۹2.۹0 واحدي 
به كار خ��ود خاتمه داد و ش��اخص»كك ۴0 « بورس 
پاريس با پيشروي 0.12 درصدي در سطح ۶515.۶۶ 
واحد بسته شد. در مادريد شاخص »ايبكس 35« 0.5۹ 

درصد پايين رفت و به ۹0۸۸.30 واحد رسيد.
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي 
داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي 225« بورس 
توكيو ژاپن با ريزش 0.۴ درصدي تا س��طح 2۸ هزار و 
۹۴1.52 واحدي پايين رفت. شاخص »هانگ سنگ« 
ب��ورس هنگ كنگ 0.1۷ درصد باال رفت و در س��طح 
2۸ هزار و ۹1۸.10 واحد بس��ته شد. در چين شاخص 
»شانگهاي كامپوزيت« افزايش 0.51 درصدي را تجربه 
كرد و در سطح 52۸2.2۸ واحد بسته شد. در استراليا 
شاخص »اس اند پي اس اند ايكس 200« بورس سيدني 
با 0.۴۸ درصد كاهش و ايس��تادن در سطح ۷2۹5.35 
واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي 

مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود.

»تعادل« اولين مناظره انتخاباتي سال جاري با محوريت  اقتصاد را  بررسي مي كند

مسابقه كانديداها  براي كسب رأي  بيشتر

ابراهيم رييس�ي در نطق هاي انتخاباتي خود با انتقاد از رفتار دولت روحاني و بيان س�خناني كه برخي سهامداران نيز به آن اعتقاددارند مثل 
جبران كس�ري بودجه دولت از طريق اين بازار مي گويد: االن راه حل اين است كه صندوق جبران خسارت راه اندازي كنيم تا به مردم اعتماد 
بدهد.به گفته او با صندوق بيمه يا صندوق جبران خس�ارت براي افرادي كه سهامدار بورس هستند و حتي مبالغ اندك دارند دولت بايد براي 
جبران خسارت مردم كه به بورس اميد بستند اين موضوع را حل و جبران مي كند. ما صندوق توسعه ملي و صندوق تثبيت داريم و در جلسه 
شوراي عالي اقتصادي اين بحث مطرح شد و مبالغي وجود دارد و جايي كه پيشنهاد كردند كه پيگيري شود و درواقع اين مبلغ صندوق قابل 

تأمين است به نحوي كه دولت بتواند خسارت را جبران كند.

برش



گروه راه و شهرسازي|
اگرچه در مناظره اقتصادي نامزدهاي رياست جمهوري، طرح 
و بررسي مباحث ريشه اي و كليدي اقتصاد ايران مغفول ماند 
و برنامه مدون اقتصادي از جمله براي حل معضل مسكن از 
سوي كانديداها ارايه نشد، اما برخي از اظهارات كانديداها 
در روزهاي اخير حاكي از رويكردي خاص در تامين مساله 
سرپناه اس��ت. رويكردي شبيه طرح مس��كن مهر كه به 
دليل افزايش پايه پولي و ساخت وساز در بيابان با انتقادات 
متعددي مواجه شد. اين در حالي است كه به باور كارشناسان 
اقتصادي اين رويكرد، هم از منظ��ر نهاده هاي توليد و هم 
از منظر فضاي كلي اقتصاد اي��ران با چالش هاي عمده اي 
مواجه است. زمين يكي از مهم ترين نهاده هاي توليد است 
كه به دليل رشد روز افزون كالن شهرها، به سختي مي توان 
زمين شهري مناسبي را در اطراف كالن شهرها براي ساخت 
و ساز منطبق با طرح هاي تفصيلي و اصول شهرسازي يافت. 
از س��وي ديگر، تامين منابع مالي الزم براي انجام ساخت و 
ساز در شرايطي كه دولت با كسري بودجه بزرگي در حدود 
500 هزار ميليارد تومان مواجه است، غيرممكن مي نمايد. 
افزون براين، بي ثباتي ناشي از تورم در اقتصاد ايران، مجالي 
براي آغاز پروژه هاي عمراني را باقي نگذاشته است. حال آنكه 
تورم و كس��ري بودجه رابطه مستقيمي دارند و خود عامل 
و متهم اصلي شرايط كنوني هستند. در صورتي كه دولت 
آينده بخواهد بر شكاف منابع و مصارف بودجه هاي ساالنه 
بدمد، پيامدي جز تورم بيش��تر و مخرب تر در پي نخواهد 
آمد. مساله اي كه خود به افزايش قيمت نهاده هاي توليد و 
مصالح ساختماني دامن مي زند و بازار مسكن را با مشكالت 
عميق ت��ري مواجه خواهد كرد. از اي��ن رو، به دولتي آينده 
پيشنهاد مي شود، در مرحله نخس��ت، با در پيش گرفتن 
سياست هاي انقباضي، كس��ري بودجه و در نتيجه تورم را 
كاهش دهند و پس از آن، با تقويت پول ملي از طريق رشد 
توليد، نسبت به توانمندسازي مالي شهروندان اقدام كنند. 
بي شك، در صورتي كه توان مالي شهروندان افزايش يابد و از 
طريق تخصيص تسهيالت مناسب و ليزينگ تكميل شود، 
شهروندان از طريق مكانيسم بازار مي توانند به مسكن دلخواه 

خود دست يابند.

مسكنموردتوجهنامزدهايرياستجمهوري
به گفته مهدي سلطان محمدي، كارشناس اقتصاد مسكن، 
بازيگران سياس��ي زماني كه مي خواهند راهكاري را براي 
مسائل اقتصادي ارايه كنند اولين موضوعي كه بر روي آن 
مانور مي دهند، بحث مسكن است. وي در گفت وگو با ايلنا 
با بيان اينكه براي عده اي موضوع مسكن بسيار ساده به نظر 
مي آيد و راه حل هاي بس��يار ابتدايي و ساده اي هم براي آن 
عنوان مي كنند، گفت: عده اي بر اين باور هستند كه ايران 
بيش از يك ميليون و 648 هزار متر مربع وسعت دارد. بنابراين 
زمين زيادي در كشورمان موجود است، مصالح ساختماني 
هم كه توليد داخل هستند و كارگران بيكاري زيادي هم در 
اختيارمان است. بنابراين مي توان نسبت به ساخت و ساز 
مسكن در ابعاد وس��يع اقدام كرد. سلطان محمدي افزود: 
تصور عده اي اين اس��ت كه تمام منابع براي ساخت و ساز 
مسكن در داخل كشور وجود دارد و ساخت و ساز مسكن هم 
امر پيچيده اي نيست بنابراين دادن وعده هاي مسكني رايج 
شده اما متاسفانه اين يك ساده نگري به مساله مسكن است. 
وي ادامه داد: در ابتدا بايد بررسي كرد در كدام مناطق با كمبود 
مسكن مواجه هستيم. در حال حاضر در كالن شهرها مشكل 
تامين مسكن مطرح است و در شهرهاي بزرگ و حاشيه اين 
شهرها با بحران مسكن روبه رو هستيم. وقتي اين افراد در 
وعده هاي خود از ارايه زمين رايگان صحبت مي كنند بايد ديد 
در اين مناطق مي توان اراضي رايگان به مردم ارايه كرد و نكته 
مهم تر اينكه اساسا در اين شهرها آيا زميني مناسب ساخت 
و ساز مسكن براي مردم وجود دارد؟ اين كارشناس اقتصاد 
مسكن گفت: در بسياري مناطق براي ارايه خدمات عمومي 
دولت با كمبود اراضي مواجه است و زمين براي ارايه ساخت 
مدرسه، مراكز درماني، راه هاي دسترسي و ... هم وجود ندارد. 
بيش��ترين بخش بودجه هم به بخش تامين زمين مربوط 
مي شود. در كجا زمين مناسب براي ساخت و ساز وجود دارد 
كه عده اي از ارايه رايگان آن صحبت مي كنند؟ ممكن است 
كه عده اي بگويند زمين هاي بايري وجود دارد كه مي توان آن 

را به آبادي تبديل كرد كه اين يك نوع ساده انديشي نسبت به 
رفع مشكل مسكن است و يك ساده نگري به مساله توسعه 
شهري است. وي تاكيد كرد: اگر قرار بود مشكل مسكن را با 
ساخت و ساز در بيابان ها برطرف سازيم، مردم خودشان با اين 
راهكار مشكل تامين مسكن را برطرف مي كردند. بيابان هاي 
دور افتاده از شهر قيمت بسيار ارزاني دارند، اگر مشكل فقط 
ساخت مسكن است، مردم خودشان نسبت به ساخت و ساز 
مسكن دلخواه شان در اين بيابان ها اقدام مي كردند. سلطان 
محمدي افزود: عده اي مسكن را فقط يك سرپناه مي دانند ولو 
اينكه در بيابان ساخته شود اما زندگي در يك مسكن نياز به 
خدمات گسترده عمومي دارد كه اين خدمات به صورت آني 
و رايگان توليد نمي شوند. مناطق براي اينكه تبديل به محل 
سكونت شوند سرمايه گذاري هاي بسيار كالني مي خواهند 
اما متاسفانه در وعده هايي كه نامزدها از مسكن مي دهند 
درباره اين موضوعات صحبت نمي كنند. گويا به طرفت العيني 

مي توانند زمين رايگان را به يك شهر تبديل كنند.

وعدهايكهبيش
ازبودجهكشورپولميخواهد

وي با اشاره به موضوع تامين منابع براي ساخت و ساز مسكن 
گفت: موضوع مهم ديگر منابع س��اخت مسكن در همين 
اراضي است. نامزدها بايد بگويند اين سرمايه گذاري كالن 
در ساخت و سازها را از كجا تامين مي كنند؟ براي ساخت 
يك ميليون واحد مسكوني در سال كه وعده برخي از نامزدها 
اس��ت، اگر متراژ هر واحد را با مشاعات 120 تا 150 متر در 
نظر بگيريم؛ به قيمت امروز با كمترين بودجه به چيزي حدود 
يك ميليارد تومان مي رسد اگر اين عدد را در يك ميليون 
واحد وعده داده ش��ده ضرب كنيم، مي بينيم كه اين وعده 
نامزدها بيش از بودجه كشور آب مي خورد. اين كارشناس 
اقتصاد مسكن تاكيد كرد: براي تامين هزينه ها مي توان از 
محل چاپ پول پرقدرت بانك مركزي اس��تفاده كنند اما 
بايد سالي چند صفر از پول ملي حذف كنيم تا بتوان آثار اين 
اقدام را جبران كرد. وي ادامه داد: بايد ديد تنگناهاي مشكل 
مسكن كجاست و چه هستند؟ بخش عمده مشكل مسكن 
تامين زمين اس��ت. در ابتداي انقالب با ارايه و توزيع عمده 
اراضي تهران را به سه برابر رساندند. بعد از آنكه با كمبود زمين 
مواجه شدند تراكم را اضافه كردند كه البته اين روش هم به 
بن بست رسيد و در مرحله بعد شروع به مصادره هوا كردند 
اين ظرفيت هم به پايان رسيد. سلطان محمدي با بيان اينكه 
براي ساخت و س��از مسكن بايد به سمت شهرهاي جديد 
رفت، ادامه داد: تجربه توسعه شهرهاي جديد را داشتيم و 
راه حل اين است كه به سمت شهرهاي جديد و اقماري برويم 
و نمي توان كالن شهرها را بيش از اين توسعه داد چراكه در 
شهرهاي بزرگ با محدوديت هاي جدي آبي، زيست محيطي 
و كمبود اراضي مواجه هستيم و امكان افزايش ظرفيت آنها 
وجود ندارد. وي گفت: البته نگاه درس��ت اين است كه در 
طرح آمايش ملي جمعيت را به س��متي هدايت كنيم كه 
امكان توسعه داشته باشد در حال حاضر توسعه را به سمت 
مناطق كويري هدايت كرده ايم در حالي كه سياست درست 
اين است كه جمعيت به سمت سواحل جنوبي هدايت شود 
چراكه اين س��واحل براي جمعيت پذيري بسيار مستعد 
هستند اما متاسفانه در طول اين سال ها سرمايه گذاري ها 

براي اين اقدامات در آن مناطق كافي نبوده است.

برنامهرييسيبرايساخت4ميليونواحد
در هفته هاي اخير تقريبا تمامي كانديداها درباره موضوع 
مس��كن صحبت كرده اند. شاكله اكثر برنامه ها هم احداث 
مسكن براي طبقات پايين بود. به طور مثال طراحان مسكن 
مهر براي سيد ابراهيم رييسي برنامه احداث چهار ميليون 
واحد مسكوني در چهار سال با استفاده از زمين رايگان و وام 
ارزان قيمت را ارايه كرده اند. برنامه اي كه با كنايه محس��ن 
رضايي مواجه شد كه در توييتي نوشت: ساخت ساالنه يك 
ميليون واحد مس��كن؛ طرح خاص و ايده هيچ كانديدايي 
نيست، اين قانون مصوب مجلس محترم است و تمام دولت ها 

موظف به اجراي آن هستند.

رضاييبانهضتخانهسازيآمدهاست
اشاره رضايي به طرح »جهش توليد و تامين مسكن« است 
ك��ه كليات آن در مجلس به تصويب رس��يده و احتماال به 
زودي تصويب خواهد ش��د. به گزارش ايسنا، او پنجشنبه 
هفته گذشته موضوع نهضت خانه سازي را مطرح كرد كه در 
مناظره اقتصادي هم گريزي دو كلمه اي به آن زد. با اين حال 
رضايي پنجشنبه 1۳ خردادماه بيان كرده بود: طرح نهضت 
خانه سازي ايرانيان يكي از مهم ترين برنامه هاي من است. 
اين طرح كامال جديد است كه از آسيب شناسي مسكن مهر، 
تجربه اي كه خود ما در سپاه تحت عنوان جهاد خانه سازي 
داشتيم، تجاربي كه از ابتداي انقالب تاكنون در زمينه مسكن 
به وجود آمده و همچنين تجارب مسكن سازي قبل از انقالب 
مثل شهرك اكباتان در تهران و فوالدشهر اصفهان مطالعه 
كرديم به آن رسيديم. وي افزوده بود: اين برنامه بدين صورت 
است كه كساني كه خانه ها را مي سازند به بازار سرمايه وصل 
مي كنيم. يعني منابع مالي خود را از بازار س��رمايه جذب 
مي كنند . متقاضيان مسكن هم به بانك ها وصل مي شوند. 
لذا بازار مسكن از دو طرف تغذيه مي شود. اين كانديداي دوره 
سيزدهم انتخابات رياست جمهوري گفت: ما برنامه مان اين 
است كه مردم 10 درصد بيش��تر )آورده( نياورند و بقيه را 
بانك ها بياورند. درخصوص وثيقه هم به بانك ها مي گوييم كه 
خانه را به عنوان وثيقه بپذيرند. براي وام هم يارانه مي دهيم 
كه سود بانكي را دولت مي پردازد. زمين هم از منابع طبيعي 
در اختيار متقاضيان مي گذاريم. اين شيوه ها در اروپا و امريكا 

هم انجام مي شود.

مسكناستيجاريوادامهمسكنملي
دردستوركارهمتي

عبدالناصر همتي هم چند روز قبل اشاره اي به بحث مسكن 
داشت. او گفت: به خاطر مشكالت ازدواج، امنيت رواني جامعه 
دچار مشكل شده است. يك راه اين است كه طرح مسكن 
ملي را به طور جدي پيگيري كنيم كه س��االنه 600 هزار 
مسكن ساخته شود. البته اين را هم بگويم كه در بسياري از 
كشورهاي دنيا ساخت مسكن توسط دولت ها انجام نمي شود. 
دولت ها بعضا زمينه الزم را فراهم مي كنند كه شامل واگذاري 
زمين و حتي زمين رايگان است. نكته ديگر اينكه نهادهاي 
عمومي دولتي به خصوص شهرداريها را ترغيب كنيم كه 
واحدهاي استيجاري توليد كنيم. در بسياري از كشورهاي 
پيشرفته دنيا اين واحدها در اختيار جوانان تازه ازدواج كرده 
قرار مي گيرد. من اميدوارم كه ظرف چهار س��ال حداقل ۳ 

ميليون واحد مسكوني ساخته شود.

وي افزود: اين را هم بگويم كه االن واحد مسكوني خالي، زياد 
داريم و بايد مردم را ترغيب كنيم كه واحدهاي خود را اجاره 
دهند. بخش مهمي از افزايش قيمت مسكن به دليل انتظارات 
تورمي است كه اگر كنترل شود حتما در تثبيت و حتي پايين 

آمدن قيمت مسكن موثر خواهد بود.

مسكنمهربدنبود
محسن مهرعليزاده نيز پنجشنبه شب در گفت وگوي ويژه 
شبكه دو تصريح كرد: ما براي ساخت مسكن تسهيالت ارزان 
قيمت در خدمت مردم مي گذاريم. مسكن مهر طرح بدي 
نبود و كافي بود برخي ايرادات اين طرح اصالح شود برنامه 
اساسي تر هم اين است كه اگر نقدينگي را از مسكن به سمت 

توليد ببريم التهاب مسكن كاهش پيدا مي كند.

اجارهبهشرطتمليك
برنامهقاضيزادههاشمي

سيد اميرحس��ين قاضي زاده هاشمي هم در مناظره 
تلويزيوني درباره مسكن صحبت نكرد اما روز جمعه 
در يك گفت وگ��وي تلويزيوني درب��اره اينكه بعد از 
يك سال رياست جمهوري شما مسكن چه وضعيتي 
خواهد داشت، گفت: در بحث مسكن سه مساله داريم 
بي مسكني، گراني مسكن و بد مسكني كه برآوردها 
نشان مي دهد 4.5 ميليون مسكن كم داريم. مردم را 
در اين برنامه به سه گروه تقسيم كرده ايم. به سه دهك 
پايين ب��دون آورده اوليه و به صورت اجاره به ش��رط 
تمليك در ۳0 سال پول مسكن را از آنها پس مي گيريم.
در سه دهك ديگر مشاركت ۷0 – ۳0 است و در چهار 
دهك مش��اركت 50 -50 اس��ت. يعني طبقه پايين 

طوالني مدت تر است. اين بحث بي مسكني است.

زاكاني:افتخارايندولت
اينبودهكهيكخانهنساختهاست

عليرضا زاكاني هم كه در مناظره اقتصادي بخش زيادي از 
صحبت هاي خود را به انتقاد از دولت كنوني و مجادله با همتي 
اختصاص داد حرفي درباره بخش مسكن نزد اما پيش از آن، 
برنامه خود را در اين خصوص ارايه كرده بود. زاكاني با بيان 
اينكه زمان صدور مجوز س��اخت را به حداقل مي رسانم از 
الكترونيكي كردن فرآيند صدور مجوز و رساندن آن به نصف 
يك روز كاري همانند كشورهاي پيشرفته سخن گفت. او 
اظهار كرد: متاسفانه افتخار دولت اين بوده است وزير سابق 
آن بيان مي كند كه يك خانه نساخته است. وقتي درد وجود 
ندارد و وقتي بي همتي از س��وي مسووالن نسبت به مردم 
باشد چنين وضعيتي براي مردم پيش مي آيد. قانون مصوبه 
مجلس دولت را مكلف به ساخت يك ميليون مسكن كرده 
اس��ت. مردم حدود ۳50 هزار مسكن مي سازند كه عمال 
شرايط به سمتي اس��ت كه 40 درصد زمان خود را صرف 
گرفتن مجوز مي كنند كه حدود ۷ تا ۹ ماه است. در كنار آن 
2.6 ميليون خانه خالي داريم اتفاقي كه مي افتد اين است كه 
به وضعيتي رسيديم كه اگر در تهران شخصي بخواهد خانه 
در تهران خانه اي ۷5 متري اجاره كند بايد 58 درصد حقوق 
خود را بدهد كه اين يك فاجعه بزرگ است. زاكاني گفت: ما 
ماليات بر خانه هاي خالي را جدي مي گيريم و اجرا مي كنيم 

تا خانه هاي خالي از حوزه سوداگري خارج شود.

جليلي:هرخانوادهايراني
بايدصاحبخانهباشد

سعيد جليلي هم مثل ساير كانديداها در مناظره اقتصادي 
اشاره اي به بخش مس��كن نداشت. اما هشتم خردادماه در 
توييتي نوشت:  طبق قانون اساسي هر خانواده ايراني بايد 
صاحب خانه باشد. طبق برنامه ما، دولت زمين  را در اختيار 
تعاوني هاي  مسكن قرار مي دهد و اقساط وام ساخت نيز با 
توجه به سطح درآمد هر خانوار مشخص مي شود. تضمين 
كيفيت ساخت و عدم نياز به آورده اوليه؛ مزيت نسبي اين 
طرح به ساير طرح ها اس��ت.با توجه به صحبت هاي اشاره 
شده اغلب كانديداها در بخش مسكن برنامه دارند كه اكثر از 
مجراي ساخت و ساز دولتي، زمين رايگان و وام ارزان قيمت 
مي گذرد؛ برنامه اي كه در طرح مسكن مهر نيز امتحان شد 

اما كارنامه درخشاني نداشت. 
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اقتصادغريبوغايب
به نظر اين »اراده گرايي« وجه مشخصه انتخابات اين دوره 
است. اينكه به صرف خواست و اراده )بدون وجود گفتار 
و گفتمان مش��خص( هم مي توان مردم را به راي دادن و 
شركت در انتخابات متقاعد كرد و هم با همين مولفه )اراده( 
بر ابرچالش هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي غلبه كرد و 
ايراني نو ساخت. اين نگرش اراده گرايانه ظاهرا بقاياي دوران 
قبل از انقالب و جريانات چريكي و بعدا انقالبي است كه 
صرف فعل خواستن توانستن بوده است. در اين نگرش 
دانش و آگاهي، شرايط ذهني و عيني اجتماعي، كمبودها 
و محدوديت ها و... هيچ مانعي براي دستيابي به خواست ها 
محسوب نمي شود .  به گواهي تمامي آمار و ارقام و حتي 
گفته هاي خود كانديداهاي محترم، كشور با سخت ترين 
شرايط اقتصادي دوران معاصر مواجه است. از نرخ رشد 
كمتر از دو درصد در طي چهار دهه و تورم حدود بيست 
درصد در اين مدت. بيكاري دو رقمي و رشد سرمايه گذاري 
كه منفي شده و نرخ استهالك از آن پيشي گرفته است. اين 
وضعيت جز »رياضت اقتصادي« و اتخاذ تصميمات بسيار 
سخت و اصالحات دردناك ساختاري كه نيازمند پشتوانه 
و اعتماد وسيع اجتماعي است، راهي پيش پاي جامعه 
ايران نمي نهد.  متاسفانه اما كانديداهاي محترم بي توجه 
به اين ضرورت ها و اينكه پيكره اقتصاد ميهن مان به تعبير 
دكتر رناني دچار تب باال، ضربان نبض نامنظم، فشارخون 
باال و سطح هوشياري پايين است وعده جهش اقتصادي 
مي دهند. اقتص��ادي كه به تعبير دكت��ر نيلي نيازمند 
خانه تكاني ذهني است تا گام هاي اوليه براي فهم مفاهيم 
اصلي براي برون رفت از اين وضعيت را با درك صحيح از دو 
مولفه »استقالل« و »عدالت« بردارد و اين دو را با تعارض 

با جهان و مصرف بي رويه و ارزان دولتي اشتباه نگيرد.
به نظر مي رسد ش��ناخت و فهم درست اقتصاد ضرورت 
بنيادين نه فقط ب��راي كانديداهاي محت��رم اين دوره 
رياست جمهوري بلكه بسياري از سياستمداران كشورمان 
است. علمي كه به معناي محدوديت منابع است و به قول 
گريگوري منكيو، اقتصاددان برجسته اين اصول مبناي 
آن اس��ت: همه مردم درگير مبادله هس��تند، هزينه به 
دست آوردن هر چيز برابر است با ارزش ساير چيزهايي 
كه از دست مي دهيم، تجارت باعث بهبود وضعيت همه 
مي شود، بازارها مي توانند فعاليت هاي اقتصادي را به خوبي 
سازماندهي كنند، سطح رفاه هر كشور به توانايي آن كشور 
در توليد كاالها و خدمات بس��تگي دارد، افزايش چاپ 
اسكناس باعث رشد قيمت ها مي شودو... شايد توضيح 
اصل اول از زبان منكيو براي كانديداهاي محترم و نشان 
دادن غير علمي و عقالني بودن وعده هاي آنها كفايت كند: 
»وقتي دولت با استفاده از سياست هاي مختلف به توزيع 
مجدد درآمد از س��وي افراد ثروتمند به افراد فقير اقدام 
مي كند، در واقع پاداش اقتصادي تالش بيشتر را كاهش 
مي دهد و در نتيجه انگيزه مردم به كار كمتر مي ش��ود و 
به دنبال آن، كاالها و خدماتي كمتر توليد خواهد شد.به 
عبارت ديگر وقتي دولت سعي مي كند تا كيك اقتصاد 
را هرچه عادالنه تر تقس��يم كند، اندازه كيك كوچك تر 
مي شود.« )گريگوري منكيو- مباني علم اقتصاد(   بدون 
دانش اقتصاد و جلب اعتماد مردم به وجود اين دانش در 
نگرش تحليلي مشكالت و راهكارهاي ارايه شده از سوي 
كانديداهاي محترم و به صرف »اراده« نمي توان آينده اي 
متفاوت از وضعيت بس ناگ��وار امروز رقم زد، آنچنان كه 
وضعيت امروز نتيجه همين غربت و غيبت علم »اقتصاد« 

از گذشته تاكنون بوده است. 

درغربتاقتصاد
 با اعتم��اد به نف��س كاذب نيز در جايي ب��ا گفتن اينكه 
»ان شاءاهلل دفعه آخري باشد كه مي گوييد نامزد پوششي« 
همتي و مهرعليزاده را تلويحا تهديد كرد. نحوه س��خن 
گفتن تهاجم��ي و اتهام زني به دولت و سمپاش��ي عليه 
اقدامات روحاني به همراه ادبيات عجيب او پس از مناظره 
با استقبالي روبرو نشد. او در چند صحنه نمودارهايي را نيز 
رو به دوربين گرفت كه بيشتر شبيه نقاشي بود و »ابرهاي 
درون« يكي از اين نمودارها، دستمايه طنز و شوخي ها در 

فضاي مجازي نيز شد. 

اميرحسينقاضيزادههاشمي
او آنقدر در نقش خود فرو رفته بود كه انگار نمي دانست در 
كجا نشسته است. س��عي كرد آرامش داشته باشد و وارد 
جنگ و دعواها نشود. هر چند ميميك صورت و زبان بدن 
و نحوه سخن گفتن او، چنگي به دل نمي زد و نمودارها و 
كتاب هايي كه همراه خود آورده بود، چيزي جز كلي گويي 

نداشت. 

محسنمهرعليزاده
روخواني از روي متني كه به گفته خودش براي صرفه جويي 
در وقت انجام مي ش��د ب��ا حمله س��ريع زاكاني مبني بر 
»انشاخواني« همراه ش��د. او گر چه با حمله به رييسي با 
گفتن »6 كالس سواد« يا »سندرم پست بي قرار« سعي 
كرد جريان بازي را به دس��ت بگيرد اما نتوانس��ت يك دو 
قطبي ميان خود و رييسي ايجاد كند. او در حرف هايش هم 
نام سيدمحمد خاتمي را برد هم نام كاوه مدني، معاون سابق 
سازمان حفاظت از محيط زيست كه از ايران گريخت اما 
هيچ يك از اين نام ها، نمي توانست براي او كانديدايي براي 

اصالح طلبان بسازد. 

عبدالناصرهمتي
با اينكه با كليد واژه »كانديداي پوششي« سعي كرد دوقطبي 
بزرگ را بسازد، اما روخواني و تپق زدن هاي گاه و بيگاه او، 
»امان نامه خواس��تن از رييس��ي« و مواردي از اين دست 
نتوانست از او چهره اي مقتدر بس��ازد. او رييس كل بانك 
مركزي ايران بوده و انتظارات در يك مناظره اقتصادي از او 
بيشتر از اينها بود. اما ضعيف تر از حد انتظار ظاهر شد و به نظر 
مي رسد در ادامه كارزار انتخاباتي خود راه سختي را در پيش 
داشته باشد. او در آخر حرف هاي خود به روش شركت هاي 
هرمي از مردم خواس��ت هر يك نفر ده نفر را پاي صندوق 
بياورند!! شايد تنها نقطه روشن اين مناظره براي همتي جايي 
باشد كه به جليلي حمله كرد و به كنايه، مشكل امروز اقتصاد 
ايران را مطرح كرد. آنجا كه گفت: » ش��ما و دوستان تان و 
شركت ها و نهادهاي تان پاي خود را از اقتصاد بيرون بكشيد 

مطمئن باشيد اقتصاد درست مي شود.« 

معلوليتدايم۲۷۰۰۰انسان
درتصادفات۹۹

ناص��ر رزاق منش، مدير عامل جمعيت طرفداران ايمني 
راه هاي كش��ور گفت: ج��اي خال��ي برنامه هاي كاهش 
آسيب هاي انساني، اجتماعي و اقتصادي ناشي از سوانح 
رانندگي در تقويم برنامه اي نامزدهاي رياست جمهوري 
وجود دارد كه اميدواريم به اين موضوع توجه ويژه داشته 
باشند. رزاق منش در گفت وگو با فارس اظهار كرد: در سال 
گذشته با وجود كاهش نسبي سفرهاي هم وطنان به جهت 
يكه تازي بيماري كرونا در كشور، متاسفانه آمارهاي سوانح 
رانندگي و از دس��ت رفتن سرمايه هاي ارزشمند انساني 
و اجتماعي و پيامدهاي ناش��ي از آن نگران كننده بوده و 

همچنان اين دغدغه حاكم است.
مديرعامل جمعيت طرف��داران ايمني راه هاي كش��ور 
از جمله مس��ائل بس��يار مهم اجتماعي نگران كننده در 
كشورمان كه هر س��اعت و هر روز موجب از دست رفتن 
ي��ا صدمات جبران ناپذي��ر به حيات، اي��ن امانت الهي و 
منابع ارزشمند انساني بوده و آسيب هاي پنهان و آشكار 
اجتماعي، اقتصادي بر پيكره جامعه وارد مي كند را سوانح 
رانندگي برش��مرد. وي بيان كرد: فقط در سال گذشته با 
وجود كاهش مس��افرت ها بين شهري و درون شهري به 
جهت ش��رايط حاكم و رعايت پروتكل هاي بهداشتي با 
عرض تاسف، قريب به 15 هزار و 400 نفر از هموطنان از 
گروه ها و طبقات مختلف اجتماعي جان خود را از دست 
دادند. مدير عامل جمعيت طرفداران ايمني راه هاي كشور 
اضافه كرد: در سال ۹۹ بالغ بر 2۷0 هزار نفر نيز در سوانح 
رانندگي مجروح و مصدوم شدند كه حدود 10 درصد از 
آنان تا پايان عمر معلول و از كار افتاده شده اند. رزاق منش 
ادامه داد: بايد اذعان داشت در طي سال هاي متمادي تعداد 
بي شماري از آحاد جامعه به لحاظ از دست دادن سرپرستان 
و نان آوران خانواده يا از دست دادن توان كار خود ناشي از 
اينگونه سوانح دچار تنگناهاي مالي شده و به سمت فقر و 
آسيب  هاي اجتماعي سوق داده شده و مي شوند كه مجموعًا 
هزينه هاي سرس��ام آوري را به جامعه تحميل مي كند. 
مديرعامل جمعيت طرفداران ايمني راه هاي كشور مساله 
قربانيان س��وانح رانندگي و از بين رفتن حداقل 4 درصد 
از درآمد ناخالص ملي كه س��ال هاي طوالني است كه در 
كشورمان به بحراني جدي تبديل ش��ده را يك موضوع 
حائز اهميت دانست و بر مخاطره انگيز بودن وضعيت اين 
بخش باوجود روند كاهشي تصادفات به واسطه تالش هاي 
سازمان ها و نهادهاي راهبر و نقش مردم در سال هاي اخير، 
همچنين ثبت جايگاه نامناسب كشور در رتبه بندي هاي 

مربوط به تصادفات درسطح بين المللي، تاكيد كرد.

جريمههايسنگينتر
درانتظارتكرارتخلفايرالينها

در ش��رايطي كه برخي از ايرالين ها ب��ا وجود برخورد و 
جريمه بازهم تخلفات كرونايي خود را تكرار مي كنند، 
مسووالن سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كردند كه 
تكليف اين ايرالين ها به زودي مش��خص شده و جرايم 
س��نگين تري براي آنها در نظر گرفته ش��ده اس��ت. به 
گزارش ايسنا، از نيمه سال گذشته پروتكل هاي بهداشتي 
س��ختگيرانه تري براي بخش هاي مختلف اقتصادي و 
صنايع تصويب و به آنها اعالم ش��د. در حوزه پروازهاي 
مسافري نيز س��تاد ملي مقابله با كرونا تصويب كرد كه 
ايرالين ه��اي داخلي ضمن رعايت دس��تورالعمل ها و 
پروتكل هاي بهداشتي گذش��ته از ابتداي مهر ماه سال 
گذش��ته موظف هس��تند كه محدوديت پذيرش 60 
درصدي مسافر را در همه پروازهاي داخلي در راستاي 
رعايت فاصله گ��ذاري اجتماعي رعايت كنند اما در اين 
مدت برخي از ايرالين ها نس��بت به اجراي اين پروتكل 
بي توجهي كرده و بارها م��ردم كليپ هايي را در فضاي 
مجازي منتشر كردند كه نشان مي داد خبري از رعايت 
اين محدوديت كرونايي نيست و كابين پرواز پر از مسافر 
شده است. حاال و با وجود اينكه اعتراض ايرالين ها براي 
لغو اين پروتكل به جايي نرسيده است، مسووالن سازمان 
هواپيمايي كشوري اعالم كردند كه همه پروتكل هاي 
بهداش��تي ت��ا زماني ك��ه متولي��ان آن يعن��ي وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي و ستاد ملي مقابله 
 با كرونا تش��خيص دهد براي همه ايرالين هاي داخلي 
الزم االجراس��ت و در اين راس��تا نظارت را براي اجراي 
صحيح آنها تش��ديد خواهند كرد و با متخلفان برخورد 
جدي خواهد ش��د. البته در اين ميان برخي ايرالين ها 
بارها و بارها اين تخلفات را تكرار كرده اند و گويا از برخورد 
و جريمه اعمال شده درسي نگرفتند. تورج دهقان زنگنه 
رييس سازمان هواپيمايي كشوري اخيرا در اين باره گفت: 
تا زماني كه وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
ضروري بداند، همه پروتكل هاي بهداشتي از جمله اعمال 
محدوديت 60 درصدي پذيرش مس��افر در پروازهاي 
داخلي رعايت خواهد شد. وي افزود: شرايط و وضعيت 
كشور را از نظر بهداشتي و درماني، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي مشخص مي كند و بنابراين شركت هاي 
هواپيمايي و صنعت هوانوردي ملزم هستند تا زماني كه 
كش��ور از نظر ش��يوع ويروس كرونا به وضعيت تعادلي 
نرسيده و متوليان بهداش��ت كشور تشخيص بدهند، 
همه پروتكل هاي بهداش��تي ابالغ شده رعايت خواهد 
شد. رييس سازمان هواپيمايي كشوري ادامه داد: مسلما 
سالمت مردم در اولويت همه است و بنابراين شركت هاي 
هواپيمايي بايد پروتكل هاي بهداشتي از جمله محدوديت 
60 درصدي پذيرش مس��افر را رعايت كنند. زنگنه در 
پاسخ به اينكه با ايرالين هايي كه تخلفات كرونايي شان 
را تكرار كرده و محدوديت 60 درصدي پذيرش مسافر را 
رعايت نمي كنند چه برخوردي خواهد شد؟ تاكيد كرد: 
در گذشته جرايم بسياري براي شركت هاي هواپيمايي 
كه پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نمي كردند در نظر 
مي گرفتيم و به عنوان مثال مس��يرهاي پروازي شان را 
لغو مي كرديم اما با توجه به اينكه برخي ش��ركت هاي 
هواپيمايي، تخلفاتشان در اين زمينه مانند پذيرش مسافر 
باالتر از سقف تعيين شده را تكرار كردند، جرايم شان را 
سنگين تر خواهيم كرد. در جلسه هاي پيش رو در كميته 
هوانوردي در سازمان هواپيمايي كشوري درصدديم تا 
جرايم ديگري براي اين شركت ها در نظر بگيريم و به زودي 

آن را اعالم خواهيم كرد.

نامزدهاي رياست جمهوري چه راهكارهايي براي بحران سرپناه ارايه كردند؟

وعده هاي پرهزينه براي مسكن

در فقدان درك شايسته از اقتصاد 
برخي افراد در اظهارات خود، براي مردم س��خن نمي گويند 
و راي مردم مهم نيست بلكه راي شبه دولتي ها و افراد داراي 
رانت و فرصت و پول مهم است. همچنين نگاه آنها آينده نگري 
است تا اقتصاد و سرنوشت ايران بهتر شود و حاشيه نشيني و 
بحران جمعيت فقر كاهش يابد و رفاه مردم باال برود. همچنين 
نگاه آنها عدالت خواهانه و اسالمي نيست بلكه نگاه آنها بيشتر 
مبتني بر پديده هاي استعماري و نئوليبرالي و سرمايه داري 
است و فرصت بيشتر را به نهادهاي شبه دولتي مي دهد.  مردم 
مي خواهند آزاد باش��ند كه كار كنند و درآمد داشته باشند 
و خانه بسازند وخودرو بخرند و تحصيل كنند و سفر بروند.  
شاهد مدعا تفاوت شرايط امروز و دهه 1۳۹0 با دهه 1۳60 
است.  در دهه 1۳60 كه جنگ 8 ساله و كاهش درآمد ارزي 
ساالنه به 8 ميليارد دالر در سال را داشتيم و جنگ نفتكش ها 
بود و... درآمد ارزي كم بوده و در عين حال مردم امكان تامين 
معيشت بهتر و احساس فقر كمتر داشتند.  درآمد ارزي دهه 
۹0 نسبت به دهه 60 به صورت اسمي 5.۷ برابر بوده است و 
به صورت حقيقي يعني با توجه به كاهش قدرت خريد دالر 
در اين چهار دهه، درآمد ارزي دهه ۹0 به ميزان 2.6 برابر دهه 
1۳60 بوده است. اما با وجود 2.6 برابر بودن درآمد ارزي كشور، 
افزايش قيمت دالر در دهه ۹0 به ميزان 15 برابر افزايش قيمت 
دالر در دهه 60 بوده است.  به عبارت ديگر، با وجود جنگ، و 
درآمد ارزي كمتر دهه 1۳60، شوك ارزي و افزايش قيمت 
ارز كمتر از دهه 1۳۹0 بوده است. لذا بايد گفت كه شوك هاي 
ارزي تنها به تحريم ربط ندارد بلكه به رفتار مسووالن و اقتصاد 
ربط دارد. تورم و رشد نقدينگي و مشكالت معيشتي مردم به 

مراتب سخت تر از دهه 60 شده است. يعني در اين ۳0 سال 
اتفاقاتي افتاده كه اثر تحريم ها بيش از اثر جنگ بر تورم و كاهش 
درآمد ارزي و قيمت ارز بوده است.  به عبارت ديگر، نگرش ها 
و روش مديريت و سياست ها ضعيف بوده و باعث شده كه اثر 
تحريم بر تورم و نرخ ارز بيشتر از اثر جنگ خود را نشان دهد 
و كسري بودجه و چند برابر شدن قيمت ها و مشكالت مردم 
بيشتر شده است.  نامزدها درك درست و شايسته از اقتصاد 
ندارند. اقتصاد بدون سياس��ت، بدون تحوالت ساختاري و 
نهادي و فراهم ساختن زمينه هاي رقابت، نمي تواند به بهبود 
معيشت مردم كمك كند. اينكه يارانه بيشتر شود يا مسكن 
ساخته شود فقط شعار اس��ت قبل از آن بايد شرايط رقابت 
و كسب وكار مردم و تحوالت نهادي ايجاد شود. بايد رقابت 
و ارتباطات جهاني، كاهش هزينه هاي مبادله و... رخ دهد تا 
معيشت مردم بهتر شود. تورم تنها با شعار كاهش نمي يابد. 
اتفاقا افزايش يارانه بدون تحوالت ساختار تورم وكسري بودجه 
را افزايش مي دهد.  رشد و توسعه اقتصاد و تحقق همه شعارها و 
وعده ها بايد در بستر يك اقتصاد رقابتي فراهم شود و براي ايجاد 
اقتصاد رقابتي الزم است كه سازوكارها و نهادهايي تشكيل 
ش��ود تا بتوان اين وعده ها را عملي ساخت و اقتصاد رقابتي 
ايجاد كرد.  براين اساس، فراهم كردن اقتصاد رقابتي به تدريج 
و گذر زمان و مرحله اي است و همه كشورها چنين تجربه اي 
را داشته اند از جمله در انگلس��تان، ابتدا در دوره اي ماليات 
سنگين بر منسوجات و واردات خارجي داشتند و در دوره هاي 
بعد كه اقتصاد داخلي توان رقابتي پيداكرد، ماليات و عوارض 
و حقوق گمركي و سود بازرگاني را كاهش دادند.  در شرايط 

كنوني اقتصاد ايران، مشخص نيست كه ما به چه روشي اعتقاد 
داريم و عمل مي كنيم. از يك سو به عنوان شعارهاي اسالمي 
و شيعه، از عدالت و برابري سخن مي گوييم و فرصت هاي برابر 
راخواستاريم و از سوي ديگر، عمال فرصت ها براي يك عده 
خاص ايجاد شده و شبه دولتي ها از رانت و فرصت برخوردارند 
و بقيه مردم نه تنها فرصت برابر ندارند بلكه براي تالش و كار 
كردن و زحمت كشيدن و خريد خانه و خودرو، سفر و تحصيل 
دچار مشكل هستند و با مشكالت معيشتي و تامين كاالهاي 
اساسي مواجه هستند.  عده اي از مسووالن وسياستمداران 
به گونه اي از خصوصي س��ازي سخن مي گويند و مشكل را 
اقتصاد دولتي معرفي مي كنند كه گوي��ا كل اقتصاد ايران 
دولتي است. در حالي كه طبق آمار نسبت گردش مالي دولت 
به توليد ناخالص داخلي ايران 1۳ درصد است و اين نسبت در 
ليبرالي ترين و سرمايه داري ترين اقتصاد جهان يعني امريكا 
25 درصد اس��ت.  آنچه در ايران بيش��تر به چشم مي خورد 
وجود نهادهاي شبه دولتي، بانك هاي خصوصي و نهادهايي 
اس��ت كه ظاهرا خصوصي است اما عمال شبه دولتي است و 
توسط مسووالن وسياس��تمداران و افراد صاحب نفوذ اداره 
مي شود و اين بخش از اقتصاد داراي نفوذ و گردش مالي، رانت 
و فرصت هاي ويژه است.  بنابراين سياستمداران و مسووالن 
بايد تكليف را مشخص كنند كه طرفدار عدالت و فرصت هاي 
برابر مردم هستند يا طرفدار اقتصاد ليبرالي و آزاد و رقابت و 
بخش خصوصي و شبه دولتي ها هستند؟ اين وضعيت در لبنان 
و عراق و ساير كشورها نيز برقرار است و در حالي كه شعار عدالت 
براي مردم و فرصت برابر و معيش��ت داده مي شود اما دست 

عده اي خاص از افراد داراي فرصت باز اس��ت. هر كس كه با 
رانت فرصت پولي به دست آورده، از اين فرصت تحريم و رشد 
قيمت دالر و تورم بيشتر استفاده مي كند و پولدار تر مي شود 
و هر كس كه ضعيف است و كار و معيشت و درآمد ندارد در 
شرايط تورمي مشكل بيشتري خواهد داشت. اگر آقايان اعتقاد 
به برابري وعدالت ومعيشت مردم دارند بايد تورم و عواملي كه 
عامل رشد تورم است را مهار كنند. زيرا در حال حاضر فقر رو به 
افزايش و رشد جمعيت اين خانوارها موجب شده كه جمعيت 
از روستا به ش��هرها هجوم آورد و در شهرها و اطراف شهرها 
متمركز ش��ود و همين عامل موجب بحران هايي در آينده 
خواهد شد و بايد با حاشيه نشيني و فقر مبارزه شود. زيرا در 
10 سال آينده اين جمعيت فقير و حاشيه نشين با جمعيت 
روبه رشد آن به سوي شهرها خواهند آمد و بحران هاي بزرگ 
ايجاد مي كنند.  راه مقابله با فقر، اين است كه فرصت هاي ِويژه 
در اختيار شبه دولتي ها و خصولتي ها قرار نگيرد و اجازه دهيم 
كه مردم به كاسبي و درآمد و كار مشغول باشند.  توجه داشته 
باشيم كه ثروت عده اي در شبه دولتي ها و خصولتي ها نتيجه 
كار و تالش و دانش و فناوري نيست بلكه نتيجه رانت و فرصتي 
است كه ايجاد شده است.  اين كه هر كاري را خصوصي سازي 
كنيد راهكار نيست و در حال حاضر تنها ادارات آب و برق و گاز 
باقي مانده كه دولتي است و امكان خصوصي سازي آن نيست. 
نمي توان دولت و خدمات رفاهي و آموزش��ي را كم كرد و نام 
آن را خصوصي سازي نهاد. اين روش خصولتي سازي و ايجاد 
فرصت براي عده اي خاص است و مشكل اقتصاد و معيشت 

مردم را حل نمي كند. 
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به اعتقاد كارشناس��ان حوزه فن��اوري و وزير ارتباطات و 
فناوري اطالع��ات، بخش اقتص��اد ديجيتال يك بخش 
اميدواركننده است و براي توسعه، جز پيروي از آن چاره اي 
نداريم. در عين حال فردي در اداره اين كشور موفق است 
كه روي بهره وري كار كند. راه نجات اقتصاد كشور بهبود 
بهره وري است و يكي از ابزارهاي مهم در اين زمينه فناوري 
اطالعات و توس��عه اقتصاد هوشمند اس��ت. با وجود اين 
كانديداهاي رياس��ت جمهوري ۱۴۰۰ در اولين جلس��ه 
مناظره، چندان به موضوع اقتصاد ديجيتال نپرداختند و 

جاي خالي توسعه اينترنت در اين مناظره حس مي شد.
در اولين مناظره كانديداهاي رياس��ت جمهوري ۱۴۰۰ 
به مباحث مختلفي پرداخته ش��د، هرچن��د كه به نظر 
كارشناسان بهتر بود كانديداها نقطه نظرات خود را درباره 
موضوع هاي مشابهي مطرح مي كردند تا عيار آنها در قياس 
با يكديگر سنجيده مي شد. اما يكي از مواردي كه كمتر به 
آن اشاره شد، موضوع فضاي مجازي و اينترنت بود. از بين 
كانديداها، بيشترين اظهارات درباره فضاي مجازي مربوط 
به ابراهيم رييس��ي بود كه گفت: »من از جوانان و بچه ها 
مي پرسم، وقتي داريد در اينترنت گيم بازي مي كنيد، چند 
بار حال شما گرفته مي شود؟ معلوم است كه زيرساخت ها 
درست نيست. پژوهشگري كه هنگام پژوهش با مشكل 
مواجه مي شود، نشان مي دهد زيرساخت ها كامل نيست و 
بايد كامل شود. ما در توليد محتواي فضاي مجازي مشكل 
داريم. حق بسياري از خانم ها در اين قضيه ضايع مي شود، 
حتي خانم خانه داري كه توليد محتوا مي كند، حقش ضايع 
مي شود. در رابطه با فضاي مجازي كار بسياري بايد انجام 
شود. من خودم در اين فضا هستم، دو ميليون فالوئر دارم 
و خيلي از مسائل از اين طريق به من مي رسد.« البته اين 
اظهارات در واكنش به صحبت هاي همتي مطرح شد كه 
پيش از اين در مناظره گفت: »آقاي رييسي همكاران شما 
مي خواستند اينستاگرام را فيلتر كنند.« همتي البته پيش از 
اين هم گفته بود: »من نمي دانم برخي دوستان با فيلترينگ 
سايت هايي مثل توييتر به دنبال چه هستند؟ االن من رفتم 
توييتر برنامه هايم را اعالم كنم اما با فيلترشكن بايد بروم. 
همه مسووالن هم در توييتر هستند، اين يعني چه؟ االن 
هم بحث فيلتر اينستاگرام را مطرح مي كنند. اينها ضربه به 
كسب و كار مردم است.« عليرضا زاكاني هم در دو بخش 
كوتاه به ضرورت توسعه دولت الكترونيك اشاره كرد، اما به 
همين اشاره بسنده كرده و به زواياي توسعه زيرساخت هاي 
اينترنت و فضاي مجازي نپرداخت. ساير كانديداهاي مورد 
نظر، از جمله سعيد جليلي، محسن رضايي، اميرحسين 
قاضي زاده هاشمي، محس��ن مهرعليزاده در اين جلسه 
مناظره اظهارات خود را درباره فضاي مجازي مطرح نكردند. 

     زماني كه اينترنت ۱۲۸ كيلويي كافي بود
س��ال ۸۶ بود كه محمد س��ليماني، وزير وقت وزارت 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات در دولت نهم، اظهار كرد 
كه س��رعت اينترنت پرس��رعت در ايران كافي است و 
هيچ مش��كلي در اين زمينه وجود ندارد. سليماني آن 
زمان بر اين نكته پافش��اري داشت كه پهناي باند ۱۲۸ 
كيلوبيت اكنون براي بسياري از سازمان ها كافي است 
و حتي همين مقدار هم چندان مش��تري ندارد. او آن 
زمان معتقد بود كه پهناي باند ۵۶ كيلوبيت براي مصارف 
كاربران اينترنت خانگي و دانشگاه ها حتي براي دانلود 
كتاب هاي ۵۰۰ صفحه اي نيز مناسب است و با در نظر 
گرفتن ۱۷ ميليون خانوار و با لحاظ كردن ضريب نفود ۳۰ 

درصدي اگر بتوانيم ۱۲۸ كيلوبيت را به اين ۳۰ درصد 
برسانيم، انقالب عظيمي در عرصه اينترنت پرسرعت به 
وجود آورده ايم. انقالبي كه تا زمان پايان وزارت او به وقوع 
نپيوست. بعد از آن اظهارات عجيب و شكايت هايي كه 
فعاالن حوزه اينترنت و كاربران داشتند، به نظر مي رسيد 
كه وزير دولت دهم، براي جلب رضايت كاربران و فعاالن 
اين بخش كمي پا را فراتر گذاشته و محدوديت هاي حوزه 
اينترنت را كمتر كند، اما رضا تقي پور نيز آب پاكي را روي 
دستان دوستداران اينترنت ريخت و با پيروي از راه وزير 
قبلي اظهار كرد كه همين س��رعت ۱۲۸ براي كاربران 
اينترنتي كافي است. با برنامه هايي كه رضاتقي پور، وزير 
پيشنهادي دولت دهم، براي وزارت ارتباطات و اطالعات 
داده بود و با توجه به واكنش كارشناسان به برنامه هاي او 
گمان مي رفت كه وي قصد دارد دست به تحوالت بزرگي 
در حوزه ارتباطات و مخصوصا بخش آي تي كشور بزند. در 
بخشي از برنامه هاي پيشنهادي او و در قسمت اينترنت آن 
 )Broadband( آمده بود كه مبحث اينترنت پرسرعت
يكي از موارد مهمي است كه بايد مورد توجه بيشتر واقع 
شود و به همين دليل و در راستاي گسترش استفاده از 
آن در كشور اقداماتي نظير ادامه سالم سازي و گسترش 
خدمات اينترنت، اس��تفاده بهينه از اين فناوري براي 
توسعه همه جانبه، متصل كردن مراكز و دستگاه هاي 
مختلف كش��ور به اينترنت، افزايش ظرفيت اينترنت 
كش��ور به حد مورد نياز، افزاي��ش ضريب نفوذ كاربران 
داده ها و افزايش تعداد پورت هاي پرسرعت واگذار شده 
صورت خواهد گرفت. اما تقي پ��ور، بعد از تكيه زدن به 
صندلي وزارت ارتباطات و اطالعات نظرش در خصوص 
توسعه اينترنت پرسرعت در كشور تغيير كرد. تقي پور، 
سرعت پهناي باند اينترنت را براي كاربران خانگي كافي 
دانسته و اظهار كرد كه اگر پهناي باند اينترنت با سرعت 
۱۲۸ كيلوبيت بر ثانيه با كيفيت باال در اختيار كاربران 

خانگي قرار گيرد، مشكلي در اين رابطه وجود نخواهد 
داشت. بسياري از كارشناس��ان با اظهار ناخرسندي از 
تكرار مجدد اين اظهارات، همان زمان اظهار كردند كه 
س��رعت يكي از فاكتورهاي كيفيت است و در واقع اين 
سرعت است كه كيفيت را تعيين مي كند. محدود كردن 
اينترنت پرس��رعت در كشور در آن سال ها در شرايطي 
صورت مي گرفت كه همان زمان كشورهايي مانند فرانسه 
اينترنت را با س��رعت ۲۰ مگابيت بر ثانيه و سوئد ۱۰۰ 
مگابيت بر ثانيه در اختيار كاربران خانگي قرار مي دادند. 
حاال رضا تقي پور كه زماني اينترنت ۱۲۸ كيلوبيتي را 
براي كاربران كافي مي دانست، مسوول فضاي مجازي 
ستاد ابراهيم رييسي شده است، البته اگرچه بايد توجه 
داشت كه مالك حال افراد است، اما سابقه تقي پور نشان 
مي دهد كه پيش از رسيدن به سمت مورد نظر وعده هايي 
مي دهد كه ممكن است به آنها جامه عمل نپوشاند و اين 
يكي از نگراني هاي اين روزهاي فعاالن حوزه ارتباطات و 

فناوري اطالعات كشور است.

     داستان كهنه نشدني فيلترينگ 
يكي ديگر از مواردي كه مورد بحث فعاالن حوزه ارتباطات 
و فناوري اطالعات در اين روزهاي قبل از انتخابات ۱۴۰۰ 
قرار گرفته، موضوع فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي است. 
در حالي كه شبكه هاي اجتماعي از اينستاگرام و توييتر و 
پيام رسان تلگرام با ظرفيت كانال هاي اطالع رساني به محلي 
براي تبليغات نامزدهاي انتخابات تبديل شده اند، همچنان 
تلگرام و توييتر فيلتر است و سايه فيلترينگ به طور كامل از 
روي اينستاگرام هم برداشته نشده. تا جايي كه محمدجواد 
آذري جهرمي، وزير ارتباط��ات و  فناوري اطالعات دولت 
روحان��ي، درباره احتمال رفع فيلتر توييت��ر گفت: با آغاز 
شيوع كرونا براي حفظ سالمتي مردم، تبليغات انتخاباتي 
نيز مانند بسياري از چيزهاي ديگر بر بستر فضاي مجازي 

شكل گرفته و ستادهاي انتخاباتي و نامزدهاي انتخابات نيز 
امروز از فضاي مجازي استفاده مي كنند. اينكه در گذشته 
انتقاداتي به استفاده از برخي پلتفرم ها بود اما امروز از آنها 
استفاده مي شود خبر خوبي است و بايد از آن استقبال كرد. 
ما براي استفاده از شبكه هاي مجازي بد و بيراه شنيديم. 
ما سه چهار س��ال براي استفاده از اين پلتفرم ها بد و بيراه 
شنيديم امروز همان هايي كه انتقاد مي كردند، از اين فضا 
استفاده كرده و ترويج مي كنند. نبايد براي استفاده از اين 
بستر امروز آنها را تخطئه كرد. بايد از اين فرصت براي حرف 
درست،  كار درس��ت و حضور جريان ساز درست استفاده 
كرده و قدر دانس��ت. بايد از اين كار تعريف كرد. مردم در 
فضاي مجازي هستند و اين فرصت بي نظيري براي صحبت 
كردن مسووالن با مردم و شنيدن صحبت هاي آنها است. 
آذري جهرمي با تاكيد بر اينكه استفاده نامزدهاي انتخابات 
از اين فضا فرصت خوبي اس��ت، تصريح كرد: »زماني كه 
خودشان از اين بستر استفاده مي كنند مي تواند نشان از 

افق رو به جلويي باشد.«
با وجود اين، هنوز مشخص نيست كه برنامه كانديداهاي 
اين دوره  از انتخابات رياست جمهوري براي مديريت فضاي 
مجازي و  بهره گيري از اقتصاد ديجيتال چيست. آنطور كه 
آذري جهرمي تاكيد مي كند، فرصت اقتصاد ديجيتال در 
دولت آينده فرصت بس��يار بزرگي براي رش��د است، زيرا 
ما پتانسيل داخلي را داريم و اين جاي خالي را مي توانيم 
به راحتي پر كنيم. اين مقام مسوول گفت: هر كانديداي 
رياست جمهوري كه برنامه اقتصادي داشته باشد و به اين 
ظرفيت نگاه كند مجبور اس��ت ۵G و FTTH را توس��عه 
بدهد، چرا كه اگر در اين مسير پيش نرود جلوي توسعه 
دولت خود را مي گيرد. مسير اقتصاد ديجيتال يك مسير 
برگشت ناپذير اس��ت، در سال ۹۶ سهم اقتصاد ديجيتال 
۲.۷ درصد بود كه در س��ال ۹۹ به ۶.۴ درصد رسيد و رشد 

قابل توجهي را تجربه كرد.
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فقدان توانايي در حل مسائل
اينكه نامزدي روبه روي ميليون ها ايراني بنشيند و 
همان موضوعات كليشه اي را مطرح كند كه همه 
از آن با خبر هس��تند، هيچ ارزش افزوده اي ندارد. 
امروز يك دانش آموز دبستاني نيز با خبر است كه 
مهم ترين مشكالت كشور تورم، بيكاري، رشد توليد 
و... است. اهميت تشكيل تيم هاي اقتصادي نامزدها و 
هزينه هاي صدها ميلياردي و هزاران ميليارد توماني 
آن است كه هر جرياني راه حل مناسبي براي حل 
مسائل اصلي اقتصادي و راهبردي ارايه كند. در واقع 
مردم از طريق مقايسه تطبيقي اين راه حل ها است 
كه مي توانند متوجه شوند كدام فرد يا جريان را بايد 
انتخاب كنند. اين راه حل ها در مناظره دور نخست 
ارايه نش��د. در واقع تناس��بي ميان ابرچالش هاي 
اقتصادي و اظهارنظرهاي نامزدهاي انتخاباتي وجود 
نداشت. نهايت دس��تاوردهاي افراد حاضر در اين 
مناظره خالصه شد به اينكه فالن واحد اقتصادي را 
باز كرده اند يا تعطيل كرده اند. اين در حالي است كه 
در كشورهاي توسعه يافته احزاب و جريانات اثرگذار 
در انتخابات هر كدام روش هاي متفاوتي براي حل 
مسائل بنيادين اقتصادي را ارايه مي كنند. به عنوان 
نمون��ه در اياالت متح��ده، دموكرات ها روش هاي 
خاصي ب��راي مواجهه با نظام��ات مالياتي دارند و 
جمهوري خواه��ان روش هاي ديگ��ري براي اين 
منظور در نظر دارند. يكي از طبقات برخوردار ماليات 
بيشتري مي گيرد و ديگري از طريق كاهش ماليات 
طبقات ثروتمند تالش مي كنند سرمايه گذاري هاي 
كالن در توليد را افزايش دهند. مردم امريكا نيز در 
هر دوره زماني مش��خص مي كنند كه كدام روش 
براي مواجهه ب��ا موضوعات اصلي اقتصادي، روش 
درستي اس��ت و به آن راي مي دهند. اما در مناظره 
اخير، مشخص نيس��ت كه هر فرد و جرياني به چه 
مي انديشد؟ چه خاس��تگاهي دارد؟مبتني بر چه 
گفتماني در حوزه اقتصاد سخن مي گويد و به دنبال 
چيست؟در يك چنين شرايطي نتيجه انتخابات را نه 
روش ها و برنامه هاي علمي و اصولي، بلكه موج هايي 
مش��خص مي كند كه تا زمان روز راي گيري ايجاد 
خواهند شد. فردي كه بدون گفتمان و بدون برنامه 
مدون و علمي، فاتح انتخابات شود، در ايام سكانداري 
ساختار اجرايي نخواهد توانست به مشكالت اصلي 
معيشتي و راهبردي كشور پاسخ معقولي دهد. بر 
اين اس��اس معتقدم اقتصاد ايران بيش از هر عامل 
ديگري نيازمند آگاهي بخشي عمومي است. نقش 
رس��انه هاي اقتصادي در اين ميان بسيار برجسته 
اس��ت تا اين آگاهي عمومي را ايج��اد كنند. براي 
چش��م انداز پيش رو نيز معتقدم دولت منتخب در 
برنامه ه��اي كوتاه مدت و ميان م��دت بايد تالش 
كند، وضعيت اقتصادي كشور را از ناهنجاري هايي 
كه به آن دچار شده، رهايي بخشد. در كوتاه مدت، 
رفع موانع پي��ش روي توليد، جلوگيري از افزايش 
نقدينگي، حل مساله كسري بودجه و در ميان مدت 
و بلندمدت نيز اصالحات در نظامات مالياتي، بانكي، 

يارانه اي و... بايد در دستور كار قرار بگيرد.

 افزايش تعداد كاربران سالمند 
گوشي هاي هوشمند

تحقيق جديدي در اياالت متحده نش��ان مي دهد 
از هر پنج نفر با س��ن باالتر از ۶۵ س��ال، س��ه نفر 
از موبايل هاي هوش��مند اس��تفاده مي كنند و ۶۴ 
درصد از آنها به اينترنت خانگي پرس��رعت مجهز 
هس��تند. اين در حالي اس��ت كه به باور بسياري از 
افراد جامعه، سالمندان تمايل دارند از گوشي هاي 
قديمي و معمولي استفاده كنند و سمت محصوالت 
 Pew( »جديدتر نمي روند. موسسه تحقيقاتي »پيو
Research( در گزارشي پيرامون استفاده از موبايل 
و شبكه هاي ارتباطي همراه، نشان مي دهد استفاده 
افراد سالخورده از موبايل هاي هوشمند در دو سال 
اخير از ۵۳ درصد به ۶۱ درصد افزايش يافته است. 
بسيار جالب تر است اگر بدانيد اين استقبال در بازه 
سني ۶۵ تا ۷۴ سال به صورت چشمگيري بيشتر 
ش��ده و به ۷۱ درصد افزايش يافته است. اما پس از 
۷۴ س��الگي نرخ نفوذ موبايل هاي هوشمند با افت 
ش��ديد به ۴۳ درصد كاهش پيدا مي كند. به عالوه 
آمارها نشان مي دهد كه سالمندان باالي ۶۵ سال به 
استفاده از شبكه هاي اينترنت پرسرعت نيز عالقه 
نشان مي دهند و ۶۴ درصد از آنها به اينترنت خانگي 
پرسرعت مجهز هستند. همچنين ۹۵ درصد از افراد 
جوان تر از ۴۹ سال، از موبايل هايي با قابليت اتصال به 
اينترنت بهره مي برند. تنها حدود ۱۵ درصد از افراد 
بالغ امريكايي اعالم كرده اند كه نيازي به سرويس 
اينترنت خانگي ندارند و اتصال اينترنت سيم كارت 

براي آنها كافي است. 

ضرورت گفتمان سازي 
اقتصادي

 حركت در مسير توسعه شود. اما متاسفانه يك چنين 
مفهومي اساس��ا در كش��ورمان ديده و شايد فهميده 
نمي شود. نكته اي كه بعد از پايان دور نخست مناظرات 
باعث ناراحتي من ش��د، اين واقعيت اس��ت كه حوزه 
آكادميك اقتصاد ايران يا حوزه دانشگاهي اقتصاد ايران، 
كم كاري كرده يا شايد نتوانسته يك آموزش عمومي در 
سطح افكار عمومي ايجاد كند كه مردم بدانند راهبرد 
معقول اقتصادي چيس��ت؟ به همين دليل هم برخي 
نامزدها تصور مي كنند راهبرد معقول آن است كه يك 
كارخانه را باز كنند يا يك كارخانه را ببندند! اينكه نشد 
سياست اقتصادي درست.سياست درست اقتصادي آن 
است كه فرد مشخص كند چه بستري قرار است فراهم 
شود تا مردم با انگيزه وارد صحنه اقتصادي شوند. به عنوان 
نمونه وقتي نامزدي مطرح مي كند كه سرمايه گذاري 
صنعتي بايد توسعه پيدا كند، بايد مشخص كند با استفاده 
از چه نوع راهبردي اين توسعه را ايجاد خواهد كرد؟ وقتي 
كسي قصد مي كند، توسعه صنعتي ايجاد كند. به طور 
طبيعي منابع به سمت صنعت سوق پيدا مي كنند، اما 
بايد ديد با چه سياس��تي اين توسعه صنعتي قرار است 
انجام شود؟ يا كسي كه ادعا مي كند قصد دارد نقدينگي 
را كنترل كند، بايد اشاره كند كه با چه سياستي قرار است 
اين كار را انجام دهد؟ به اين موارد در دور نخست مناظرات 
توجه نشد. اساسا مثل اينكه درك اين مسائل مهم وجود 
نداشت. من خودم را اقتصاددان نمي دانم، اما مشكلي با 
اقتصادخوانده ها وجود دارد كه بايد اين مشكل حل شود. 
برخي از اقتصادخوانده هاي كشورمان آنقدر صحنه را پر 
ابهام و غبارآلود مي كنند كه افراد سياسي كه قصد دارند 
در خصوص اقتصاد صحبت مي كنند، تصور مي كنند 
اگر ميانه اظهارنظرهاي اقتصاددان ها را انتخاب و آنها را 
مطرح كنند، حرف درستي است. يعني هنوز جمعيت 
اقتصادي كشورمان مالك هايي را طراحي نكرده تا مردم 
بدانند چه افرادي به درستي به گزاره هاي اصولي اقتصاد 
اشاره مي كنند. در اين صورت مردم مي توانند معياري 
داشته باش��ند كه با اين معيار مشخص كنند كه كدام 
فرد يا جريان مبتني بر علم اقتصاد سخن مي گويد. اما 
امروز مسائل اقتصادي در كشور ما به اندازه اي مبهم شده 
كه مردم نمي دانند چه فرد يا جرياني در راستاي اصول 
اقتصادي سخن مي گويد و چه فردي فرسنگ ها فاصله 
با علم اقتصاد دارد. بخش��ي از اين ابهامات نيز به دليل 
تناقضاتي اس��ت كه در فضاي گفتماني اقتصاد جريان 
دارد. با اين توضيحات من هم مانند بس��ياري از مردم و 
گروه ها از اين نوع مناظره متاثر شدم، هم از پرسش هايي 
كه مطرح شد، هم از مديريت مناظره و هم پاسخ هايي 
كه نامزدهاي كسب كرسي رياست جمهوري دادند.البته 
اكثرا هم نيت خي��ر دارند و مي خواهند خدمت كنند و 
مشكالت مملكت را حل كنند. اما بايد بدانند كه با سياست 
درست و علمي اس��ت كه مي توان مشكالت اقتصادي 
را حل ك��رد. اميدوارم در مناظرات بع��دي طرفداران و 
كارشناس��ان نامزدها فيدبك ه��اي الزم را بگيرند و به 
فضاي مناسب تري دست پيدا كنيم. به طور كلي ايران به 
يك آموزش عمومي در حوزه اقتصاد نياز دارد. در ايران 
روزنامه هاي حرفه اي در حوزه هاي اقتصادي وجود دارند 
كه تالش مي كنند مسائل علمي اقتصاد را تحليل كنند 
و گفتمان مناسبي را در حوزه اقتصاد ترويج كنند. اين 
حركت هاي رسانه اي حقيقتا قابل توجه است در رشد 
سطح علمي مردم و آگاهي بخشي به طيف هاي مختلف 
مردم.البته اين روند آگاهي بخشي به زمان نياز دارد و طول 
مي كشد. در كوتاه مدت و در فرصت اندكي كه وجود دارد، 
تصور مي كنم، اقتصاددان هاي خوب و افرادي كه اقتصاد 
را درست متوجه ش��ده اند و با معيارهاي بين المللي در 
دانشگاه هاي بزرگ دنيا درس خوانده اند، امتحان داده اند، 
مقاالت جالبي نوشته اند و اين مقاالت در محافل جهاني 
و مقاالت جهاني پذيرفته شده است، بايد كمك كنند تا 
سياست هاي درست اقتصادي فرموليزه شود تا فردي 
كه انتخاب مي شود بداند كه راه درست در اقتصاد كدام 
است. البته در اين ميان ممكن است فرد و جرياني روي 
كار بيايد كه اعتقادي به اين رويكردها نداشته باشد، اما 
راه ديگري وجود ندارد. بايد اقتصاددان هاي خوب كشور 
مرتب صحبت كنند، با رس��انه ها سخن بگويند، درس 
بدهند و گفتمان الزم را ايجاد كنند تا شرايط الزم براي 
رشد سطح عمومي مردم و گفتمان سازي معقول در حوزه 

اقتصادي ايجاد شود. 

موافقت دولت امريكا با خريد 
۱۶ ميليارد دالري مايكروسافت

رگوالت��ور ض��د انحصارطلب��ي امريكا با ق��رارداد 
مايكروس��افت براي خريد شركت فناوري گفتار و 
هوش مصنوعي نيوآنس كاميونيكيش��ن موافقت 
كرد. به گزارش ايسنا، اين قرارداد ۱۶ ميليارد دالري 
در آوريل اعالم ش��د. پيش از آن اين دو شركت در 
سال ۲۰۱۹ براي اتومات كردن كار اداري بهداشت 
و درم��ان مانند ثبت مدارك ب��ا يكديگر همكاري 
داش��تند. ش��ركت نيوآنس كه فناوري تشخيص 
صداي اين شركت به راه اندازي دستيار سوتي سيري 
اپل كمك كرد، نرم افزار براي بخش هاي مختلف از 
بهداشت و س��المت گرفته تا صنايع خودروسازي 
مي س��ازد. ش��ركت نيوآن��س در اظهارنامه اي به 
كميس��يون بورس و اوراق بهادار امريكا اعالم كرد 
كه مهلت دولت امريكا براي اعتراض به اين قرارداد 
در اول ژوئن به پايان مي رس��د. انقضاي اين مهلت 
يكي از شرايط نهايي شدن اين ادغام است. بر اساس 
گزارش تك كرانچ، س��خنگوي مايكروس��افت در 
بيانيه اي اظهار كرده بود كه اين توافق تحت بازبيني 
رگوالتوري در حوزه ه��اي قضايي ديگر قرار دارد و 
قرار است در پايان س��ال ۲۰۲۱ بسته شود. توافق 
با نيوآنس دومين توافق بزرگ مايكروس��افت پس 
از خري��د ۲۶.۲ ميليارد دالري ش��بكه اجتماعي 

لينكدين در سال ۲۰۱۶ خواهد بود.

نامزدهاي رياست جمهوري كمتر به موضوع اقتصاد ديجيتال كه مي تواند نجات  دهنده اقتصاد ايران باشد، پرداختند

جالي خالي اينترنت و فضاي مجازي 

وقتي شبكه هاي اجتماعي، براي گروه هاي خاص است

تخصيص هزار ميليارد تومان بودجه به اقتصاد ديجيتال

يك كارآفرين حوزه منابع انساني با بيان اينكه الزم است 
محدوديت هاي دسترسي مردم به شبكه هاي اجتماعي 
برداشته شود و همه دسترسي برابر و آزادي به اين شبكه ها 
داشته باشند، گفت: انتظار نداريم يك كانديداي انتخاباتي 
بگويد من در فالن شبكه n فالوئر دارم اما شما جزو همان ها 
هم نيستيد، گويا اين فرد هم تعداد خاصي از جامعه را مورد 
هدف قرار مي دهد، چون هر كسي نمي تواند فيلترشكن 
داشته باشد و در شبكه هاي اجتماعي به راحتي حضور يابد. 
مهديس پرپنچي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه هر روزه 
با موضوع سرعت و كيفيت اينترنت مواجه هستيم و نياز به 
گفتن ندارد كه وضعيت اينترنت خراب است، گفت: طبيعتا 
از نامزدهاي انتخاباتي انتظار نداريم كه بگويند وضعيت 
اينترنت در ايران خراب اس��ت، همه اين موضوع را در هر 
سطحي درك مي كنند. اينكه چطور مي توانست درست 
باشد و چه برنامه اي براي بهبود وضعيت داريم، اهميت دارد. 
اما چه ابزاري براي اندازه گيري عملكرد دولت آقاي روحاني 
با محوريت آقاي جهرمي وجود دارد كه مشخص كند چه 
اقداماتي را براي بهبود كيفيت اينترنت انجام نداده اند؟ وي 
ادامه داد: ما نمي دانيم اين دولت به چه منابع و ابزارهايي نياز 

داشت و آيا دسترسي به اين ابزارها موجود بود؟ نمي دانيم 
موانع و محدوديت ها چه بودند. از طرفي بايد قضاوت كنيم 
كه آيا اين دولت مي توانس��ت اقدامات مورد نظر را انجام 
دهد يا خير و دولت بعد چه كارهايي مي تواند انجام دهد. 
نمي توان بدون نگاه كارشناسي درباره اين مسائل قضاوت 
كرد. اكنون بايد ديد نامزدهاي انتخاباتي چه مي كنند. ابتدا 
بايد درباره ريشه هاي مشكالت اينترنت صحبت كنند. 
اگر ريشه ها عامل محدودكننده نداشته و صرفا كم كاري 
كارشناس��ي و مديريت بود، بايد ديد چطور مي توان اين 
مسائل را مرتفع كرد. اين كارشناس و فعال حوزه فناوري 
اطالعات با تاكيد بر اينكه مساله مورد انتظار مردم در حوزه 
دسترسي به ش��بكه هاي اجتماعي اين است كه راه هاي 
محدودكننده برداشته شود و همه دسترسي برابر و آزادي 
به اين شبكه ها داشته باشند، افزود: انتظار نداريم كه يك 
كانديداي انتخاباتي بگويد من در فالن ش��بكه n فالوور 
دارم اما ش��ما جزو همان ها هم نيستيد، گويا اين فرد هم 
تعداد خاص��ي از جامعه را مورد هدف قرار مي دهد، چون 
هر كسي نمي تواند فيلترشكن داشته باشد و در شبكه هاي 
اجتماعي به راحتي حضور يابد. پرپنچي با بيان اينكه همه 

بايد دسترس��ي آزاد و برابر به همه شبكه هاي اجتماعي 
داشته باشند، اظهار كرد: يكي از داليلي كه در حال حاضر 
در عذاب هستيم اين است كه براي خواندن خبر و نوشتن 
نظر در يك شبكه اجتماعي بايد فيلترشكن روشن كنيم، 
بعد براي استفاده از يك سايت داخلي، بايد فيلترشكن را 
خاموش كنيم و بعد براي حضور در همان شبكه اجتماعي 
بايد فيلترشكن را روشن كنيم. بخشي از وقت و انرژي ما 
سر اين موضوع تلف مي شود. از طرفي كار كردن يا نكردن 
اين فيلترشكن هم مساله اي است، زيرا درباره حفاظت از 
اطالعات خودمان دغدغه داريم. وي با بيان اينكه كانديداي 
انتخابات ۱۴۰۰ بايد درباره اين موضوعات صحبت كند كه 
مشكالت مديريت اينترنتي چه مواردي بوده و براي آن 
چه راهكار و برنامه اي دارند، افزود: بايد بگويند دسترسي 
مردم به شبكه هاي اجتماعي و فضاي اينترنت به عنوان 
دسترس��ي همگاني چطور خواهد بود. اين دو مساله اي 
است كه بايد به آن پرداخته شود. يك نكته خيلي مهم اين 
است كه مديريت شبكه هاي مجازي بستن اين شبكه ها 
نيس��ت. اين يك اشتباه بزرگ اس��ت كه اگر شبكه ها را 
ببنديم و دسترسي مردم را قطع كنيم، مي توانيم محتواي 

فضاي مجازي را مديريت كنيم. اين كارآفرين خاطرنشان 
كرد: زماني كه شبكه هاي اجتماعي را محدود مي كنيم، 
والدين به اين شبكه ها دسترس��ي ندارند اما جوان ها به 
علت كنجكاوي و داشتن هوش و ذكاوت الزم دسترسي 
الزم را براي استفاده از اين شبكه اجتماعي پيدا مي كنند و 
در اين صورت ما ديگر قادر به مديريت آتها نيستيم. وقتي 
دسترس��ي والدين به توييتر و يوتيوب بسته شود، وقتي 
فرزند خانواده مطالبي را مي بيند كه نمي توان سازگار با 
اين مسائل، راه هاي تربيتي را انتخاب كرد، چطور مي توان 
نوجوان خانواده را مديريت كرد؟ پرپنچي خاطرنشان كرد: 
با بس��تن اين درها، وضعيت را براي جوانانمان در آينده 
خطرناك مي كنيم. وقتي فضايي را به وجود مي آوريم كه 
آگاهي در آن كم است، اينطور مي شود كه مواد مخدر فرزند 
خانواده را هم پروررش مي كنيم. بايد از مسووالن پرسيد 
كه با محدود كردن ش��بكه هاي اجتماعي، مي خواهيد 
دسترسي را به روي  چه كسي ببنديد؟ مگر نوجوان ها زير 
بار اين محدوديت ها مي روند؟ بنابراين يكي از موضوعات 
مهم اين است كه نامزدهاي انتخاباتي شفاف بگويند درباره 

دسترسي به شبكه هاي مجازي چه رويكردي دارند.

دبير س��تاد توس��عه فناوري هاي اقتص��اد ديجيتال و 
هوشمندس��ازي معاونت علمي از اختص��اص يك هزار 
ميليارد تومان بودجه براي حمايت از كس��ب و كارهاي 
اقتصاد ديجيت��ال و تحول ديجيتال در صنايع س��نتي 

خبر داد.
مهدي محمدي در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تحقق 
ش��عار »توليد، پش��تيباني ها و مانع زدايي ها« در حوزه 
اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي اظهار داشت: بخشي 
از پشتيباني ها و مانع زدايي ها در حوزه كسب و كارهاي 
اقتصاد ديجيتال مربوط به حذف مقررات دست و پاگير 
و موانعي است كه بر س��ر راه فعاليت اين كسب و كارها 
وجود دارد. در اين راس��تا طي س��ال هاي اخير معاونت 
علمي به طور مس��تمر به عنوان وكيل مدافع كس��ب و 
كارها سعي در برطرف كردن اين موانع داشته و مذاكره 
با دس��تگاه هاي مختلف را در دستور كار قرار داده است. 

وي با اش��اره به اينكه براي به رسميت شناختن كسب و 
كارهاي حمل و نقل اينترنتي از سوي وزارت كشور، تالش 
بسياري از سوي معاونت علمي صورت گرفت، ادامه داد: 
هم اكنون نيز با وزارت بهداشت بر سر رفع موانع كسب و 
كارهاي حوزه س��المت آنالين وارد مذاكره شده ايم. در 
همين حال در حوزه ارز ديجيتال و تكنولوژي بالكچين 
نيز مشكالتي با بانك مركزي وجود دارد كه در حال حل 
اين مشكالت   هس��تيم. دبير ستاد توسعه فناوري هاي 
حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمند سازي معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري با بيان اينكه دستگاه هاي دولتي 
و اجرايي بهتر از گذشته با اين تغيير و تحول و استفاده از 
ابزارهاي ديجيتال كنار مي آيند، گفت: عالوه بر رفع موانع 
حقوقي و قانوني سد راه كسب و كارهاي ديجيتالي، بخش 
مهمي از حمايت ها نيز مربوط به كمك هاي مالي به اين 

كسب و كارها است كه از سال هاي گذشته تداوم دارد.



تعادل| فرشته فريادرس| 
عصرگاه ش��نبه پانزدهم خرداد مناظره اول انتخابات 
رياست جمهوري برگزار شد. صاحبنظران سياسي و 
اقتصادي از منظرهاي مختلف به تحليل و بررسي اين 
مناظره پرداختند. اما ايراد مهم ناظرين به نخس��تين 
مناظره انتخاباتي چيست؟ مهم ترين نقدي كه از سوي 
ناظران به اولين مناظره نامزده��اي انتخابات ۱۴۰۰ 
مطرح مي شود اين است كه چالش هاي عمده اقتصاد 
اي��ران چون »انحصارات موج��ود در اقتصاد ايران، اثر 
تحريم ها بر اقتصاد، بحث مذاكرات هسته اي و تعامل 
با دنيا، كرونا و مشكالت ناش��ي از آن، مبارزه با فساد، 
رانت و مس��ائلي از اين دس��ت« مورد توجه طراحان 
اين برنامه قرار نگرفته و بدان پرداخته نشد. همچنين 
مطرح مي شود كه در طول اين مناظره، نامزدها بيشتر 
ب��ه تبيين وضع موج��ود پرداختند و خب��ري از ارايه 
برنامه يا راهكار براي برون رفت از وضيعت فعلي و حل 
چالش هاي اقتصاد ايران از سوي نامزدها ارايه نشد. اين 
در حالي است كه اقتصاد ايران با مشكالت زيرساختي 
بسيار عميقي از جمله »كسري بودجه، مشكل رشد 
فزاين��ده نقدينگي و تورم ديرپا و بح��ران نظام بانكي 
و مالياتي، وضعيت بحراني بازار س��رمايه و ...« مواجه 
است. مشكالتي كه اقتصاد ايران را سال هاست درگير 
كرده ، اما وعده هاي پوپوليس��تي برخي كانديداها به 
گونه اي است كه نشان مي دهد اصل مشكل براي آنها 
روشن نيست. بانگاه به اين مباحث مي توان »اقتصاد 
ومصائب��ش« را مي توان غايب اصلي مناظره ش��نبه 
دانست. در همين رابطه »تعادل« درگفت وگو با چند تن 
از فعاالن اقتصادي به تشريح مسائل اولويت دار اقتصاد 
ايران و پرسش هايي كه نامزدهاي انتخاباتي بايد بدانها 
به صورت روشن و دقيق پاسخ دهند پرداخته است كه 

در ادامه مي آيد. 

    مناظره بي حاصل 
ساعت ۱۷ عصر روز شنبه پانزدهم خردادماه، مناظره 
اول انتخابات رياست جمهوري برگزار شد. مناظره اي 
كه با طرح نخستين پرسش، حاشيه ها از متن بيشتر 
خودش را نشان داد. اگر مناظره شنبه را دو نيمه در نظر 
بگيريم؛ در نيمه اول مناظره، بيش��تر زمان كانديدا ها 
صرف تخريب يكديگر شد و حرفي از ارايه برنامه هاي 
اقتصادي و بهبود شرايط كشور به ميان نيامد. برخي 
بداخالقي ها وحواش��ي در ش��روع برنامه سبب شد تا 
مناظره از مسير اصلي خود كه همان پرداختن به مسائل 
اقتصادي بود منحرف ش��ود. اما در نيمه دوم مناظره، 
اوضاع كمي فرق كرد و رفتار نامزدها تغيير محسوسي 
داشت؛ به طوريكه ديگر از حواشي، تندگويي و اتهام زني 
نيمه اول خبري نبود. گويي اخطار يا كارت قرمزي را 
از جايي دريافت كرده باشند. همين سبب شد تا نيمه 
آرامتري را از نامزدها شاهد باشيم. اما در همين نيمه 
هم اتفاق خارق العاده اي رخ نداد. نه تنها خبري از برنامه 
نبود، بلكه سه س��اعت تمام به كلي گويي و وعده هاي 
پوشالي از سوي نامزدها گذشت. نه خبري از پرسش 
در مورد اثر تحريم هاي نفتي وغيرنفتي امريكا بر اقتصاد 
ايران بود و نه خبري از بحث مذاكرات هسته و رويكرد 
نامزدها در قبال آن. نه كس��ي از توسعه تجارت سخن 
گفت ونه از چگونگي خروج توليد از ركود. كسي درباره 
نقش نهادهاي قاچاقچي در نابودي صنعت ملي كلمه اي 
نگفت؛ يا درباره نقش اقتصاد موازي نهادهايي كه يك 
ريال ماليات نمي دهند، هم سخني گفته نشد؛ يا اينكه 
درباره »فساد حاصل از تحريم«، »درباره نقش سيستم 
رانت پ��رور و آقازاده پرور« و»چگونگي مبارزه با توزيع 

رانت« هم حرفي زده نشد. 
 نحوه برگزاري مناظره اول به قدري سوال برانگيز بود 
كه نه تنها صداي صاحبنظران سياس��ي و اقتصادي، 
بلكه ص��داي مردم عادي هم درآورد. س��واالت كلي و 
بسيار خنثي كه نتوانست يك چالش درست و حسابي 
در حوزه اقتصادي بي��ن مناظره كنندگان ايجاد كند. 
نامزدها هم به جاي پاس��خ درست و منطقي بيشتر به 
كلي گويي پرداختند. اما مشكل ديگر در مناظره اين بود 
كه فرصت پاسخ دهي به پرسش هاي اقتصادي حتي 
كمتر از زمان اختصاص يافته به جمع بندي س��خنان 
ديگر كانديداها بود. در اين ميان برخي در انتقاد به اين 
مناظره عنوان كردند، عدم پرسش از »تحريم ها، بحث 
كرونا و نقش آن در وضعيت اقتصادي« تعمدي بوده و 
صداوسيما عامدانه سوال درباره تاثير تحريم ها، كرونا 
و ترامپ را بر اقتصاد ناديده گرفته اس��ت. اين درحالي 
است كه به گمان بس��ياري از كارشناسان، مهم ترين 

بحران اجتماعي و اقتصادي كنوني كش��ور، تحريم و 
كرونا و تاثيرات اين دو بر اقتصاد كشور و شيوه مبارزه با 
آن است؛ اما نه صداوسيما و نه نامزدهاي تاييد صالحيت 

شده، در اين باره حرفي نزدند. 

    نقد ناظرين به مناظره اول 
برگ��زاري اولين مناظره انتخابات��ي آنهم حول محور 
مس��ائل اقتصادي منتق��د كم نداش��ت؛ به طوري كه 
برخي از فع��االن اقتصادي در گفت وگ��و با »تعادل« 
عنوان كردند كه در اين مناظره بسياري از موضوعات 
و چالش هاي اقتصادي مهم ناديده گرفته شد. يكي از 
فعاالن اقتصادي در نقد مناظره اول در گفت وگو با ما 
عنوان كرد: از سوي نامزدها وعده هايي مطرح مي شود، 
كه بار مالي زيادي به هم��راه دارد، بنابراين بايد منابع 
مالي براي آنها درنظرگرفته شود تا به مشكالت اقتصادي 
اضافه نشود. عباس آرگون عضو كميسيون بازار سرمايه 
اتاق تهران با بيان اين مطلب گفت: كانديداها در مناظره 
اول عملكرد قابل قبولي نداشتند و اظهارات آنها بدون 
پشتوانه ومنطق اقتصادي بود. وعده هايي داده شد كه 
نشان از بار تورمي بيشتر براي اقتصاد كشور داشت. به 
گفته او، خلق نقدينگي يا به زبان س��اده تر چاپ پول، 
س��بب ش��ده، تورم موجود در كش��ور طي سال هاي 
طوالني استمرار پيدا كند و همه اين شعارها نيز باز بر 
استفاده از منابع بانكي و خلق پول و رشد تورم استوار 

هستند.
آرگون در ادامه با ذكر اين مثال كه ارزش يارانه پرداختي 
به مردم در سال ۹۰ برابر با ۴۰ دالر بوده، اما هم اكنون 
ارزش همان يارانه به دو دالر تقليل يافته است، مهم ترين 
اولوي��ت را حفظ ارزش پول ملي عنوان و در عين حال 
تاكيد كرد كه كانديداها به جاي وعده وعيد بايد به فكر 
»حفظ ثبات اقتصادي«، »كنترل تورم«، »كش��يدن 
افسار رشد نقدينگي«، »اعتباربخشي به جايگاه بخش 
خصوصي«، »حل بحران بازار سرمايه و بهره مندي از 
ظرفيت هاي اين بازار« باشند. آرگون در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود با انتقاد از اينكه جاي بس��ياري از 
مسائل اقتصادي در ليس��ت پرسش هاي مناظره اول 
خالي بود، تاكيد كرد: از جمله مسائلي مهمي كه بايد در 
اين مناظره به آن پرداخته مي شد اما مورد غلفت واقع 
شد، »بررسي اثر تحريم ها بر اقتصاد ايران و مشكالتي 
كه در اثر آن حادث شد« و »نحوه تعامل با دنيا در دولت 

بعدي« است. 
ام��ا احمدرضا فرش��چيان ديگر فعال اقتص��ادي در 
حوزه كش��اورزي، در گفت وگو با »تع��ادل« مناظره 
اول انتخاباتي كانديداها كه با رويكرد اقتصادي برگزار 
شد را بسيار ضعيف ارزيابي كرد و در عين حال تاكيد 
كرد: هنوز براي نمره دادن به كانديداها زود اس��ت. اما 
به گفته او، مساله اي كه وجود دارد، اين است كه بيشتر 
زمان مناظره به كلي گويي كانديداها گذشت و خبري 
از ارايه يك برنامه مدون يا ارايه راهكار مشخص براي 
حل مشكالت اقتصادي نبود. فرشچيان ضمن انتقاد 
از اينكه هيچ يك از كانديداها تس��لط كافي براي ارايه 

برنامه هايشان نداشتند، عنوان كرد: كانديداها به جاي 
اينكه پاسخگوي پرس��ش هاي مطرح شده در حوزه 
اقتصاد باشند، بيش��تر طفره رفته و بحث را به حاشيه 
برده و يكديگر را متهم كردند. از اين رو، نمي توان نقدي 
درستي به برنامه اقتصادي آنها وارد كرد؛ چراكه اساسا 
برنامه اي از س��وي نامزدها اكران نشد كه حال در بوته 
نقد گذاشته ش��ود.  از سوي ديگر، حميد رضا صالحي 
از ديگر فعاالن اقتصادي درحوزه انرژي در گفت وگو با 
»تعادل« گفت: از آنجايي كه مناظره نخست رويكرد 
اقتصادي داشت، انتظار مي رفت نامزدهاي انتخاباتي 
درباره مسائل و مش��كالت اقتصادي و برنامه هايشان 
در اين خصوص مورد سنجش قرار مي گرفتند؛ اتفاقي 
كه رخ نداد. صالحي بر اين باور است كه در مناظره روز 
شنبه بايد كانديداها در معرض چند پرسش مهم قرار 
مي گرفتند. به گفته او، بايد از نامزدها پرسيده مي شد 
كه مس��ائل ناشي از تحريم در اين س��ال ها چه بر سر 
اقتصاد ايران آورده و راهكار يا برنامه شان در اين زمينه 
چيست؟ يا چه برنامه اي براي تعامالت بانكي با دنيا در 
دستور كارشان قرار خواهند داد؟ پرسش مهم ديگر به 
گفته او، اينكه براي توسعه صادرات و تصاحب بازارها 
چه اقداماتي قرار است از سوي كانديداها انجام شود؟ 
صالحي در اينجا بر اين نكته تاكيد كرد كه در صادرات 
نياز به اخذ ضمانتنامه بانكي در كش��ور هدف اس��ت 
كه از طريق روابط بانكي از كش��ور مب��دا و با اعتباري 
كه داريد ضمانتنامه صادر و به كارفرما داده مي شود، 
بنابراين سيس��تم تهاتري چگونه مي خواهد كارآمد 
باشد؟ چراكه سيستم پيمان مالي كه با تركيه داشتيم 

با تحريم هاجواب نداد. 
او در ادامه با اشاره به صحبت يكي از كانديداها كه گفته 
 FATF بود، ب��دون رفع تحريم ها و بدون توافق، بدون
يعني بدون رابطه بانكي با دنيا مي توانند صادرات كشور 
را افزايش داده و ارز آوري بيشتري براي كشور داشته 
باشند، اين پرسش را مطرح كردكه بدون رابطه بانكي 
و دوس��تي با دنيا چگونه مي خواهيد ب��ازار جديد به 
ارمغان بياوريد و صادرات را افزايش دهيد؟ او همچنين 
گفت: كانديدا بايد بگويند كه براي اعتبار بخش��ي به 
پاستورت ايراني وتس��هيل دريافت ويزا از كشورهاي 
هدف صادراتي چه برنامه اي دارند؟ همچنين شفاف 
مطرح كنند كه كرونا چه اثري بر اقتصاد ايران داشته 
و برنامه آنها در ۱۰۰ روز نخس��ت ب��راي مواجه با اين 
اپيدمي و مسائل اولويت دار اقتصاد چيست؟ صالحي 
همچنين تاكيد كرد كه كانديداها بايد بگويند كه براي 
حل مشكل »گراني، تورم و معيشت مردم« دقيقا چه 
برنامه اي در دستور كار دارند و با توجه به اينكه بخش 
بزرگ اقتص��اد در اختيار دولت و خصولتي هاس��ت، 
چه برنامه اي براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد 
دارند؟ اين فعال اقتصادي درنهايت اين پرسش را مطرح 
كرد كه كانديداها ب��راي مديريت يارانه هاي پنهان و 
آش��كاري كه درحوزه هاي مختل��ف اقتصادي وجود 
دارد، چه تدابيري انديشده اند؟ اما مهم ترين نكته اي 
كه در مناظره اول به گفت��ه اين فعال اقتصادي مورد 

غفلت واقع شده، اينكه در طرح پرسش ها از بخش 
خصوصي مشورت ونظرخواهي نشده است. 

    سواالتي كه پرسيده نشد! 
برآيند صحبت ه��اي فعاالن اقتصادي نش��ان از اين 
دارد كه با اين دس��ت شعارهاي اقتصادي انتظار رشد 
اقتصادي پس از يك دهه رشد منفي را نمي توان داشت؛ 
چرا كه حتي اگر صادرات نفت از سر گرفته شود و تحريم 
برداشته شود، باز هم اتفاق بنياديني رخ نخواهد داد و 
نگراني بزرگ همين جاست. بنابراين به نظر مي رسد، در 
مناظره نخست انتخابات ۱۴۰۰، سواالت بسيارمهمي 
حول محور اقتصادي وجود داشت، كه ازسوي طراحان 
اين برنامه يا تعمدا يا س��هوا پرسيده نش��د. بانگاه به 
نكات مطرح شده از سوي منتقدان و اظهارات فعاالن 
اقتصادي، كانديداها بايد به طور روشن به اين دست از 

پرسش هاي اقتصادي پاسخ بدهند: 
۱. براي مشكل صنايع ايران و بخش توليد چه چاره اي 
انديشيده اند؟ ۲. پرداخت نقدي يارانه وارايه تسهيالتي 
كه از سوي نامزدها مطرح مي شود براساس چه طرح 
و برنامه اي استوار است؟ ۳. برنامه اشان براي تعامل با 
جهان به چه ش��كل خواهد بود؟ ۴. رويكردشان براي 
توسعه صادرات وتصاحب بازارهاي صادراتي چيست؟ 
۵. نسبت به مساله تحريم و مذاكره با پنج بعالوه يك 
چه رويكردي را قرار است دنبال مي كنند؟ ۶. با توجه به 
اينكه درگير مساله FATF هستيم، چگونه يك كانديدا 
مي خواهد پ��ول ايران را به قدرتمندترين پول منطقه 
تبديل كند در حالي كه نظر شفافي درباره اف اي تي اف 
از س��وي حاكميت ارايه نمي شود؟ ۷. كانديداها اعالم 
كنند آيا برنامه اي براي حل مشكل كشاورزي مبتني 
بر آب دارند؛ تا مش��خص ش��ود كه قرار است با بحران 
تنش آبي خداحافظي كنيم يا خير؟ ۸. براي اصالح نظام 
بانكي چه برنامه اي مدنظر دارند؟ ۹. براي حل مسائلي 
چون »تورم، گراني ومعيش��ت م��ردم« چه برنامه اي 
دارند؟ ۱۰. براي كنترل نقدينگي و جلوگيري از خلق 
پول بدون پش��توانه برنامه شان چيس��ت؟ ۱۱. براي 
پيوستن به سازمان تجارت جهاني راهكارشان چيست؛ 
آيا اصال جزو اولويت دولت شان هست يا خير؟ ۱۲. براي 
كاهش تعرفه هاي گمركي چه برنامه اي دارند؛ چراكه 
مساله تجارت ما هنوز وجود همين تعرفه هاي سنگين 
است؟ ۱۳. آيا همچنان قرار است دروازه واردات بسته 
بماند يا طرحي براي مديريت واردات براي تنظيم بازار 
داخل دارند؟ ۱۴. مواجهه آنها ب��ا فرار مالياتي برخي 
دس��تگاه ها و نهاده��ا چگونه خواهد ب��ود؟ ۱۵. براي 
»اعتباربخشي به جايگاه بخش خصوصي« چه كاري 
انجام مي دهند؟ ۱۶. براي حل بحران بازار سرمايه و بهره 
مندي از ظرفيت هاي اين بازار، چه طرحي دارند؟ ۱۷. 
بارها ش��عار ممانعت از خام فروشي مطرح شده اما در 
عمل نفت و مواد معدني و ... فروخته شد و مملكت اداره 
ش��د؛ در حالي كه صنايع ايران با مشكل بسيار بزرگي 
مواجه هستند . كانديداها بگويند كه اين مشكالت را 

چگونه مي خواهند حل كنند؟

خبرروي خط خبر 
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داخلي ها قادر به تامين
بازار هستند

ايرنا | دبير انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و 
تصويري كشور گفت: نياز ساالنه بازار كشورمان به 
تلويزيون بيش از ۲.۲ ميليون دستگاه، اما ظرفيت 
نصب شده كارخانجات چهار ميليون دستگاه است، 
بنابراين به راحتي قادر به تامين نياز داخل هستيم. 
محمدرضا شهيدي افزود: با توجه به تعطيلي هاي 
رس��مي طوالني م��دت فروردين م��اه، همچنين 
تعطيلي هايي كه س��تاد ملي مقابله با كرونا اعالم 
كرد، در مجموع توليد قابل ذكري در اين ماه حاصل 
نشد. وي بيان داشت: با اين حال با گذشته دو ماه از 
سال ۱۴۰۰، جمع توليد تلويزيون به بيش از ۱۹۰ 
هزار دستگاه رسيد كه در مقايسه با پارسال گوياي 
رشد ۱۵ درصدي است. اين مقام صنفي، وضعيت 
توليد در سال جاري را خوب توصيف كرد و ادامه داد: 
پيش بيني مي شود تا پايان امسال رشد ۳۰ درصدي 
توليد را شاهد باشيم. وي توضيح داد: از ابتداي سال 
تاكنون وضعيت تخصيص ارز ب��راي واردات مواد 
اوليه، تجهيزات و غيره بهتر شده، همچنين در تامين 
مواد اوليه مش��كل خاصي وجود ندارد. شهيدي، 
درباره تامي��ن ماژول به عنوان يك��ي از مهم ترين 
تجهيزات مورد استفاده در توليد تلويزيون، گفت: از 
مجموع بيش از ۳۵۰ شركت توليدكننده تلويزيون 
در جهان، فقط ۶ مورد آنها )پنج شركت در چين و 
يك شركت در تايوان( توليدكننده ماژول هستند 
و بقيه شركت ها، ماژول مورد نيازشان را از آنها وارد 
مي كنند. وي خاطرنشان كرد: تحريم ها در دو سال 
گذشته فرصتي به شركت هاي داخلي داد تا توليد 
ملي را راه اندازي كنند و اكنون برخي شركت هاي 
داخل��ي توليداتي ب��ا كيفيت و با قيم��ت رقابتي 
ارايه مي كنند. ش��هيدي تصريح ك��رد: در صنعت 
توليد تلويزيون، امسال برنامه هايي براي صادرات 
محصوالت داريم اما هنوز عملياتي نشده است. وي 
اظهار داش��ت: موفقيت در عرصه صادرات، عالوه 
بر توليد باكيفيت و با قيمت مناس��ب و رقابتي، به 
مناسبات اقتصادي و سياسي ايران با ديگر كشورها 
نيز بستگي دارد. شهيدي گفت: نياز ساالنه كشور به 
تلويزيون بين ۲ ميليون تا ۲.۲ ميليون دستگاه است، 
ام��ا اكنون فقط ۱.۵ ميليون دس��تگاه آن از داخل 
تامين و بقيه مربوط به قاچاق است. وي از باال بودن 
آمار تلويزيون قاچاق در كشور انتقاد و عامل اصلي آن 
را نبود كنترل كافي در مرزها عنوان كرد. به گفته اين 
مقام صنفي، فراواني كاالي قاچاق در اين حوزه در 
حالي است كه شركت هاي داخلي با پرداخت ماليات، 
ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه، عوارض گمركي، 
سود و حقوق بازرگاني و غيره به ناچار بايد با توليدات 
قاچاق مقابله كنند. وي تصريح كرد: ظرفيت نصب 
شده توليد تلويزيون در كشور ساالنه چهار ميليون 
دستگاه است، بنابراين شركت هاي داخلي به شرط 
رفع مش��كالت و همچنين محدود شدن كاالهاي 

قاچاق، قادر به تامين نياز داخل خواهند بود.

توريع ۲۰۰ هزار تن
انواع برنج وارداتي و شكر

ايلنا |مديركل توزيع و فروش شركت بازرگاني 
دولتي اي��ران گفت: در راس��تاي اجراي مصوبه 
كارگروه تنظيم بازار و به منظور حفظ آرامش بازار 
كاالهاي اساسي از ابتداي خرداد ماه سال جاري 
توزيع مق��دار ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتي و ۱۰۰ 
هزار تن شكر در كش��ور آغاز شده است. حجت 
براتعلي با بي��ان اينكه ۲۴۰ ه��زار تن كاالهاي 
اساس��ي مورد نياز مردم در م��اه مبارك رمضان 
توزيع شده است، اظهار كرد: تاكنون وقفه اي در 
تامين كاالهاي مورد نياز مردم صورت نگرفته و 
ازابتداي خردادماه نيز توزيع ۲۰۰ هزار تن برنج 
وارداتي و ش��كر در كشور آغاز ش��ده است. وي 
اظهار كرد: توزيع ۱۰۰ هزار تن انواع برنج وارداتي 
كه توسط شركت بازرگاني دولتي ايران تامين و 
در اختيار س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
سراس��ر كش��ور قرار گرفت از طريق شبكه هاي 
منتخب از جمله فروشگاه هاي زنجيره اي تعاوني 
مصرف ش��هري، روستايي و عش��ايري، اصناف 
منتخب و مراكز مس��تقيم عرضه كاال عملياتي 
ش��ده اس��ت. براتعلي درادامه افزود: همچنين 
توزيع ۱۰۰ هزار تن شكر كه براي مصارف خانوار 
و صنف، صنعت در دس��تور كار شركت بازرگاني 
دولتي ايران قرار گرفته بود در حال انجام است. 
وي مقدار توزيع شكر براي مصارف خانوار و صنف 
و صنعت را به ترتي��ب ۳۰ هزار تن براي مصارف 
خانوار و ۷۰ هزار تن براي مصارف صنف و صنعت 
اعالم كرد. وي تاكيد كرد: هيچگونه محدوديتي 
براي افزايش تخصيص اين دو كاال در اس��تان ها 
وجود ن��دارد و در صورت لزوم و تا رفع نياز كامل 

هر استان تامين و توزيع اين كاالها ادامه دارد.

 افزايش 189 درصدي 
حجم سرمايه گذاري خارجي 

فارس|بررس��ي وضعي��ت طرح ه��اي صنعتي، 
معدني و تجاري مصوب در هيات س��رمايه گذاري 
خارجي نش��ان مي دهد كه در سال ۱۳۹۹ نسبت 
به سال ۱۳۹۸ تعداد طرح هاي صنعتي، معدني و 
تجاري مصوب در هيات س��رمايه گذاري خارجي 
۹۲.۷ درصد افزايش يافته اس��ت. براس��اس اين 
گزارش، همچنين حجم كل سرمايه گذاري خارجي 
طرح هاي صنعتي، معدني و تجاري مصوب در هيات 
سرمايه گذاري خارجي در سال ۱۳۹۹ در مجموع 
۱۸۹.۱ درص��د افزاي��ش يافته اس��ت. حجم كل 
سرمايه گذاري خارجي در سال ۱۳۹۸ در مجموع 
۸۵۴ ميليون دالر بوده كه به ۲۴۶۹ ميليون دالر در 

سال ۱۳۹۹ افزايش يافته است.

 برگزاري اولين جلسه 
شوراي حفاظت از منابع آب 
استان مازندران  در سال 1۴۰۰

پروژه سازگاري با كم آبي كه سندي ماندگار براي استان 
مازندران خواهد بود در سال گذشته با برگزاري بيش از 
۳۵ جلسه فرا بخشي بين دستگاه هاي اجرايي توانست 
در سطح ملي مورد تصويب قرار بگيرد كه زمينه ساز 
مديريت مصرف آب در سطح استان مي گردد. اولين 
جلس��ه ش��وراي حفاظت از منابع آب استان در سال 
۱۴۰۰ ب��ا حضور رازجويان مع��اون هماهنگي و امور 
عمراني استانداري و كليه دستگاه هاي اجرايي در تاريخ 
۱۴۰۰/۳/۱۱ با محوريت ارايه برنامه هاي س��ازگاري 
با كم آبي و هماهنگي بين دس��تگاهي براي مديريت 
بهتر در بخش آب برگزار گرديد. در ابتداي جلسه پس 
از ارايه گزارش از وضعيت موجود در اس��تان مازندران 
توسط سازمان هواشناسي و جهادكشاورزي، رازجويان 
گفت: مشكالت كم آبي و وضعيت موجود مورد اهميت 
اس��تاندار بوده و در جلس��ه ش��وراي تامين استان در 
خصوص اين مسائل مباحثي مطرح و مقرر شد با نظارت 
بيشتر موضوعات مربوط به كم آبي در شوراي تامين 

استان نيز مورد بررسي قرار گيرد.

جديدترين قيمت
 گوشت قرمز در بازار

ايسنا |مشاهدات ميداني حاكي از آن است كه 
قيمت گوشت گوسفندي نس��بت به هفته هاي 
گذشته نوس��اني نداش��ته اما گوش��ت گوساله 
با افزايش قيمت همراه ش��ده اس��ت. براس��اس 
مش��اهدات ميداني از خرده فروشي هاي سطح 
ش��هر تهران قيمت هر كيلو ش��قه گوس��فندي 
۱۱۵تا ۱۲۵ هزارتومان، ران گوس��فندي ۱۲۷ 
تا ۱۴۴ هزارتومان، سردس��ت گوسفندي ۱۱۸ 
ت��ا ۱۲۵ هزارتومان، راس��ته گوس��فندي ۱۲۸ 
هزارتومان، راسته گوساله ۱۵۸ تا ۱۶۵، سردست 
گوس��اله ۱۰۸ تا ۱۲۹ هزارتومان و ران گوساله 
۱۲۲ ت��ا ۱۳۵ هزارتومان اس��ت. گفتني اس��ت 
قيمت ه��اي ذكر ش��ده حدودي ب��وده و ممكن 
اس��ت در برخي مناطق بيش��تر يا كمتر باش��د. 
در ميادين ميوه و ت��ره بار نيز قيمت هركيلو ران 
تازه گوس��اله۱۳۳هزارو۶۰۰ تومان، سردس��ت 
تازه گوس��اله۱۳۱ هزارو۴۰۰ تومان، گوش��ت 
مخلوط يا لخ��م گوس��اله ۱۲۲ هزارتومان، ران 
تازه گوس��فندي ۱۳۴هزارتومان، سردست تازه 
گوس��فندي۱۱۴هزارو۲۰۰ تومان، كف دست 
گوس��فندي ۱۳۲ هزارتومان و شقه گوسفندي 

۱۱۲هزارتومان است.

برداشت هاي غيرقانوني در 
باالدست و كاهش شديد فشار آب 
در 57 شهر و 38۰ روستاي اصفهان

برداش��ت هاي غيرقانوني در باالدست موجب كاهش 
شديد فشار آب در س��امانه آبرساني اصفهان بزرگ در 
روزهاي اخير شد. معاون بهره برداري و توسعه آب آبفاي 
اصفهان به چالش هاي موجود در تامين پايدارآب شرب 
مشتركين اين شركت اش��اره كرد و اظهار داشت: در 
دهه  اخير به  علت برداشت هاي غيرقانوني در باالدست، 
تراكم جمعيت، كاهش نسبي بارندگي ها و افزايش دما، 
تامين پايدار آب شرب حدود ۵ ميليون نفر از جمعيت 
ساكن در ۵۷ شهر و ۳۸۰ روستاي تحت پوشش سامانه 
آبرساني اصفهان بزرگ با چالش مواجه شده است. نياز 
است شركت آب منطقه اي اصفهان نسبت به جبران اين 
حجم از آب از دست رفته اهتمام ورزد. وي افزود: اكنون 
آب آشاميدني اصفهان از تصفيه خانه باباشيخعلي در 
غرب استان تامين مي شود كه ظرفيت آن بالغ بر ۱۱.۵ 
مترمكعب آب در ثانيه است در حالي كه نياز آبي مردم در 

اوج مصرف به ۱۶ متر مكعب در ثانيه مي رسد.

پيام مهندس حسين افضلي
به مناسبت ارتحال ملكوتي

امام خميني)ره( وقيام 15 خرداد
مهندس حس��ين افضلي، در پيامي فرا رس��يدن ۱۴ 
خرداد، سالگرد ارتحال ملكوتي بنيانگذار فقيد انقالب 
اسالمي ايران و همچنين قيام خونين ۱۵ خرداد را به 
ملت سرافراز ايران تسليت عرض نمود. دربخشي از  اين 
پيام چنين آمده اس��ت:  »چهاردهم خرداد ماه يادآور 
نام و ياد رهبر فرزانه و معمار كبير انقالب اسالمي ايران 
حضرت امام خميني)ره(، شخصيتي كه در پرتو ايمان 
به خدا و با الهام از نهضت پربار حسيني و مجاهدت هاي 
بسيار توانست پرچم با شكوه حق و حقيقت را برافراشته 
نمايد. بي ش��ك رحلت حضرت امام خميني)ره(، نيز 
همچون حياتش منشأ بيداري و نهضتي دوباره شد و راه 
و يادش جاودانه گرديد. چرا كه او حقيقت بود و حقيقت 
هميشه زنده است و فناناپذير. حكايت آن عبدصالح خدا 
و امام دلير مردان و سبزقامت تاريخ اسالم همچنان باقي 
است؛ زيرا حيات اين ملت به اعتبار نفس قدسي او امكان 
تجلي و بقا يافت . امام خميني )ره( نامي به بلنداي تاريخ 
آزادي  خواهي و حق طلبي ملت بزرگ ايران اس��المي 
اس��ت. بزرگ مردي از سالله اولياء، متفكر بزرگ زمان 
و احياگر اس��الم ناب محمدي )ص( . قيام مردمي ۱۵ 
خرداد ماه سال ۴۲، در تاريخ مبارزات ملت شريف ايران 
عليه استبداد و استعمار بسيار حائز اهميت است و اين 
روز با نام، انديش��ه و مسلك امام خميني)ره( پيوندي 
ناگسستني دارد و يادآور رشادت ها، ايثار و جانفشاني 
مردمي اس��ت كه از قدرت هاي پوشالي نهراسيدند و 
پيروزي و طلوع خورشيد انقالب را در انديشه هاي زالل 

خود به نظاره نشستند.

سواالت  مهم  اقتصادي كه  از  نامزدهاي رياست جمهوري  پرسيده  نشد 

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و كره جنوبي خبر داد

غايب  اصلي  مناظره  شنبه

آغاز مبادالت تجاري با كره  از سه ماه آينده
رييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و كره جنوبي با 
بيان اينكه به جاي پرداخت نقدي يا كاالهاي توليدي، 
تجهيزات فني و ماشين آالت بخش توليد وارد ايران 
مي شود، گفت: قرار است تا با پيگيري توافق ها از سه ماه 

آينده تجارت بين دو كشور بار ديگر آغاز شود.
طي سال هاي اخير تحريم ها شرايط جديدي را براي 
تجارت ايران با جهان ايجاد كرد و به دليل فش��ارهاي 
حداكثري دولت امريكا برخي كشورها مبادالت كااليي 

را با ايران به حداقل رساندند.
از سوي ديگر به دليل تحريم شدن بانك هاي ايراني، 
پول كاالهاي دريافت شده از ايران در كشورهاي مقصد 
بلوكه شد كه در پي آن، طي سال هاي اخير مذاكرات 
بسياري براي حل اين روند شكل گرفت، يكي از اين 
كشورها كه حواشي بسياري به همراه داشت تجارت 

با كره جنوبي بود. به گزارش ايرنا، براساس اعالم بانك 
مركزي حدود هشت ميليارد دالر از پول هاي ايران در 
بانك هاي كره جنوبي بلوكه شده است و در يك سال 
اخير مذاكرات بسياري براي دريافت نقدي يا در ازاي 
آن ارسال غذا و دارو انجام شد كه با وجود توافقات دو 

طرف، هيچ كدام به مرحله اجرايي نرسيد.
در حال حاضر بار ديگر شرايط به گونه اي پيش مي رود 
كه تحريم ها كم اثر ش��ده و با توجه به روند مذاكرات 
وين براي احياي برجام با پيوستن دوباره امريكا به اين 
توافق، پيش بيني هاي كارشناسان حاكي از افزايش 

چشمگير تجارت ايران با جهان است.
بر همين اساس، »حس��ين تنهايي« روز يكشنبه در 
گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه در روزهاي اخير مسووالن 
و فع��االن اقتصادي كره جنوبي به اي��ران رفت و آمد 

بيشتري دارند، اظهار داش��ت: با كم شدن تحريم ها 
ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط اين كش��ور تالش 
بسياري براي آغاز تجارت با ايران دارند و از سوي ديگر 
ش��ركت هاي بزرگ در كره جنوبي نيز اعالم آمادگي 

كرده اند تا بار ديگر به فهرست تجاري ايران بپيوندند.
وي با تاكيد بر اينكه پيش بيني شده طي سه تا پنج ماه 
آينده تجارت با كره جنوبي آغاز شود، تصريح كرد: در 
خصوص پول هاي بلوكه شده ايران در اين كشور نيز 
مقرر شده تا به جاي پرداخت نقدي يا كاالهاي توليدي، 

تجهيزات فني و ماشين آالت توليد وارد ايران شود.
تنهايي خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيشتر از كاال، 
اقالم زيربنايي براي افزايش توليد و صادرات مورد توجه 
ق��رار دارد. وي با بيان اينكه پيش از اي��ن ايران و كره 
جنوبي تجارت چهار ميلي��ارد دالري را تجربه كرده 

بودند، تصريح كرد: در صورت اجرايي شدن توافقات دو 
طرف طي ماه هاي آينده و با توجه به عالقه مندي تجار 
براي پيوستن به اين مبادالت اقتصادي مي توان انتظار 

داشت كه اين رقم به سرعت بازيابي شود.
رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و كره جنوبي تاكيد 
كرد: كره جنوبي به لحاظ اق��الم فني، الكترونيكي و 
پتروشيمي غني است و مي توان در حجم بااليي تجارت 
در اين زمينه را در دستور كار قرار داد. به گزارش ايرنا، بر 
اساس اعالم گمرك، در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع 
۱۴۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تن كاال به ارزش ۷۳ ميليارد 
دالر از مبادي كش��ور صادر و وارد شده است كه سهم 
صادرات ۱۱۲ ميليون تن به ارزش ۳۴ ميليارد و ۲۵۶ 
ميليون دالر و س��هم واردات ۳۴ ميليون و ۴۰۰ هزار 
تن به ارزش ۳۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دالر بوده است.
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خبرروز

مجموع جانباختگان از ۸۱۰۰۰ تن گذشت
بر اس��اس اعالم وزارت بهداشت ۱۲۲ بيمار مبتال به كرونا جان خود را از دست دادند و با اين احتساب، مجموع جانباختگان اين بيماري از ۸۱ 
هزارنفر فراتر رفت. به گزارش مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، تاكنون ۴ ميليون و ۲۰۳ هزار و ۷۸۴ نفر ُدز اول واكسن كرونا 
و ۶۱۹ هزار و ۷۹۵ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۴ ميليون و ۸۲۳ هزار و ۵۷۹ ُدز رسيد. مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۲ ميليون و ۹۶۶ هزار و ۳۶۳ نفر رسيد. طبق اعالم وزارت بهداشت، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۲ بيمار 
كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۱ هزار و ۶۳ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون ۲ ميليون و ۵۵۲ هزار و 

۴۰۱ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.

ادامهازصفحهاول
كانديداها برنامه عملي براي رفع 

مشكالت اقتصادي ارايه دهند
 مساله اين است كه تا وقتي مشكالت اقتصادي كشور 
حل نشود، تا وقتي مردم براي تامين معيشت خود با 
اين همه از هم گسيختگي مواجهند، هيچ مشكلي در 
اين كشور حل نمي شود. تا زماني كه مردم براي رفع 
مشكالت اقتصادي خود راه حلي پيدا نكنند، در واقع 
تا وقتي كه مسووالن به فكر رفع معضالت اقتصادي 
نباشند، نمي توانند توقع داشته باشند كه آسيب هاي 
اجتماعي كاهش پيدا كند. اينكه آمار دزدي هر روز 
باالتر مي رود، اينكه آن امنيت مثال زدني حاال ديگر 
كم كم خدشه دار شده و خيلي از مردم حتي در روز 
روشن و در خيابان هم امنيت ندارند و هر لحظه ممكن 
است يك زورگير به آنها حمله كند اينها نكاتي است 
كه اگر كانديداهاي رياست جمهوري مي خواهند با 
مردم ارتباط برقرار كنند بايد راه حلي براي آن ارايه 
دهند، وگرنه گله و شكايت از وضع موجود را همه ما 
بلد هستيم و مي توانيم روزها و ساعت ها از وضعيتي 
كه در حال حاضر به آن گرفتار شده ايم شكايت كنيم. 
زماني كه به گواه آمار رسمي بيش از ۸۰ درصد اين 
ك��ودكان به دليل فقر كار مي كنند ي��ا درصد قابل 
توجهي از آنها كودكاني هس��تند كه خانواده هاي 
نابس��امان و عضو معتاد دارند، مگر مي ش��ود بدون 
اينكه در حوزه هاي مذكور كاري كرد، كودك كار در 
خيابان را مديريت كرد؟ تا زماني كه به دنبال اجراي 
نظام چنداليه تامين اجتماعي نرويم و افراد را به موقع 
شناسايي نكنيم و متناسب با شرايط آنها را حمايت 
نكنيم، نه تنها نمي توانيم اميدي به بهبود وضعيت اين 
گروه از كودكان داشته باشيم، بلكه بايد منتظر افزايش 

كودكان كار در خيابان باشيم.
تا زماني كه ما نتوانيم در زمينه اقتصادي كاري براي 
كش��ور انجام دهيم، تا زماني كه رفاه نسبي را براي 
مردم فراهم نكنيم نمي توانيم از حل مشكالت ديگر 
جامعه صحبت كنيم، متاسفانه آنچه در مناظره اول 
كانديداهاي رياست جمهوري ديده شد، آن چيزي 
نبود كه مردم انتظارش را داش��تند، هيچ كدام اين 
افراد يك برنامه مدون براي رفع مشكالت اقتصادي 
ارايه ندادند، اينكه مدرك تحصيلي يكديگر را زير 
سوال ببرند و وعده دستگيري و فرستادن به زندان 
به يكديگ��ر بدهند، اينها هيچ مش��كلي را از مردم 
حل نمي كند. متاس��فانه ما در مناظره اول ش��اهد 
حضور هفت نفري بوديم كه گويا مدت ها به دنبال 
فرصتي مي گشتند تا عقده گشايي كنند. اين اصال 
مناظره براي مصالح مردم نبود، مناظره براي دفاع 
از عملكرد هر فرد بود در مقابل فرد ديگر. مردم اين 
روزها به حرف هايي بيش��تر از اين احتياج دارند، با 
ش��عار دادن و وعده هاي تو خالي كه هيچ پشتوانه 
اجرايي ندارند، نمي توانند مردم را مجاب به راي دادن 
كنند. كانديداها بايد بدانند كه ديگر مردم قبل از هر 
چيز به يك برنامه عملي با تضمين اجرايي براي رفع 

مشكالت اقتصادي نياز دارند.

گليماندگار| اولي��ن دور مناظره هاي 
انتخاباتي روز شنبه از صدا و سيما پخش 
ش��د. اولين دوري كه به مسائل اقتصادي 
مي پرداخت و قرار ب��ود كانديداها برنامه هاي خود را در 
زمينه پيش��برد اهداف اقتصادي كش��ور و سر وسامان 
بخشيدن به اوضاع كنوني مطرح كنند. اين روزها براي 
خيلي از مردم مس��ائل اقتصادي بر هر مس��اله ديگري 
ارجحي��ت دارد. خيلي از م��ردم اين روزها زير فش��ار 
اقتصادي كمرشان خم شده است. يك سال و نيم است 
كه كرونا هم مزيد بر علت شده و شيرازه خيلي از كسب 
و كارها را از هم پاش��يده. حاال ديگر خريد نان هم شايد 
براي برخي سخت باشد. اين روزها خبر گراني بيش از 
هر چيزي مردم را مي آزارد. اينكه شكر با افزايش قيمت 
همراه شده، اينكه نان گران تر شده و اينكه حتي وسايل 
حمل و نقل عمومي هم كرايه هايشان افزايش پيدا كرده 
و اين در حالي اس��ت كه هيچ يك از اي��ن افزايش ها با 
افزايش حقوق كارگران و مستمري بگيران همخواني 
ندارد. اما اولين دور مناظره هاي انتخاباتي هم آن چيزي 
نبود كه مردم انتظارش را داش��تند. اينكه ۷ كانديدا به 
جاي اينكه برنامه هاي اقتصادي خود را براي برون رفت 
از اين وضعيت ارايه بدهند، در تمام مدت مناظره قصد 
داشتند تقصيرها را به گردن ديگري بيندارند و طوري 
رفتار كردند كه انگار از كره ديگري آمده اند و تا به حال 

در اين كشور مقام و منصبي نداشتند. 

    مشاجره سخيف
پروانه سلحش��وري، نماينده سابق مجلس، مناظره 
را يك »مش��اجره سخيف« خوانده و از تقليل سطح 
جامعه به رياس��ت جمهوري يكي از كانديداها ابراز 
تاسف كرده است. او نوشت كه بازنده بزرگ مناظره 

مردم ايران بودند. 

    بي اهميت به كرونا
بي توجه��ي كانديداها به موضوع كرونا يا سياس��ت 
خارج��ي نيز مورد توج��ه كاربران بوده اس��ت. امير 
رشيدي، كارشناس امنيت اينترنت نوشت: »بيشتر 
از ۸۰هزار نفر از كرونا در ايران كشته شدند و اين عدد 
اونقدر براي نامزدها بزرگ نبود كه يك خط فقط يك 

خط برنامه بدهند براي كرونا.«

    از كوزه همان برون تراود كه در اوست
عباس عبدي، تحليلگر سياسي و روزنامه نگار توييت 

كرد: »رد صالحيت هميشه بوده. در عين حال از ميان 
تاييد شدگان فردي پيدا مي شد كه بشود به او راي داد. 
ولي اين بار اين روزنه را هم بستند. معلوم نيست چطور 
اين گزينه ها تاييد شده اند. آيا اينها معرف جامعه ايران 
هس��تند؟« او در توييت بعدي نوشت: »انتظار بهتر 
داشتن توقع بيهوده اي است؛ از كوزه همان برون تراود 
كه در اوست.« عبدي هم مانند تني چند از كاربران 
شبكه هاي اجتماعي اين پرسش را مطرح كرده كه 

چرا كانديداها درباره مذاكرات وين حرفي نزدند.
 

    ج�اي خال�ي كانديداه�اي پرق�درت و 
باسواد اقتصادي

محمد مهاجري، فعال رس��انه اي اصولگرا اما درباره 
اولين مناظره انتخاباتي نوشت: اولين مناظره انتخاباتي 
نامزدها يك آرتيست بسيار منفي داشت: علي زاكاني.

علي زاكاني مانند خيلي از م��ا اصولگراها خودش را 
مبادي آداب نمي داند؛ بنابراي��ن رفتارش براي من 
كامال طبق انتظار بود و حتي انتظار دارم در جلسات 

بعد كارش به فحش هاي ركيك برسد. 
اما محس��ن رضايي كامال خ��ارج از توقع جلوه كرد. 
اش��تباهش اين بود كه نمي دانس��ت طرف مقابلش 
كيست؟ تهديد به دستگيري همتي و برخي اعضاي 
دولت دوازدهم نيز نش��ان از عدم كنترل بر اعصاب 

داشت. 
اما برخ��ورد مهرعليزاده با رييس��ي بر س��ر مدرك 
تحصيلي بيشتر جنبه تخريبي داشت تا اطالع رساني. 
تالش او براي اينكه خود را ادامه دولت اصالحات بنامد، 
خوب ظاهر نشد و به گمانم با بيان بهتري مي توانست 

به هدف خود برسد.
جليلي خس��ته مي نمود و هرچند دوست داشت به 
دولت روحاني بتازد و همزمان ايده هاي اقتصادي اش 
را بازگو كند، علي رغم ٨ س��ال كار پژوهشي، حرف 

تازه اي مطرح نكرد. 
رييس��ي، متأسفانه بيش از حد نياز به تعريف از خود 
پرداخت. تعريف هايي كه نه در خور  ش��أن او بود و نه 
براي��ش ارزش افزوده خلق ك��رد. اينكه مثال من دو 

ميليون فالوئر دارم، چه مزيتي دارد براي شخصيتي كه 
رييس قوه قضاييه است؟ از سويي برنامه هاي اقتصادي 
او كه با زباني نه چندان گويا بيان شد، او را در جايگاه 
بااليي قرار نداد؛ همچني��ن تالش او براي مواجهه با 
دولت روحاني نيز چندان هوشمندانه صورت نگرفت.

همتي با هش��تگ »پنج نفر در براب��ر يك نفر« آمد. 
طبيعي اس��ت كه بايد عصباني تر ظاهر مي ش��د اما 
نوعي دستپاچگي و خشم باعث شد در موارد متعدد 
كنترلش را از دس��ت بدهد. با اين ح��ال او به خوبي 
توانست موضوع »كانديداي پوششي« را جا بيندازد.

و سرانجام اميرحس��ين قاضي زاده هاشمي بهترين 
مناظره كننده به نظر رسيد. ايده هايش ساده بود و او 
هم با زباني ساده بيانش مي كرد. خيلي زود خودش 
را از زاكاني و رييس��ي جدا كرد و جام اخالق و ادب و 

حسن برخورد را از آن خود كرد.
علي عليزاده، تحليلگر سياسي نوشت: 

س��وال اصلي اين اس��ت كه چرا بايد عليرضا زاكاني 
يا قاضي زاده هاش��مي كه بندگان خدا خودشان هم 
ذره اي خيال يا توهم رياست جمهوري ندارند بايد اينجا 

باشند و فردي مثل مسعود پزشكيان كه مي توانست 
نماينده بخشي از طبقه متوسط باشد حذف شود؟

گمانم تنها جواب اين است كه فردي مثل پزشكيان 
شانس پيروزي داشت. همين!

اغلب ما دورو برمان يك نفر مثل مهرعليزاده داريم. 
يك نفر كه تا بحث ش��روع مي شود به جاي اينكه به 
خرد عمومي تمكين كند و استدالل بياورد، مدركش 
را بيرون مي آورد و به رخ مي كشد. اين سخيف ترين 
نوع مدرك زدگي است. همان مدرك زدگي كه باعث 
شده كرسي هاي تدريس دانش��گاه توسط مديران 

اجرايي اشغال شود.
هر هفت نامزد با نقاشي و نمودارهاي رنگي سعي دارند 
بگويند توان اداره كارآمد كشور هشتاد و پنج ميليوني 
ايران را دارند. با مناظره به اين ش��كلي كه نمي شود 
اين ادعاها را قضاوت كرد. به نظرم بهتراس��ت به هر 
نامزد يك روستا براي يكماه بدهيم و ببينيم چگونه 
اداره اش مي كنند تا بشود ادعاهاي گل درشت شان 

را قضاوت كرد!!
آقاي رييس��ي با عصبانيت اعتراض كردند كه مردم 

ق��درت مديري��ت را مي خواهند، مس��اله مردم اين 
نيست كه اين اقتصادي چه مي گويد و آن اقتصادي 
چه مي گوي��د. به نظرم بايد اين حرف را قبل از آمدن 
به صداوس��يما مي گفتند و از مناظره اول مرخصي 
مي گرفتند چون موض��وع مناظره اول در هر صورت 

اقتصاد است نه مديريت! 
يك لحظه تصور كنيد اگر صداوسيما واقعا رسانه ملي 
بود و در چهار سال گذشته هفته اي يك بار بين يك 
نماينده دولت و يك منتقد دولت يك مناظره واقعي 
گذاشته بود، فضاي عمومي اينقدر بي در و پيكر مي شد 
كه نامزدي بتواند ادعاه��اي غيرواقعي مطرح كند و 

جرات كند به ديگران تهمت بزند؟ 

    مخاطب قانع نشد
عباس موسايي، فعال سياس��ي اصالح طلب و عضو 
حزب توسعه ملي نيز در مورد مناظره اول چنين گفت: 
عدم حضور كانديداهاي اصلي جريان اصالحات، در 
عرصه انتخابات و مناظرات انتخاباتي، باالخص آقاي 
تاج زاده براي طيف وس��يعي از مخاطبان، اظهر من 
الشمس بود. به عبارتي جاي خالي كانديداي جنبش 
اصالح طلب دموكراسي خواه در اين عرصه، به وضوح 
احس��اس مي ش��ود. تاج زاده مي توانس��ت نماينده 

برجسته اين جريان باشد.
او درباره جو حاكم بر اين مناظره و تصوير ايجاد شده 
در ذهن مخاطب گفت: جو حاكم بر مناظره و مواضع 
آش��كار نامزدها، به وضوح، به مخاطب آرايش ۵ به ۲ 
را القاء مي ك��رد. آقايان مهر عليزاده و همتي در دفاع 
از گفتمان عادي سازي، فراتر از انتظار ظاهر شدند و 
آرايش صحنه را به خوبي بيان و عيان كردند. مواضع 
و مان��ع آفريني جريان ضد اصالحات در س��ال هاي 
گذشته را به نيكي بيان و نقدهاي اساسي را در برابر 
رقيب طرح كردن��د و با صراح��ت كانديداي اصلي 
جريان مقابل را مورد پرس��ش قرار دادند. موس��ايي 
با اش��اره به نحوه حضور ابراهيم رييس��ي به عنوان 
كانديداي اصلي اصولگرايان در اين مناظره و ميزان 
موفقيت او گفت: آقاي رييس��ي بس��يار مي كوشيد 

از موضع پاس��خگو به موضع مطالبه گر شيفت كند، 
كه به  نظرم نتوانس��ت مخاطب را قانع كند. ايش��ان 
در پاس��خ به نقدهاي راديكال و پرسش هاي اساسي 
آقايان همتي و مهرعليزاده پاسخ هاي قانع كننده اي 
نداشت.  وي درباره گزينه برآمده از فضاي موجود در 
اين انتخابات و اظهارات محسن رضايي در اين مناظره 
گفت: آقاي محسن رضايي با تقليل مشكالت كشور 
به دولت روحاني، نتوانست ذهنيت و توجه مخاطب 
را نسبت به مباني و مش��كالت اساسي كشور جلب 
نمايد. ايشان تالش وافري داشت تا خود را در جايگاه 
»ديگري« دولت روحاني قرار دهد و ضعف هاي دولت 
را بدون توجه به مباني آن، متوجه آقاي همتي كند. 
سكوت رضايي در برابر رييسي نكته اي بود كه ادعاي 
استقالل ايش��ان را با سئوال اساسي مواجه مي كند.  

وي درباره موقعيت احتمال��ي مهرعليزاده و همتي 
در آينده در جريان رقابت انتخاباتي در ميان جريان 
اصالحات گفت: علي رغ��م اينكه آقايان مهرعليزاده 
و همتي در مناظره اول، ه��ر دو فراتر از انتظار ظاهر 
ش��دند، اما نمي توان با اين مناظ��ره قضاوت كرد كه 
كداميك كانديداي نهايي مورد حمايت اصالح طلبان 

مي توانند باشند. 
ب��ه نظ��رم اصالح طلب��ان در س��طوح مختلف با 
مش��اهده مناظره اول، منطق موقعيت را با وضوح 
بيشتري از گذشته درك كرده و انگيزه اي بيش از 
پيش براي تاثيرگذاري بر نتيجه انتخابات بيابند. 
با ش��ناختي ك��ه از بزرگان اصالح��ات و باالخص 
مسووليت شناس��ي ملي انديش و بزرگ مهندس 
اصالحات جناب آقاي مهندس بهزاد نبوي، رييس 
جبهه اصالحات دارم و شناختي كه ايشان از زمان 
عضويت در س��ازمان جوانان جبه��ه ملي، انقالب 
اس��المي، دوران جنگ، س��ازندگي، اصالحات و 
پس��ا اصالحات و… و اميال و برنامه هاي جريان 
اصالح س��تيز دارند، يقين دارم جبهه اصالحات را 
به سوي تصميم درست سوق خواهند داد و وحدت 
و انسجام و اميدي دوباره در عرصه سياسي كشور 
ش��كل خواهد گرفت. وي در پايان گفت: به نظرم 
ورود كانديداهاي رد صالحيت ش��ده عضو جبهه 
اصالحات و فرات��ر از آن كانديداهاي رد صالحيت 
شده جريان عادي س��از، در حمايت از كانديداي 
عادي س��ازي كه در نظرس��نجي ها، پيشتر است، 
نتيجه انتخابات را به نفع طرفداران منافع و مصالح 

ملي تغيير خواهد داد.

بررسي واكنش ها به اولين مناظره تلويزيوني كانديداهاي رياست جمهوري گزارش

انتظار بهتري داشتن توقع بيهوده اي است

رويخطخبر

هر ۳ ثانيه جنگل ها به اندازه يك زمين فوتبال تخريب مي شوند
هر سال پنجم ژوئن برابر با ۱۵ خرداد در سراسر جهان با 
عنوان روز جهاني محيط زيست گرامي داشته مي شود. 
ه��دف از نامگذاري اي��ن روز، افزاي��ش آگاهي مردم و 
دولت ها براي حفظ محيط زيست و ترغيب مسووالن 
به اتخاذ تدابيري براي مقابله با تخريب محيط زيست و 
گونه هاي زيستي است. هر سال يكي از مسائلي كه محيط 
زيست جهان را تهديد مي كند به عنوان موضوع و يك 
ش��عار نيز در همان رابطه انتخاب مي شود. روز جهاني 
محيط زيست در سال ۲۰۲۱ خواستار اقدام فوري براي 
احياي اكوسيستم هاي آسيب ديده زمين است. هر سه 
ثانيه جنگل هاي زمين به وس��عت يك زمين فوتبال 
تخريب مي ش��وند. در يك قرن اخير نيمي از تاالب ها 
نابود شده اند و تاكنون ۵۰ درصد از صخره هاي مرجاني 
از بين رفته اند. با نابودي اين اكوسيستم ها، انتشار گازهاي 
گل خانه اي و در نتيجه سرعت گرمايش زمين و تغييرات 
آب وهوايي افزايش يافته است. همه گيري كوويد ۱۹ كه 

يكي از داليل اصلي آن تخريب زيستگاه هاي طبيعي و 
درنتيجه نزديكي حيوانات و عوامل بيماري زا به انسان 
بود، نش��ان مي دهد نابودي اكوسيستم ها پيامدهاي 
خطرناكي به دنبال دارد. به همي��ن دليل، روز جهاني 
محيط زيس��ت در س��ال جاري به موضوع بازس��ازي 
اكوسيس��تم ها تمركز دارد. بازس��ازي اكوسيستم ها 
به معناي بازگرداندن آنها به وضعيت سالم و طبيعي خود 

است، از قله كوه ها تا اعماق اقيانوس ها.

سن كارتن خوابي زنان در ايران به ۱۵سال رسيد
طبق اظهارات مسووالن يكي از سراهاي نگهداري 
و درمان زنان معتاد، در حالي كه س��ن ش��روع به 
كارتن خوابي در ميان دختران نوجوان معتاد به ۱۵ 
سال رسيده است، در شهر تهران خانم هاي معتاد 
متجاهري پيدا مي ش��وند كه بيش از ۶۰ سال سن 
دارند. آمارهاي سازمان بهزيستي حاكي از آن است 
كه هم اكنون ۱۴۰ مركز گذري كاهش آسيب اعتياد 
در سطح كشور وجود دارد كه از اين ميان، ۲۸ مركز 
مربوط به زنان اس��ت. در اين ميان همچنين ۱۰۵ 
مركز سرپناه براي اقامت شبانه افراد داراي اعتياد 
توسط بهزيستي و س��ازمان هاي مردم نهاد تحت 
پوشش آن در سطح كشور احداث شده كه ۱۶ مركز 
آن مربوط به بانوان است. با وجود اينكه چندين مركز 
نگهداري و ارايه خدمات به زنان معتاد متجاهر در 
پايتخت وجود دارد، اما ظرفيت پذيرش هركدام از 
اين مراكز، به دليل فضاي كوچك آنها محدود است 

و همچنين بس��ياري از اين مراكز، زن��ان معتاد را 
براساس رده سني گلچين مي كنند و به خصوص از 
پذيرش افراد داراي سنين باالتر مي پرهيزند. بنابراين 
ظرفيت اين مراكز پاسخگوي نياز همه زنان معتاد 
نيس��ت. از آنجا كه در بيشتر مراكز درمان، كاهش 
آس��يب يا كمپ هاي ترك اعتياد بانوان به صورت 
دوره اي از خانم ها نگهداري مي شود، حضور زنان در 

اين مراكز مشكلي را از آنها حل نمي كند.

مجوز چين براي تزريق واكسن كرونا به كودكان سه ساله
چين از تاييد واكسن كوويد-۱۹ براي كودكان سه ساله 
خبر داد. مقامات چين تزريق واكس��ن كروناويروس 
س��ينوواك را براي ك��ودكان تاييد كردن��د لذا چين 
اولين كشوري است كه مجوز اس��تفاده از واكسن را 
براي كودكان س��ه س��اله صادر كرده است. تاكنون 
مصون سازي در برابر بيماري كوويد-۱۹ به افراد ۱۸ 
س��ال و باالتر محدود بود. مديران شركت داروسازي 
س��ينوواك در اطالعي��ه اي از تاييد تزريق واكس��ن 
كروناويروس توليدي اين شركت براي كودكان خبر 
دادند. هنوز دولت چين زمان دقيق آغاز واكسيناسيون 
براي كودكان را اعالم نكرده است. رسانه هاي محلي 
گزارش كردند: تزريق واكسن سينوواك به گروه هاي 
جوان تر به تدوين اس��تراتژي هاي واكسيناسيون در 

چين بستگي دارد. به گزارش هندوستان تايمز، نتايج 
اوليه آزمايشات باليني فاز نخست و دوم اين واكسن 
نشان مي دهد كه واكسن س��ينوواك مي تواند باعث 
ايجاد واكنش ايمني در كودكان شود. همچنين تاكنون 

عوارض جانبي اين واكسن خفيف بوده است.

رويداد

ريي��س مركز ملي هوا و تغيير اقليم س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت ادعاي ارتباط قطعي ه��اي اخير برق با 
توافق آب و هوايي پاريس را رد كرد. سيد محمدمهدي 
ميرازيي قمي گفت: قطعي برقي در سال گذشته و امسال 
هيچ ارتباطي با موافقت نامه پاريس و پيوس��تن يا عدم 
پيوس��تن ايران به آن ندارد.در ۱۲ دسامبر سال ۲۰۱۵ 
ميالدي نمايندگان ۱۹۵ كشور با هماهنگي سازمان ملل 
در پاريس گردهم آمدند و توافق آب و هوايي موسوم به 
موافقت نامه پاريس را امضا كردند كه در ۲۲ آوريل ۲۰۱۶ 
)روز زمين( در مراسمي در نيويورك براي امضا معرفي 
شد. اين يك توافقنامه بين المللي با هدف اقدام هماهنگ 
براي حفظ كره زمين است و بر اساس آن تمام كشورهاي 
عضو ملزم شدند در راستاي محدود كردن تاثير انسان بر 
تغييرات اقليمي اقدام كنند. يكي از محورهاي مهم اين 
موافقتنامه، محدود كردن ميزان افزايش متوسط دماي 
جو زمين به كمتر از ۲ درجه س��انتيگراد و به طور عمده 
تالش براي حفظ دما در سطح ۱.۵ درجه سانتيگراد تا 
پايان اين قرن است. پيش بيني شده است كه در صورت 
عدم انجام اقدامات مناس��ب و ادام��ه وضعيت موجود 
متوسط دماي جو زمين، در مقايس��ه با دوران پيش از 
صنعتي شدن به بيش از ۳ درجه سانتيگراد خواهد رسيده 

و ادامه بقاي موجودات را با چالش مواجه خواهد كرد.

كاهش روند انتشار گاز گلخانه اي
از جمله اهداف مهم اين موافقت نامه، اجراي پروژه هايي 
براي كاهش روند انتشار گازهاي گلخانه اي در كشورها و 
اجراي برنامه هايي است تا بتوان در نهايت در سال ۲۰۵۰ 
ميالدي بين ميزان انتش��ار گازهاي گلخانه اي و جذب 
 دوب��اره آن تعادلي ايجاد كرد. در عين حال، بر اس��اس 
» اصل مسووليت مش��ترك اما متفاوت«، كشورهاي 
توسعه يافته متعهد ش��ده اند تا از طريق مكانيسم هاي 

مالي، فناوري و ظرفيت سازي، اقدامات مبتني بر كاهش 
انتش��ار گازهاي گلخانه اي و س��ازگاري با اثرات تغيير 
اقليم را در كشورهاي در حال توسعه تقويت نمايند. اين 
كشورها متعهد شده اند تا تالش نمايند ساالنه تا سقف 
۱۰۰ ميليارد دالر تسهيالت مالي به اقدامات كشورهاي 

در حال توسعه اختصاص يابد.

۱9۱ كشور به جز ايران
تاكنون ۱۹۱ كشور جهان با اعالم برنامه هاي خود براي 
كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و افزايش تاب آوري در 
برابر اثرات تغيير اقليم، موافقتنامه پاريس را به تصويب 
رس��انده اند و اين در حالي است كه جمهوري اسالمي 
ايران تاكنون رس��ما به اين موافقتنامه نپيوسته است. 
س��يد محمد مهدي ميرزايي قمي درباره اينكه آيا اين 
موافقتنامه به خاموشي هاي اخير ربطي دارد يا نه گفت: 
جدا از اينكه اصال موافقتنامه پاريس توافق خوبي باشد 
يا نباشد، اساسا قطعي برقي كه اتفاق افتاده چه امسال 
و چه سال هاي قبل، هيچ ارتباطي به موافقتنامه پاريس 
و پيوستن ايران يا عدم پيوستن ايران به آن ندارد. ضمن 
اينكه جمهوري اسالمي ايران، تاكنون رسما به موافقتنامه 
پاريس نپيوسته است. او افزود: افرادي كه اين مسائل را 
مطرح مي كنند بايد به چند مطلب توجه كنند، يكي اينكه 
جمهوري اسالمي ايران تاكنون به موافقتنامه پاريس 
نپيوسته اس��ت، اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي 
ايران به موافقت نامه آب و هوايي پاريس در تاريخ ۲۳ آبان 
۱۳۹۵ توسط مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد 
اما جهت رفع پاره اي از ابهامات از طرف شوراي نگهبان 
به مجلس عودت داده شد، پس در واقع شوراي نگهبان 
مصوبه را رد نكرد و مقرر شد كه مجلس پاسخ ابهامات و 
سواالت مربوطه را ارسال كند اما تاكنون اين پروسه به 
صورت كامل انجام نشده و مساله در فاز مسكوت مانده 

است. نهايتا چون هنوز ابهامات شوراي نگهبان از سوي 
مجلس مرتفع نشده، از اين رو هنوز الحاق كشور به اين 
موافقتنامه به سرانجام مشخصي نرسيده است، لذا تاكنون 
هيچ گونه ابالغيه ، بخشنامه يا دستورالعملي مربوط به 

موافقت نامه پاريس از طرف دولت صورت نگرفته است.
ريي��س مركز ملي هوا و تغيير اقليم س��ازمان حفاظت 
محيط زيست اظهار داشت: ايران هم در تاريخ ۲۶ آبان 
۹۴ طبق مصوبه هيات وزي��ران اقدام به تصويب برنامه 
مشاركت در زمينه كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي كرد 
كه اين دقيقا قبل از موافقتنامه پاريس بوده است؛ بنابراين 
اينكه مي گويند اين مس��اله به موافقتنامه پاريس ربط 
دارد، صحيح نيست. او گفت: نكته دوم در خصوص اين 
است كه مي گويند اين مصوبه خالف قانون بوده و بايد در 
مجلس مصوب مي شد؛ اين در حالي است كه متعاقبا اين 
مصوبه  دولت در هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين 
در مجلس شوراي اسالمي بررسي و عدم مغايرت آن با 
قوانين احراز و موضوع طي نامه ش��ماره ۷۷۷۲۵۸ ه ب 
مورخ ۲۶ دي ماه ۱۳۹۴ رياس��ت وقت مجلس شوراي 
اسالمي به رياست جمهوري اعالم شده است، لذا ادعاي 
عدم طي شدن مراحل قانوني تصويب نامه مذكور عمال 
بي اساس و فاقد وجاهت قانوني است، در همين رابطه بايد 
گفت كه در اين مصوبه هيات وزيران كه ضميمه آن همان 
برنامه مشاركت ملي در كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 
است به هيچ وجه اشاره اي به كاهش ظرفيت توليد برق 
و كاهش ظرفيت نيروگاهي نش��ده است و اساس آن بر 
رشد و توسعه كشور طرح شده است. ميرزايي قمي افزود: 
در برنامه مشاركت ملي اظهار تمايل شده كه بر اساس 
سناريوي ادامه وضع موجود و تا سال ۲۰۳۰، به مقدار ۴ 
درصد غير مشروط و ۸ درصد مشروط به برداشته شدن 
تحريم ها )در مجموع ۱۲ درصد( نسبت به كاهش انتشار 

گازهاي گلخانه اي اقدام شود.

قطعي هاي اخير برق ارتباطي با توافق اقليمي پاريس ندارد
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