
دالر یک بار دیگر نتوانست در کانال ۹۰ واحدی ماندگار شود.به گزارش ایسنا به نقل 
از رویترز، روزهای خوب یوان در برابر اســکناس سبز به لطف تقویت دنباله دار ذخایر 
ارزی چین ادامه دارد. جدیدترین آمارها نشان می دهد میزان ذخایر ارزی این کشور در 
ماه می به روند صعودی خود ادامه داده است؛ حتی در زمانی که بانک مرکزی چین در 
هفته های اخیر دست به تزریق گسترده نقدینگی به بازار زده است.  آن طور که دفتر 
مدیریت ذخایر ارزی چین اعالم کرده، میزان ذخایر ارزی این کشور با ۲۳.۶۲ میلیارد 
دالر افزایش نسبت به ماه قبل به ســه تریلیون و ۲۲ میلیارد دالر رسیده است.پس از 
دیدارهای متعدد مقامات آمریکایی و چینی که معامله گران را به آتش بس موقت در 
روابط دو اقتصاد بزرگ جهان امیدوار کرده بود، تنش های بین دو طرف به دنبال اعمال 
تحریم های جدید آمریکا بر ضد شرکت های چینی مجددا باال گرفته است. وزارت خزانه 
داری آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد ۲۸ شرکت دیگر چینی را به دلیل ارتباط با ارتش 
چین تحریم کرده است تا بدین ترتیب تعداد شــرکت های تحریم شده چینی به این 
دلیل توسط آمریکا به رقم بی سابقه ۵۹ شرکت برسد.  عملکرد نه چندان درخشان دالر 
در سال ۲۰۲۱، برخی از بانک های مرکزی را در سراسر جهان به واکنش واداشته است 
تا بدین ترتیب اجازه تقویت بیش از حد آن ها مقابل دالر داده نشود. در چین، برخی از 
منابع خبری گزارش داده اند بانک مرکزی این کشور با هدف تضعیف عمدی یوان مقابل 
دالر به بانک ها دستور داده است تا نسبت دالر از سپرده های خود را باال ببرند. چینی ها 
نگران اند تقویت بیش از حد وان مقابل دالر باعث کاهش رقابت پذیری محصوالن چینی 
مقابل همتایان آمریکایی آن ها در بازارهای جهانی شود.  مسیر تورمی در بسیاری از 
کشــورهای اروپایی در حالت نگران کننده ای قرار گرفته است: طبق اعالم مرکز آمار 
آلمان،  نرخ تورم در ماه آوریل  به باالی نرخ  دو درصدی رســیده است. متوسط بهای 
مصرف کننده مثبت ۲.۵ درصد بوده که ۰.۵ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.۲ 

درصد بیشتر از انتظارات فعاالن اقتصادی بوده است. این نرخ تورم همچنین باالترین 
تورم مثبت ثبت شده در ۱۳ سال اخیر در این کشور محسوب می شود و کار بانک مرکزی 
را برای اتخاذ رویکرد انبساطی دشوار خواهد ساخت.  فشار فروش روی دالر در هفته 
های اخیر و پس از رسیدن نرخ تورم آمریکا به باالترین سطح ۲۹ سال اخیر افزایش قابل 
توجهی داشــته تا جایی که بازدهی دالر در برابر ارزهای مهم در ماه های آوریل و می 
منفی بوده است. با این حال  دیگر رقبای دالر نیز به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی 
دیگر کشورها در ماه های اخیر نتوانسته اند اختالف خود را با دالر به طرز معناداری زیاد 
کنند و این مساله باعث شده است تا برخی از تحلیلگران انتظار افزایش قیمت دالر را 
در نیمه دوم امسال داشته باشند.  سرانجام پس از حدود یک سال میزان تولید ناخالص 
داخلی آمریکا از ۲۱ تریلیون دالر عبور کرد. آن طور که مرکز آمار آمریکا اعالم کرده، در 
ماه می حجم تولید ناخالص داخلی آمریکا در بازه ۱۲ ماهه منتهی به می به ۲۲ تریلیون 
و ۱۵۷ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دالر رســیده که بدین ترتیب، آمریکا جایگاه خود را به 
عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان حفظ کرده است. همچنین بدهی ایالت های آمریکا 
دو تریلیون و ۱۲۰ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دالر و سهم هر شهروند آمریکایی از بدهی 
های دولت این کشور معادل ۳۷۱۲ دالر بوده است.تحرکات سیاست گذاران بازارهای 
پولی و مالی برای بازگشت هر چه سریع تر آرامش به معامالت آغاز شده است. در چین، 
نهادهای قانون گذار از کاهش حجم مداخالت خود در بازار ارز خبر داده و اعالم کرده 
اند که قرار نیست سیاست های فعلی ارزی بیش از این حد تغییری کند. در انگلیس نیز 
بانک مرکزی این کشور اعالم کرد به احتمال زیاد و تا پیش از پایان نیمه نخست سال 
آینده، نرخ بهره افزایش پیدا خواهد کرد که در صورت تحقق، نخستین افزایش نرخ بهره 
از زمان آغاز کرونا خواهد بود.دولت جو بایدن قرار است بزرگ ترین الیحه بودجه تاریخ 
این کشور از زمان جنگ جهانی دوم را برای تصویب به کنگره ارایه کند. این بودجه شش 

تریلیون دالری با یک کسری ۱.۳ تریلیون دالری مواجه است که در نوع خود در تاریخ 
معاصر آمریکا بی نظیر محسوب می شود. بخش بزرگی از افزایش شدید مخارج دولت 
مربوط به تامین هزینه های الزم برای توسعه زیرساخت ها و همچین شبکه خدمات 
درمانی آمریکا است که با هدف تسریع رشد اقتصادی در سال های آینده و افزایش رفاه 
طبقه متوسط انجام می شود.امیدواری به احیای اقتصاد آمریکا بیش از پیش افزایش 
پیدا کرده است. در یک هفته اخیر میزان موارد ابتالی جدید به کرونا در این کشور با 
کاهش چشمگیر نسبت به ماه قبل به کمتر از ۲۵ هزار مورد در روز رسیده است. در حال 
حاضر حدود نیمی از جمعیت آمریکا دست کم یک دوز واکسن کرونا دریافت کرده اند 
که جو بایدن - رییس جمهور آمریکا- آن را یک دستاورد تاریخی دانسته است. آمریکا 
باالترین میزان قربانیان کرونا در جهان را دارد اما با روند فعلی انتظار می رود به زودی 
زندگی در این کشور به حالت عادی برگردد.  یک مقام صندوق بین المللی پول از تنوع 
بخشــیدن به ذخایر ارزی جهان استقبال کرده و گفته اســت اقتصاد جهانی با وجود 
چندین ارز ذخیره به جای تمرکز روی دالر، ثبات و شرایط بهتری خواهد داشت. توماس 
مانچینی- مدیر بخش بازارهای پولی صندوق بین المللی پول- یورو، ین و یوان را دیگر 
ارزهای مهم جهانی برشمرد و با اشاره به باال گرفتن تب ارزهای دیجیتالی، گفت: این 
ارزها جذابیت ها و پتانسیل باالیی برای رشد بیشتر دارند اما نوسان آن ها بیش از حدی 
است که بتوان آن ها را به عنوان ارز ذخیره حساب کرد.  تاکنون بیش از ۱۷۴ میلیون و 
۲۴۱ هزار و ۷۲۶ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۷۴۸ 
هزار و ۶۹ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات 
مربوط به آمریکا با ۶۱۲ هزار و ۳۸۷ نفر، برزیل با ۴۷۳ هزار و ۴۹۵ نفر، هند با ۳۵۱ هزار 
و ۱۸۶ نفر، مکزیک با ۲۲۸ هزار و ۸۰۴ نفر و پرو با ۱۸۶ هزار و ۵۱۱ نفر بوده است.مازن 
عیسی - استراتژیست ارشد ارزی در موسسه تیدی سکیوریتیز - گفت: نگرانی از اوج 

گیری تورم یکی از اصلی ترین عواملی است که جلوی رشد بیشتر دالر را گرفته اما دالر 
در مقطع فصلی فعلی دارای پشتوانه های بنیادی خوبی برای صعودی شدن است. در 
صورتی که بازدهی اوراق قرضه روی مدار نزولی قرار گیرد، دالر حرف های زیادی برای 
گفتن در برابر ارزهای امن تر خواهد دشت. موضع فعلی بانک مرکزی ادامه سیاست های 

حمایتی است که در برابر رشد دالر عاملی بازدارنده محسوب می شود.  

شاخص دالر
شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، 
در معامالت امروز با ۰.۲۱ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۸۹.۹۵۳ 
واحد بسته شد.نرخ برابری هر فرانک ســوئیس نیز معادل ۱.۱۱۶ دالر اعالم شد. 
)نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی نیویورک محاسبه 

شده است.(

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۱۶ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و 
به ازای ۱.۴۱۶ دالر مبادله شد. یورو ۰.۲ درصد باال رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۲ 

به ۱.۲۲۴ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۰۶ درصد کاهش به ۱۰۹.۴۲۸ ین 
رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۲۸۸ دالر مبادله شد. 

همچنین نرخ برابری دالر معادل ۶.۳۸۲ یوان چین اعالم شد.

تراکنش های شــبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشــور در دومین ماه سال جاری 
 ۴۸۰ هزار میلیــارد تومان بوده کــه ۹۰ درصــد آن از طریــق کارت خوان ها انجام 

شده است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس تازه ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، 
مجموع تعداد تراکنش های انجام شــده شــاپرک در اردیبهشت ســالجاری بالغ بر 
۳ میلیارد بوده کــه ارزش این تراکنش هــا در مجموع به ۴۸۰ هــزار میلیارد تومان 
می رسد که نســبت به فروردین ماه رشــدی معادل ۷.۲ درصد در تعداد و حدود ۱۷ 
درصد در ارزش ریالی داشــته است. بر این اساس، رشد اســمی ماهانه تراکنش های 
 شــاپرک در اردیبهشــت ســال جاری نســبت به ماه گذشــته معادل ۱۶.۹ درصد

 بوده است. 

 سهم ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت
در اردبیشــهت ۱۴۰۰ ســهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش های انجام شده 
حدود ۶.۵ درصــد و ابزار پذیرش موبایلــی ۳.۶ درصد بوده و این در حالی اســت که 
کارت خوان های فروشــگاهی ۹۰ درصــد از کل تراکنش های انجام شــده را به خود 
اختصاص داده اند.از مجموع تراکنش های انجام شــده ۸۷.۶۶ درصد مربوط به خرید 
کاال و خدمات، ۷.۹۷ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل 
۴.۳۸ درصد مربوط به مانده گیری بوده اســت.همچنین، از مجموع کل تراکنش های 
انجام شــده در اردیبهشــت معادل ۹۲.۴۱ درصد موفق و ۷.۵۹ درصد ناموفق بوده، 
البته تراکنش هایی که با سوییچ شــاپرک انجام شده، ۹۹.۹۸ درصد موفق بوده است.
اما از مجموع تراکنش های ناموفق انجام شده در این ماه، ۱.۳۳ درصد به دلیل خطای 

پذیرندگی، ۰.۲۳ درصد به دلیل خطای شــاپرکی، ۱۰.۳۷ درصــد به دلیل خطای 
صادرکنندگی، ۸۷.۶۰  درصد به دلیل خطــای کاربری و ۰.۴۷ درصد به علت خطای 
کسب و کار بوده است.بر اساس این گزارش، نســبت ارزش تراکنش های شاپرک به 
نقدینگی در اردیبهشت ماه ســالجاری نیز ۱۳.۳۹ درصد بوده و این در حالی است که 
نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۲.۰۵ درصد 

بوده است.

متوسط مبلغ تراکنش ها در ابزارهای پذیرش 
بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در اردیبهشــت سال جاری، ابزار کارت خوان فروشگاهی 
با ۲۸۱ تراکنش بــه ازای هر کارت خوان در مکان نخســت قــرار می گیرد و پذیرش 

اینترنتی با ۱۲۲ تراکنش بــه ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی بــا ۷۵ تراکنش به ازای 
هر ابزار فعال بــه ترتیب در مکان های بعــدی قرار می گیرند. افزون بر این متوســط 
تراکنش هر ابزار پذیرش شــاپرکی در ماه مذکور معادل ۲۳۷ تراکنش است که این 
تعداد نســبت به مقدار مشابه در ماه گذشــته افزایش ۲/ ۱۵ واحدی )۸/ ۶ درصدی( 
را تجربه کرده اســت.همچنین بیشــترین افزایش متوســط تعداد تراکنش مربوط 
به کارت خوان فروشــگاهی بوده اســت. شاخص مهم دیگر، شــاخص متوسط مبلغ 
تراکنش ها به ازای هر ابزار پذیرش اســت که بنا بر آمارهای رســمی، متوسط مبلغ 
هر تراکنش در ابزار پذیــرش اینترنتی ۷/ ۳۷ میلیون تومان بــوده که این عدد برای 
 کارت خوان های فروشگاهی ۴۲.۵ میلیون تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۷۵۱ هزار

 تومان بوده است.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مردم برای اینکه 
دچار مشکل نشوند، باید در سامانه امالک و اسکان 
مشــخصات ملک خود را وارد کننــد، در غیراین 
صورت این امالک به عنوان خالی از سکنه تعریف 
و به ســازمان اعالم خواهد شــد.به گزارش ایسنا، 
محمود علیزاده با تأکید بر لزوم طراحی زیرساخت 
های الزم برای دریافــت مالیات از خانه های خالی 
گفت: برای اینکه مشــخص شود یک فرد طی یک 
سال چند واحد مسکونی و زمین معامله کرده باید 
زیرساخت هایی را فراهم کرد.وی که در یک برنامه 
رادیویی صحبت می کرد، قانون پایانه فروشگاهی 
را یکی از زیرساخت های مالیات بر عایدی سرمایه 

عنوان کرد و افزود: با اجرای ایــن قانون می توان 
معامالت کلیه افراد در حوزه حوزه مســکن و طال 
و سکه و ارز را تشــخیص داد.معاون فنی و حقوقی 
سازمان امور مالیاتی کشــور اظهارکرد: نسبت به 
هر ملک و زمینی که با اجرایی شــدن این قانون، 
خریده شده باشــد و بعد به فروش رفته باشد اقدام 
به دریافت مالیات می کنیم و خانه هایی که قبل از 
طراحی این قانون خریده شده باشند مشمول این 
موضوع نمی شود.علیزاده یادآور شد: کسانی هم که 
چند واحد مسکونی خریداری کرده و آن ها را اجاره 
داده باشد، مشمول قانون مالیات بر خانه های خالی 
و مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد.وی با بیان 

اینکه اصابت این طرح ها صرفاً به بخش سوداگری 
است، گفت: اصابت این نوع مالیات به کسانی است 
که زیر یک ســال اقدام به خرید و فروش می کنند 
که البته هنوز مکانیزم و زیرساخت های جزئی برای 
این کار طراحی نشده اســت.معاون فنی و حقوقی 
ســازمان امور مالیاتی تأکیدکرد: مردم برای اینکه 
دچار مشکلی نشــوند باید وارد این سامانه شوند و 
مشــخصات ملک خود و کد پستی را وارد کنند در 
غیراین صورت این امالک به عنوان خالی از سکنه و 
کاربر تعریف و به سازمان اعالم خواهد شد البته این 
افراد می توانند با ارائه مدارک و مستندات خود به 

اداره مالیات وضعیت خود را مشخص کنند.

شرکت های برق منطقه ای و توزیع در سراسر کشور، خود را 
برای شرایط تنش دمایی هفته آینده که باعث افزایش شدید 
مصرف می شود، آماده می کنند.به گزارش وزارت نیرو، نشست 
اضطراری امروز در مرکز پایش صنعت برق برگزار شد و در این 
نشست همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
گفت: هفته گذشته میانگین دمای کشور در حدود ۳۶ درجه 
بود که پیک ۵۸ هزار و ۵۶۳ مگاوات به ثبت رسید.وی ادامه 
داد: این در حالی است که براساس پیش بینی ها هفته آینده 
میانگین دمای هوا ۱.۴ درجه افزایش می یابد و در شرایط تنش 
دمایی و مصرف برق قــرار می گیریم.معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی در عین حال از همه روابط عمومی های و رسانه ها 
خواست تا با اطالع رسانی صادقانه و آگاه سازی، هموطنان را در 

جریان شرایط کنونی صنعت برق قرار دهند.این مقام مسئول 
تأکید کرد: باید تالش های صنعت برق بــرای مدیریت این 
شرایط اطالع رسانی شود تا مردم نیز بتوانند با اطمینان کامل 
نسبت به کاهش مصرف اقدام کنند.در این نشست همچنین 
محمدحسن متولی زاده مدیرعامل توانیر نیز با تأکید بر اطالع 
رسانی مستمر گفت: باید در اطالع رســانی ها، تأثیر شدید 
شرایط آب و هوایی بر مصرف برق تبیین شود. همچنین باید 
آثار کم بارشی، نحوه برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز و ادارات 
پُرمصرف برای مردم اطالع رسانی شود.وی همچنین با تأکید 
بر این که برنامه های تعمیراتی به جز موارد اضطرار، باید تعلیق 
شود، افزود: با وزارت صمت برای جلب بیشتر همکاری با صنایع، 
هماهنگی شده است.مدیرعامل توانیر در عین حال با بیان این 

که باید به دور از جریانات سیاسی به خدمت رسانی بپردازیم، 
توضیح داد: باید ضمن دعوت مردم به حضور در انتخابات، از 
موضع گیری ها پرهیز و صرفاً به خدمت رسانی و تأمین برق 
مردم بپردازیم.مدیرعامل توانیر همچنین با اشاره به این که تنها 
دو راه برای جلوگیری از اعمال خاموشی وجود دارد، گفت: یک 
راه ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید است که اعتباری بالغ 
بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی را نیاز دارد و در مدت زمان کوتاه 
نیز به نتیجه نمی رسد. راه دوم جلب مشارکت عموم مردم برای 
همکاری در مدیریت مصرف را انجام کارهای ساده مانند تنظیم 
کولرهای گازی روی ۲۵ درجه و استفاده از دور کند کولرهای 
آبی است و خاموش کردن المپ های اضافی است که می توان 

با انتخاب آن از خاموشی رهایی پیدا کنیم.

ناکامی دالر در حفظ کانال مهم

تعداد و ارزش تراکنش ها در کرونا زیاد شد  
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پشت پرده کاهش نرخ 
سود در بازار بین بانکی

افزایش ۲۷ درصدی 
بدهی دولت

 به بانک ها

 قیمت واقعی
  ارز،
  ۱۱ تا ۱۷ هزار
تومان است

 ربیعی:

 تامین مالی
 ۳۰۰ هزار میلیاردی 

دولت از بورس 
کذب است 
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وزیر اقتصاد:

سرمقاله

يادداشت

 چند  نکته
 درمورد  مناظره ها 

 ضعف سرمایه گذاری 
در بخش انرژی

بدون تردید اگــر از افکار 
عمومی جامعــه ایران در 
مورد مشکالت اقتصادی 
ســوال شــود، لیســت 
مشــترکی از مشــکالت 

اقتصاد کشور را ارائه خواهند...

  عباس علوی راد 

  کمیل طیبی، اقتصاددان
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رکود  مسکن به بازار 
اوراق تسهیالت رسید

 روز پرنوسان 
برای بورس

قطعی برق طی یک ماه اخیر تبدیل به مشکل جدی تولید کنندگان شده است

خسارت کالن خاموشی ها  به تولید 
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انتقاد   از ساختار  مناظره ها
دومین   مناظره   با   مو ضوع   فرهنگی،   اجتماعی   و   سیاسی   برگزار   شد

بازار اوراق تسهیالت مسکن با افت شدید استقبال 
مواجه شــده و تقاضا برای دریافت وام مســکن به 
کمترین میزان در ســال های اخیر رسیده است.به 
گزارش مهر، بازار خرید و فروش گواهی حق تقدم 
تسهیالت مسکن در معامالت امروز سه شنبه )۱۸ 
خرداد ۱۴۰۰( فرابورس اگرچه با افزایش قیمت بعضاً 
تا پنج درصدی در بعضی از نمادها مواجه شد اما به 
دلیل رکود سنگین، با کاهش شدید معامالت مواجه 
اســت.در معامالت امروز تنها برای دو نماد »تسه 
۰۰۰۲« و »تسه ۰۰۰۱« به ترتیب ۱۱ و ۵ هزار برگه 
فروش ثبت شــد اما برای سایر نمادهای معامالتی 
زیرمجموعه اوراق تسهیالت مسکن، کمتر از هزار 
برگه از این اوراق به فروش رفته است.متوسط قیمت 

اوراق تسهیالت مسکن ...

بازار سرمایه روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت؛ 
به طوری که شــاخص کل بورس در ســاعات 
ابتدایی معامالت تا یک میلیون و ۱۶۶ هزار واحد 
افزایش یافت اما در ساعات پایانی روندی نزولی 
به خود گرفت و به رقم یک میلیون و ۱۵۹ هزار 
واحد رسید.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس 
در معامالت روز گذشــته بازار سرمایه با ۳۳۶۲ 
واحد افزایش رقم یک میلیون و ۱۶۰ هزار واحد 
را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با 
۱۱۵ واحد افزایش به رقم ۳۸۳ هزار و ۹۴۲ واحد 
رسید. معامله  گران این بازار ۸۷۳ هزار معامله به 
ارزش ۵۳ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال انجام دادند. 
بانک ملت، ایران خودرو، گروه مپنا، بانک تجارت 

و گسترش نفت و...



اقتصاد2
ایران وجهان

آزمایشگاه آب  تصفیه خانه باباشیخعلی، 
آزمایشگاه برتر در بین تصفیه خانه های 

کشور شد
آزمایشــگاه میکروبیولــوژی تصفیــه خانه آب 
باباشــیخعلی، عالوه بــر دریافــت گواهی نامه 
ایزو17025 از شــرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، آزمایشگاه برتر در بین تصفیه خانه های 
کشور شناخته شــد . مدیر تصفیه خانه آب بابا 
شیخعلی آبفای استان اصفهان عنوان کرد: ممیزی 
فنی و مدیریتی آزمایشگاه میکروبیولوژی تصفیه 
خانه آب باباشیخعلی توســط ممیزین شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور و مطابق با الزامات 
استاندارد ایزو 17025 به صورت آنالین انجام شد. 
اسماعیل گرجی زاده افزود: بر اساس نظر ممیزین، 
آزمایشــگاه آب تصفیه خانه باباشیخعلی از نظر 
کیفی، فنی و  آزمون¬های میکروبی و بیولوژی 

آب، مطابق با استاندارد ایزو 17025 بوده است.
وی با اشــاره به ممیــزی مراقبتی که توســط 
کارشناسان شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
انجام شد تصریح کرد: آزمایشگاه آب تصفیه خانه 
باباشیخعلی، به عنوان آزمایشــگاه برتر در بین 

تصفیه خانه های کشور معرفی شد.
اضافه می شــود تصفیه خانه آب باباشیخعلی با 
ظرفیت تصفیه 11.5 متر مکعــب آب در ثانیه از 
 بزرگترین تصفیه خانه های خاور میانه به شمار 
می رود که آب مورد نیاز جمعیت ســاکن در 57 
شهر و 380 روستای طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 

را تامین می کند.

برگزیدگان نخستین مسابقه عکاسی 
»فریم« در ایرانمال تقدیر شدند

آئین اختتامیه اولین مسابقه عکاسی از ایران مال 
به همت بانک آینده و اداره کل تشریفات و روابط 
عمومی ایرانمال برگزار شد.   مجموعه چند منظوره 
ایرانمال خردادماه 1400 میزبــان هنرمندان و 
عالقمندان عکاسی کشور بود تا  همزمان با کاهش 
محدودیت های کرونایی  و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، مراســم اختتامیه اولین دوره مسابقه 
عکاســی " فریم" را برگزار کند. ایــن رویداد در 
روزهای نوروز 1400 و در قالب چندین تور یک 
روزه عکاسی آغاز شــد و در نهایت در خرداد ماه 
برندگان خود را شناخت. مسابقه " فریم" در دو 
بخش معماری و خرید از ایران مال برگزار شــد و 
آثار برگزیده از میان حدود چهارصد عکس انتخاب 
شــدند. هیات داوران این دوره از مسابقه پس از 
ساعت ها بررسی و بازبینی در نهایت 41 عکس 
را انتخاب و از بین آن افراد زیر را شایسته دریافت 

جایزه نقدی و لوح تقدیر مسابقه اعالم کرد:
در بخش معمــاری: صالــح بیات- رتبــه اول، 
محمدرضا نقیبی- رتبه دوم،  علی خردپیشه – 

رتبه سوم
در بخش خرید: امید جبرائیلی- رتبه اول، مصطفی 

کهن ترابی- رتبه دوم، شهریار دبیری- رتبه سوم 
هیات داوران از سه عکاس نیز تقدیر ویژه به عمل 
آورد و جایزه هیات داوران به آنان اعطا شد. این سه 
نفر محمدحسن دهکردی، مهوش ساروخانی و 

فاطمه افراز  بودند.

مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد
تسهیالت ویژه برای زیرساخت های 

پردیس و پرند
مدیرعامل بانک مسکن، از اختصاص تسهیالتی 
بالغ بر 12 هزار و 300 میلیارد ریال برای تکمیل 
زیرساخت های مســکن مهر پردیس و پرندخبر 
داد.غ بر 12 هزار و 300 میلیارد ریال برای تکمیل 
زیرساخت های مسکن مهر پردیس و پرندخبر داد.

مدیرعامل بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار 
پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، اعالم کرد: 
تاکنون اعتباری بالغ بر 12 هزار و 300 میلیارد ریال 
برای تکمیل زیرساخت های مسکن مهر پردیس 
و پرند از سوی بانک مســکن و در قالب پرداخت 
تسهیالت مشارکت مدنی جهت تکمیل و توسعه 
زیرساخت های شهری در این دو شهر جدید تامین 
اعتبار شده است. وی با بیان اینکه بخشی از این 
اعتبار مربوط به شهر جدید پردیس و بخشی دیگر 
مربوط به پرند بوده است، گفت: از این میزان 10 
هزار میلیارد ریال تسهیالت مشارکت مدنی جهت 
تکمیل و توسعه زیرساخت های شهری مسکن 
مهر پردیس و 2 هــزار و 300 میلیارد ریال برای 
همین منظور به شهر جدید پرند پرداخت شده 
است. وی خاطرنشان کرد: تسهیالت پرداختی به 
منظور احداث جاده و راه، آماده سازی زمین، خرید 
ماشین آالت و تجهیزات شهری مانند ماشین آالت 

آتش نشانی و ... صورت پذیرفته است.

استان ها

بازار اوراق تسهیالت مسکن 
با افت شدید استقبال مواجه 
شده و تقاضا برای دریافت وام 
مسکن به کمترین میزان در 

سال های اخیر رسیده است.
به گزارش مهر، بازار خرید و فــروش گواهی حق تقدم 
تسهیالت مسکن در معامالت امروز سه شنبه )18 خرداد 
1400( فرابورس اگرچه بــا افزایش قیمت بعضاً تا پنج 
درصدی در بعضی از نمادها مواجه شد اما به دلیل رکود 

سنگین، با کاهش شدید معامالت مواجه است.
در معامالت امروز تنها برای دو نماد »تســه 0002« و 
»تسه 0001« به ترتیب 11 و 5 هزار برگه فروش ثبت 
شد اما برای سایر نمادهای معامالتی زیرمجموعه اوراق 
تســهیالت مســکن، کمتر از هزار برگه از این اوراق به 

فروش رفته است.
متوسط قیمت اوراق تسهیالت مســکن در معامالت 
امروز از 57 تا 5۹ هزار تومان در نوســان بود به گونه ای 
که کمترین رقم فروخته شده 53 هزار تومان برای یکی 
از معامالت نماد »تسه ۹80۹« )اوراق مسکن آذر ۹8( و 
گران ترین معامله نیز 5۹ هزار و 355 تومان برای نماد 

»تسه ۹۹01« )اوراق مسکن فروردین ۹۹( ثبت شده 
است. با این حال شاهد افزایش 4 تا 5 درصدی قیمت در 
بیشتر نمادهای اوراق تسهیالت مسکن بودیم به گونه ای 
که در روز گذشته متوسط قیمت از 55 تا 57 هزار تومان 

به ثبت رسیده بود.
همچنین اوراق تسهیالت مسکن بانک ملی در معامالت 
امروز با متوسط قیمت 73 تا ۹7 هزار تومان بسته به نوع 

نماد معامالتی این اوراق در نوسان بود ولی تقریباً همه 
نمادها افزایش پنج درصدی قیمت را نسبت به معامالت 
دیروز ثبت کرده بودند؛ ضمن اینکه عمده معامالت اوراق 
مسکن بانک ملی )فملی( کمتر از 40 برگه فروش در هر 

نماد زیرمجموعه »فملی« بود.
گزارش های بازار مسکن منتشره از سوی بانک مرکزی 
در دو ماه نخست امسال از کاهش ماهانه قیمت مسکن 

در فروردین و اردیبهشــت به ترتیب 3.1 و 1.8 درصد 
حکایت دارد. اگرچه در اردیبهشت امسال با ثبت 3 هزار و 
۹00 فقره معامله مسکن نسبت به اولین ماه سال جاری 
که تنها 2 هزار و 100 فقره معامله به ثبت رسید، افزایش 
88.1 درصدی معامالت مســکن رخ داده است، اما در 
مقایسه با ماه مشابه سال قبل از آن )اردیبهشت 13۹۹( 

کاهش ۶5.2 درصدی داشته است.
به نظر می رسد کاهش شدید معامالت اوراق تسهیالت 
مسکن در پی این رکود بازار مسکن در دو ماه اخیر باشد 
که به اعتقاد برخی کارشناسان احتماالً در یکی دو ماه 
آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ ضمن اینکه احتمال وقوع 
رکود تورمی از نیمه های سال جاری هم از سوی برخی 

کارشناسان بازار مسکن پیش بینی شده است.
با توجه به اینکه برای دریافت تسهیالت 240 میلیون 
تومانی مسکن زوجین، می بایست 480 برگه 500 هزار 
تومانی با متوسط قیمت 58 هزار تومان خریداری شود، 
هزینه تهیه این تسهیالت، 27 میلیون و840 هزار تومان 
برای زوجین تهرانی و برای متقاضیان فردی دریافت وام 
140 میلیون تومانی خرید مسکن در تهران نیز با توجه 
به لزوم خرید 280 برگه تســهیالت مسکن با متوسط 
قیمت 58 هزار تومان، می بایست 1۶ میلیون و 240 هزار 

تومان هزینه کرد.

افت شدید تقاضای وام مسکن

رکود مسکن به بازار اوراق تسهیالت رسید

روز پرنوسان برای بورس
بازار سرمایه روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت؛ به 
طوری که شاخص کل بورس در ساعات ابتدایی 
معامالت تا یک میلیون و 1۶۶ هزار واحد افزایش 
یافت اما در ســاعات پایانی روندی نزولی به خود 
گرفت و به رقم یک میلیون و 15۹ هزار واحد رسید.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس در معامالت 
روز گذشته بازار سرمایه با 33۶2 واحد افزایش 
رقم یک میلیون و 1۶0 هــزار واحد را ثبت کرد. 
شــاخص کل با معیار هم وزن هم با 115 واحد 
افزایش به رقم 383 هزار و ۹42 واحد رســید. 
معامله  گران این بازار 873 هزار معامله به ارزش 
53 هزار و 3۶3 میلیــارد ریال انجام دادند. بانک 
ملت، ایران خودرو، گروه مپنــا، بانک تجارت و 
گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت به دیگر نمادها 
بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل فوالد مبارکه 
اصفهان نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس نیز 
با 5۹ واحد کاهش به رقم 17 هــزار و ۶۶0 واحد 
رسید. در این بازار 43۹ هزار معامله به ارزش 1۹ 

هزار و 24 میلیارد ریال انجام شد.  

افزایــش ۲۷ درصدی بدهی 
دولت به بانک ها

طبق اعالم بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به 
سیستم بانکی در پایان ســال گذشته معادل 27 
درصد رشد یافته است. به گزارش ایسنا، بررسی 
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در پایان 
سال گذشته میزان دارایی های خارجی سیستم 
بانکی با 33 درصد رشد به رقم 1540 هزار و ۶00 

میلیارد تومان رسیده است.
از سوی  دیگر،  رقم بدهی بخش دولتی نیز با 27 
درصد رشــد به میزان 528 هزار و 700 میلیارد 
تومان رسیده است. عالوه براین، حجم دارایی ها و 
بدهی های سیستم بانکی در پایان سال گذشته با 
3۹.4 درصد رشد، به 755۶ هزار و ۹00 میلیارد 
تومان رسیده است که این میزان در پایان سال ۹8 

بیش از 5 هزار و 420 میلیارد تومان بود.

چند نکته  درمورد  مناظره ها
  عباس علوی راد 

بدون تردید اگر از افکار عمومی جامعه ایران در مورد 
مشکالت اقتصادی سوال شود، لیست مشترکی 
از مشکالت اقتصاد کشور را ارائه خواهند داد. اگر 
از اساتید اقتصاد دانشــگاه ها در مورد مشکالت 
اقتصادی سوال شود، آنها نیز ضمن ارائه لیستی از 
مشکالت اقتصادی، ریشه ها و دالیل را مطرح و برای 

رفع آنها ایده خواهند داشت.
با این همه از یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
حداقل به عنوان انعکاس دهنده بخشــی از افکار 
عمومی و جامعه نخبگان اقتصادی انتظار می رود 
هم مشــکالت اقتصادی را دقیق بشناسد و هم 
برای رفع آنها ایده و برنامه عملیاتی و قابل بازخورد 
داشته باشد. البته این هرگز بدان معنا نیست که 
یک  نامزد انتخابات ریاســت جمهوری لزوماً باید 
اقتصاددان باشــد، همانطور کــه رئیس جمهور 
بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد موفق در دنیا 

اقتصاددان نبوده و نیستند. 
 در جریان مناظره اول انتخابات ریاست جمهوری 
که پیرامون یکی از اولویت های اصلی کشور یعنی 
مسائل و مشکالت اقتصادی بود، مباحث منطبق 
با انتظار افکار عمومی و نخبگان اقتصادی جامعه 

ایران پیش نرفت.
متاســفانه شــروع و اســتمرار انحراف از برآورد 
نمــودن انتظــارات افــکار عمومــی و  نخبگان 
اقتصــادی از ایده هــا و برنامه هــای نامزدهای 
انتخابات ریاســت جمهوری برای حل مشکالت 
 اقتصادی کشور از ســوی اقتصادی ترین نامزد

 اتفاق افتاد.
از سال 13۹8 تاکنون، اولویت اول اقتصاد کشور 
پیرامون افزایش تولید بوده است. اهمیت مقوله 
تولید، رشد اقتصادی و نقش آن در بهبود رفاه مردم 
ایران را کمتر کسی انکار می کتد، لیکن جزء یک  
نامزد ریاست جمهوری که به مقوله پشتیبانی از 
تولید از طریق برخی اصالحات در نظام مالیاتی 
کشور ورود کرد، سایر نامزدها در این زمینه بحث و 

ایده ای مطرح نکردند.
پیشــنهاد اصالح نرخ مالیات بر شرکت های غیر 
دولتی در کشور با توجه به واقعیت های مقایسه 
نرخ آن با اقتصاد کشورهای موفق در پایداری رشد 
تولید، عملیاتی ترین و مشخص ترین ایده ای بود 
که در مناظره اول مطرح شــد. حتی اگر تنگناها 
و محدودیت های منابع درآمدی دولت در بودجه 

عمومی هم مطرح باشد.

اخبار
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وزیر اقتصاد درحاشیه اولین جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی در ســال 1400 با اشاره به 
اینکه کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری 
می توانند برای کســب اطالعات درست اقتصادی با 
وزارت اقتصاد مشورت کنند، گفت: اینکه گفته شده 
دولت 300 هزار میلیارد تومان از بورس برای بودجه 

دولت تامین مالی کرده، کذب است.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در پاسخ به پرسش یکی 
از خبرنگاران در رابطه با رشد اقتصادی در سال جاری 
اظهار کرد: در دو ماهه ابتدای امســال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته صادرات غیرنفتی 48 درصد رشد 
داشته و این در حالی است که در سومین سال تحریم ها 

و در سایه شیوع ویروس کرونا قرار داشتیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به رشد 
برخی از  پارامترهای اقتصــادی از جمله مصرف برق، 
گفت: مصرف بــرق واحدهای تولیــدی و بنگاه های 
اقتصادی رشد کرده و این نشان می دهد که بنگاه های 
اقتصادی نسبت به سال گذشته وضعیت پرتحرک تری 

دارند.
وی با بیان اینکه توســعه زیرساخت ها به رونق بخش 
تولید کمک می کند، گفت: براساس گزارش ها، شرایط 
امید بخش بوده و امیدواریم در ســال جاری، تأمین 
ارز واردات از طریق صادرات غیرنفتی انجام شــود و 

همچنین بنیه تولید داخل افزایش یابد. خوشبختانه با 
تکیه بر تولید دانش بنیان در بسیاری از نیازمندی های 
مبارزه با ویروس کرونا نه تنها به خودکفایی رسیده ایم 
بلکه توان صادراتی یافته ایم و همه این ها نتیجه تعامل 

دولت و بخش خصوصی است.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی بیان کــرد: برای بهبود 
فضای کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی 11 
اقدام مؤثر و امتیاز آور در بهبود رتبه انجام داده است که 
هشت مورد آن مورد تأیید اتاق های  بازرگانی، اصناف و 
تعاون قرار گرفته که البته بانک جهانی هنوز این مورد 

را تأیید نکرده است.
دژپســند در مورد تأمین مالی بودجه از طریق بورس 
گفت: مدتی است که راجع به بورس و بازار سرمایه کمتر 
صحبت می کنم. بازار سرمایه مالزمات خاص خود را 
دارد و یکی از دالیلی که کمتر ورود می یابم این است 
که نگران اظهارنظرهای غیرحرفه ای هستم. سرمایه 
محیط امن می خواهد و اظهارنظرهای غیرحرفه ای به 
آن آسیب می رساند. بازار سرمایه دو رکن بازار بدهی و 
بازار سهام را دارد و نکته دیگر اینکه ما در هر کدام از این 
بازارها یک روش برای ورود و خروج نداریم و روش ها و 
ابزارها متعدد است و  اینکه در این شرایط حساس هر 
جمله ای را تفسیر به رأی کنیم و آسیب به بازار سرمایه 
برســانیم مورد انتقاد من قرار گرفته است. وزیر امور 

اقتصادی و دارایی در ادامه و در پاســخ به پرسشی در 
خصوص میزان واگذاری های بودجه سال 1400 بیان 
کرد: طبیعتاً وقتی می گویم که در قانون بودجه دولت 
مکلف شد که ۹5 هزار میلیارد تومان از واگذاری ها را به 
انجام رساند و اینکه این را بخواهیم در بازار سرمایه انجام 
دهیم نکته مثبت است، یعنی بازار سرمایه به درجه ای 
از بلوغ رسیده که می تواند مبنا قرار گیرد. اما قرار نیست 
همه این را به صورت شناوری و خرد واگذار کنیم، زیرا 
واگذاری های شناوری و خرد ممکن است در این شرایط 
آسیب بزند و لذا تصمیم ما این است که روش ها را تنوع 
ببخشیم ضمن اینکه با تحقق این هدف مانع شویم که 

بازار از طریق مازاد عرضه دچار مشکل شود.
وی افزود: هنوز افرادی که بازار سرمایه را شناخته اند 
آمادگی ورود به بازار ســرمایه دارند اما حواشی نباید 
بوجود آیــد، زیرا برخی از مطالب مطرح شــده مانند 
مباحثی که در خصوص عرضه اوراق دولتی مطرح شد، 

به بازار سرمایه آسیب می زند.
دژپســند ادامه داد: لزوما بازار بدهی رقیب بازار سهام 
نیست و این دو می توانند به عنوان مکمل هم، کارکرد 
داشته باشــند؛ لذا باید امکان اعمال مدیریت را برای 
سهام دار فراهم کنیم و این فرصت را باید دولت فراهم 

کند.
وزیر اقتصاد در ادامه توضیح داد: خریداران اوراق در سال 

گذشته عمدتاً کسانی بودند که نمی توانستند از لحاظ 
قانون و مقررات در بازار سهام وارد شوند و لذا تنها گزینه 

آنها بازار بدهی بوده است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اختالف نظری بین وزارت اقتصاد 
و یکی از دستگاه ها در رابطه با قیمت گذاری اقالم بورس 
کاال وجود داشت که دولت تصمیم گرفت مّر قانون اجرا 
شــود و هر کاالیی که در بورس کاال هست هیچگونه 
دخالتی در قیمت گذاری آن صــورت نگیرد؛ لذا بهتر 
است دوستان ما با بازار سرمایه حرفه ای عمل کنند و 
از اظهار نظر غیرحرفه ای پرهیز کنند، زیرا بازار سرمایه 

بازار رقابت سیاسی نیست.
 دژپسند در خصوص مطالبی که از سوی کاندیداهای 
ریاســت جمهوری در حوزه اقتصاد مطرح می شود، 
گفت: کاندیداها نباید حرف هایی بزنند که قابلیت اجرا 
ندارد و وزارت امور اقتصــادی و دارایی در زمینه های 
بورس، مالیات و خصوصی ســازی بیانیه ای کلی ارائه 
کرده است البته ما نمی خواهیم کاندیداها را مخاطب 
قرار دهیم اما نوع گفتارها نباید تخریب کننده فضای 

عمومی اقتصاد باشد.
وی افزود: مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
اقتصاد آمادگی دارد در رابطه با حوزه  هایی که مرتبط 
با عملکرد این وزارتخانه اســت، توضیحــات الزم به 

کاندیداهای محترم را ارائه دهد.

ســخنگوی دولت با اشــاره بــه اینکــه ارز 4200 
درست ترین تصمیم بود، گفت: قیمت فعلی ارز واقعی 
نیست، قیمت ارز بین 11 تا 17 هزار تومان می ایستد. 
تورم کاهش پیدا می کند، قیمــت کاالی وارداتی با 

توجه به کاهش قیمت ارز کاهشی می یابد.
به گزارش تجارت نیوز، علی ربیعی سخنگوی دولت 
در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران گفت: 
امروز و فردای ما در گرو حفظ صندوق رای با مشارکت 
حداکثری است. در صورت مشارکت غیر حداکثری 
دولت برای حل مشکالت داخلی و خارجی با مشکل 
روبه رو خواهد بود. در صورت مشارکت غیرحداکثری، 
دولتی که پشتوانه اعتماد اکثریت جامعه را نداشته 
باشد، برای حل مسائل درهم  تنیده داخلی و خارجی، 
دچار مشکل خواهد شد. بنابراین برای امروز ایران، 

برای فردای ایران،  مشارکت، امری حیاتی است.
وی با اشاره به انتقاداتی که از دولت می شود، خاطر 
نشان کرد: آنچه در این روزها در گفتگوهای سیاسی 
به چشم نمی خورد و به طور عجیب، آگاهانه و عامدانه 
توســط برخی ها دچار فراموشی شده، جنگ بزرگ 
اقتصادی و توام شدن آن با پاندمی کرونا است. پیش 
از این نیروهای مخالف جمهوری اسالمی و برانداز، 
در یک برنامه حساب شده با این تئوری که انباشت 
پدیده های منفی ناشــی از تحریم و کرونا، منجر به 
عصیان توده های در مرز اســتیصال می شود بطور 

آگاهانه تحریم را به محاق برده و دستاوردهای دولت 
و ملت زیر سوال می بردند.

ربیعی خاطر نشان کرد: ارزیابی 8 ساله دولت، بدون 
توجه به آثار جنگ اقتصادی مثل آن است که اداره 
کشور و مدیریت کشور در دهه ۶0 را بدون آثار جنگ 
تحمیلی ارزیابی کنیم. آغاز به کار دولت با رکود تورمی 
بی سابقه و انزوای مطلق در عرصه بین المللی همراه 
بود، به طوری که رشد اقتصادی در سال ۹1 و ۹2 به 
ترتیب 7.7 منفی و منفــی 0.3 درصد و نرخ تورم به 

ترتیب به 30.۶ و 34.7 درصد رسیده بود.
وی افزود: تدابیر دولت یازدهم در همان شش ماه اول 
باعث شد تا سال 13۹3 ، سال خروج از رکود همراه با 
افت شدید نرخ تورم باشد؛ به طوری که در آن سال، 
نرخ تورم به 15.۶ درصد و نرخ رشد اقتصادی به 3.2 
رســید. این در حالی بود که مذاکرات هسته ای در 
جریان بود و هنوز توافق هســته ای به سامان نهایی 

نرسیده بود.
ســخنگوی دولت گفت: در مجموع، علیرغم همه 
تنگناها و محدودیت ها، دولت تدبیر و امید موفق شد 
طی ســال های ۹3 تا ۹۶، یکی از دوران های طالیی 
اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر را رقم بزند. متوســط 
تورم در بازه ســال های ۹3 تا ۹۶ ، یازده و نیم درصد 
بود و نزدیک به دو سال از این دوره تورم تک رقمی در 

کشور، تجربه شد.

تهران- ایرنا- رییس جمهوری گفت: افزایش قیمت 
کاالهــا به ویژه اقالم ضــروری مردم بــه هیچ وجه 
پذیرفتنی نیســت و وزارت صمت موظف اســت با 
جدیت نسبت به کنترل قیمت ها و ممانعت از افزایش 
قیمت آنها اقدام کند. به گزارش روز سه شنبه ایرنا از 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در دویست و 
سی ویکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
پس از ارائه گزارش از وضعیت قیمت کاالهای اساسی 
و اقالم مصرفی و ضروری مردم و اقدامات انجام شده 
برای حفظ تعادل در قیمت از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در 

عدم افزایش قیمت ها تاکید کرد.
وی ادامه داد: دولت صریحا تاکید و اعالم کرده است 
افزایش قیمت کاالها به ویژه اقالم ضروری مردم به 
هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه 
های ذیربط ، )اصناف و تولید گنندگان ( نســبت به 
کنترل قیمت ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند 
و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در 

شرایط کنونی اقتصادی شود.
در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای رمز ارزها 
در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانک 
مرکزی گزارشی از وضعیت تولید وتبادل رمزارزها 

در اقتصاد ایران را ارایه کرد. رییس جمهوری درباره 
فعالیت ها در حوزه ارز دیجیتال و رمز ارزها با تاکید 
بر ضرورت حفظ و حمایت از منافع ملی در این حوزه، 
گفت: امروزه برنامه هوشمندسازی اقتصاد یک الزام 
محیطی است و باید نسبت به الزامات حقوقی و فنی 
این موضوع با دقت و حساســیت عمل کرد و برای 
تدوین راهبرد پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد 

کالن کشور اقدامات الزم انجام شود.
روحانی با تاکید بر ضروری بودن آگاهی مردم در این 
حوزه و اجتناب از ورود غیرکارشناسانه در این حوزه 
با توجه به مخاطرات قابل توجــه در حوزه مبادالت 
رمزارزها، تصریح کرد: باید برای قانونمند شدن فعالیت 
رمز ارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه 
زودتر چاره اندیشــید و قوانین و دستورالعمل های 
الزم را وضع و ابالغ کرد. رییس جمهوری با اشاره به 
پدیده جدید رمز ارزها و اقتضائات و الزامات آن افزود: 
دستگاه های مسئول در حوزه بازار سرمایه با همکاری 
رســانه ها و فضای مجازی در زمینه اطالع رسانی، 
آموزش و آگاهی بخشی مردم نسبت به این پدیده و 
دستورالعمل ها و قوانین آن فعالیت موثر داشته باشند.

روحانی خاطرنشان کرد: تولید رمزارز تا پایان شهریور 
ماه اکیدا ممنوع اســت و وزارت خانه های اطالعات، 
ارتباطات و فناوری اطالعات و نیرو مسئول برخورد و 

قطع برق این مراکز هستند.

یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه معامالت اوراق بدهی با نرخ سود باالی 
20 درصد در بورس در حال انجام اســت، گفت: به نظر می رسد کاهش نرخ 
بهره بین بانکی دستوری است. فردین آقابزرگی در گفتگو با  مهر با اشاره اثرات 
کاهش نرخ سود بین بانکی گفت: چنانچه نرخ اعالمی برای سود در بازار بین 
بانکی صحیح باشد، اتفاق خوبی برای بازار سرمایه به شمار می رود؛ اما متأسفانه 
نه تنها سابقه خوبی برای آمار اعالمی از سوی مراجع تصمیم گیر وجود ندارد؛ 

بلکه شواهد در بازار سرمایه هم این کاهش را تأیید نمی کند.
تحلیلگر بازار سرمایه افزود: در سال ۹۹ باز هم آمار نرخ سود کاهشی اعالم 
می شد؛ اما در بانک ها به شیوه دیگر، اتفاق دیگری در حال رقم خوردن بود و 

نرخ سود بانکی به شدت رو به افزایش بود. وی با بیان اینکه نرخ بهره بین بانکی، 
یکی از مبداهایی است که می تواند نرخ بهره در کل اقتصاد را با عرضه و تقاضا 
در بازار سرمایه، به سمت باال و پایین سوق دهد، تصریح کرد: نرخ اوراقی که هم 
اکنون در بورس معامله می شود، اعداد اعالمی بانک مرکزی را برای نرخ سود 
بین بانکی تأیید نمی کند؛ به خصوص اینکه این موضوع، بخشی از نکاتی است 
که رئیس کل بانک مرکزی هم آن را مطرح می کند که با عملیات بازار باز برای 
کاهش نرخ سود اقدام می شود. به هر حال در حال حاضر نرخ اوراق معامله شده 

در بورس، نرخ سود بین بانکی اعالمی را تأیید نمی کند.
این کارشناس ارشد بازار ســرمایه ادامه داد: نرخ مؤثر بازدهی اوراق به دلیل 

فروختن ارزش اسمی با کسر )زیر قیمت اسمی( باالی 20 درصد است که این 
موضوع، اثر مستقیم بر روی بازار سرمایه دارد و اکنون، نرخ اوراق در حال خرید 
و فروش، باالتر از اعداد اعالمی است. آقابزرگی معتقد است که نرخ سود در بازار 
بین بانکی به صورت دستوری در حال کاهش است و غالب خرید و فروش ها از 
سوی بانک ها، با دستور بانک مرکزی ارتباط دارند و معامالت ثانویه که با کسر 
در حال خرید و فروش است بخشی از منابع نقدینگی بورس و بازار سرمایه را 
قفل می کنند؛ چراکه این کار از سوی بانک ها در حال انجام است. وی افزود: 
تعداد و وزن معامالت در اوراق به صورت دستوری انجام می شود و این رکن 

معامالت در بازار بدهی و اوراق، حکایت از قیمتگذاری دستوری دارد.

وزیر اقتصاد:

تامین مالی ۳۰۰ هزار میلیاردی دولت از بورس کذب است 

 ربیعی:

قیمت واقعی ارز، ۱۱ تا ۱۷ هزارتومان است
روحانی:

 افزایش قیمت کاالها به ویژه اقالم ضروری مردم، پذیرفتنی نیست

پشت پرده کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی

گروه اقتصاد ایران وجهان
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سکه ۱۵۰ هزار تومان ارزان شد 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته )سه شنبه، ۱۸ خردادماه( در بازار تهران با کاهش۱۵۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار 

تومان رسید. ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۱۵۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان معامله شد. همچنین روز گذشته نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم 

۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۷۸ هزار تومان رسید.

بانک ها

سرمقاله
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یک کارشناس بازارمسکن گفت: به لحاظ برخورداری 
از نیروی انسانی، نهاده ها و امکانات، توانایی ساخت 
سالیانه ۱.۵ تا ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور را 
داریم اما با چالشهایی مثل مکانیزم تامین مالی، عدم 
تناسب الگوی عرضه با تقاضا و معضالت متعدد در 
فرآیند احداث ساختمان مواجهیم که رییس جمهور 

آینده باید آنها را رفع کند.
مهدی روانشــادنیا اظهار کــرد: در مناظــره اول 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری چقدر حیف 
که به بخش مسکن کم توجهی شد؛ چه در سواالت و 
چه در پاسخها. شاید اگر سواالت به شکل قرعه کشی 
و غافلگیرانه پرسیده نمی شــد کاندیداها با تمرکز 
بهتری می توانســتند برنامه های خود را ارایه دهند.
وی افزود: مسکن جدا از اینکه به دلیل در بر گرفتن 
یک سوم سبد خانوار، مساله ای مهم برای خانواده ها 
است از جهت پیشــران بودن در اقتصاد نیز اهمیت 

ویژه ای دارد.
این کارشــناس بازار مســکن با اشــاره به صحبت 

کاندیداها مبنی بر نیاز سالیانه کشور به یک میلیون 
مسکن گفت: این یافته جدیدی نیست و در طرح جامع 
مسکن به آن اشاره شده اما باید ببینیم نامزدها چطور 
می توانند این مساله را عملیاتی کنند. از نوع صحبتها 
اینطور استنباط می شد که احداث یک میلیون مسکن 
را بسیار ســاده تلقی می کنند اما موضوع به لحاظ 
اقتصادی، فنی، مهندسی، برنامه ریزی و در نظر گرفتن 
ویژگی های این بازار در شرایط فعلی از پیچیدگی های 

خاصی برخوردار است.
روانشــادنیا تصریح کرد: من معتقدم به لحاظ توان 
نیروی انسانی، نهاده ها، تجهیزات و امکانات به راحتی 
می توانیم ۱.۵ تا ۲ میلیون مســکن در سال تولید 
کنیم اما با چند چالش مواجهیم؛ بخش اول مکانیزم 
تامین مالی است که عمده ابزارهای مالی و اعتباری ما 
فرسوده، قدیمی و غیرمتنوع است. کاندیداها عمدتا 
درباره تسهیالت سخن می گویند که قبال هم این ابزار 
وجود داشته اما با وجود بکارگیری آن طی دهه های 

گذشته وضعیت حوزه مسکن مطلوب نیست. 

ضعف سرمایه گذاری در بخش انرژی
کمیل طیبی، اقتصاددان

مهم ترین عاملی که ظرفیت تولیدی کشور در افزایش می دهد سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری داخلی و خارجی مشوق تولید و توسعه آن هستند. البته تحقق هر دو نوع  سرمایه گذاری نیاز به انگیزه دارد. اگر شرایط فراهم باشد 
انگیزه ها را برای سرمایه گذاری افزایش می دهد. اما اگر در محیطی بی ثبات و با ریسک افزایش هزینه باشد واکنش سرمایه گذاری منفی خواهد بود. همچنین عوامل متعددی سرمایه گذاری را تشویق به حرکت به سمت تولید می کنند. 
به طور کلی سرمایه گذاری باید به صرفه باشد. در حال حاضر وقتی تورم باالست امکان تامین مالی وجود ندارد و سرمایه گذاری هم صرفه اقتصادی ندارد. عالوه بر اینها شرایط بیرونی هم بر تولید و صنعت تاثیرات مهمی دارند. وقتی 
رشد خود اقتصاد پایین است اقتصاد کوچکتر است و توان تامین مالی و درآمدی کمتر و امکان فرصت های سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد.  تحریم های بین المللی، شرایط رکود حاکم بر اقتصاد هم انگیزه های تولیدی را کم می کند. 
رکودی که در سایه تورم ایجاد شده است به کاهش تولید دامن زده است. تنش های سیاسی هم سرمایه ها را فراری داده است. همین کمبود سرمایه کذاری به کمبود برق منجر شده است. انتقال تکنولوژی در بخش برق انجام نشده و 
عقب ماندگی های بسیاری در این صنعت ایجاد شده است.  در حال حاضر انتقال انرژی با تجهیزات فرسوده انجام می شود که قطعی برق تنها نتیجه ظاهری آن است. تاثیر بر تولید و کاهش تولید و رشد قیمت ها نتایج اصلی و پنهان این 
ماجراست. بنابراین ضرر و زیان واحدهای تولیدی و صنعتی از قطع برق دو بخش آشکار و پنهان دارد. ضرر و زیان ناشی از قطع برق واحدهای تولیدی و صنعتی بسیار هنگفت است و تولیدکنندگان را با مشکالت بسیار زیادی روبه رو کرده 
که عمده ترین آن افزایش هزینه های تولید است. سرمایه گذاری در صنعت برق باید در بخش خصوصی انجام شود. البته تولید آن نیز باید در این بخش انجام شود. متاسفانه از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و تولید برق حمایت 
نشده است. از سوی دیگر ارزان بودن تعرفه برق هم مزید برعلت شده است. تعرفه برق با قیمت واقعی آن متفاوت است. همین به عاملی برای عدم رشد صنعت و تولید تبدیل شده است. برق مانند کاالیی که قیمت بازاری باید داشته باشد 
شناخته نشده است. کشورهای زیادی هستند که انرژی های تجدیدپذیر و نو را جایگزین صنعت برق کرده اند اما در ایران این مهم دچارعقب ماندگی شده است. ناکارآمدی در بخش انرژی چه در مدیریت سرمایه گذاری و چه در تولید 

ضررهای هنگفتی به تولید و صنعت وارد کرده است. این در حالی است که عملکرد دولت ها در زمینه تبدیل ایران به هاب انرژی و استفاده از توان تولید برق کشورهای همسایه هم بسیار ضعیف است.

قطعی بــرق و نبــود برنامه 
هماهنــگ منســجم برای 
حمایــت صنعــت بــرق از 
تولید صــدای صنعتگران و 
تولیدکننــدگان را درآورده 
اســت. خســارات کالن قطعی برق در حالی به صنایع 
تحمیل می شود که در چند سال اخیر بخصوص از سال 
گذشته تاکنون تولید و صنعت ایران درگیر مشکالت 
شدید ارزی هســتند. یک اقتصاددان در این رابطه می 
گوید: کمبود سرمایه گذاری کمبود برق را رقم زده است. 
کمیل طیبی افزود: تنش های سیاســی سرمایه ها را 

فراری داده است. همین کمبود سرمایه کذاری به کمبود 
برق منجر شده اســت. انتقال تکنولوژی در بخش برق 
انجام نشده و عقب ماندگی های بسیاری در این صنعت 
ایجاد شده است. قطعی برق گالیه های زیادی را از سوی 
تولیدکنندگان و صنعتگران به سمت دولت روانه کرده 
است. به گفته فعاالن بخش تولید، کارخانه ها تعهدات 
تولید و برنامه تولید دارند و هنگامی که برق به مدت 4 تا 
۵ ساعت قطع می شود، نمی توانند به تعهدات خود عمل 

کنند و متحمل هزینه ها و خسارات فراوانی می شوند.
به هر ترتیب بی اعتمادی صنعتگران و ناامن شدن تولید 
در ایران یکی دیگــر از پیامدها و تبعات قطع مکرر برق 
است. در شرایطی که دولت برای جذب بخش خصوصی 
و سرمایه ها نیازمند اعتماد سازی است، این اتفاق تأثیری 
بسیار منفی خواهد داشت. قطعی برق و خاموشی ها در 

حالی اتفاق می افتد که مســووالن می گویند به دلیل 
مصرف باالی برق و گاز خانگی و تجاری ناچار به قطع برق 
در برخی مناطق شده اند. برخی از کارشناسان اما قطعی 
برق را مرتبط با تولید بیت کوین توسط چینی ها در ایران 
می دانند. در این رابطه دبیر فدراسیون تشکل های صنایع 
غذایی کشــاورزی ایران با بیان اینکه اگر مشکل برق و 
آب در کشور وجود دارد، باید پیش بینی و برنامه ریزی 
برای کاهش خســارت آن وجود داشته باشد می گوید: 
مواد اولیه تولیدکنندگان با قیمت های باال و به سختی 
تأمین می شود اما  برق به راحتی و به دفعات قطع می شود 
و به آنها آسیب می زند؛ در سال رفع مانع زدایی ها نباید 

به راحتی برای تولیدکننده مانع ایجاد کرد.
اما طبق نظرسنجی انجام شــده از بنگاه های اقتصادی 
کشــور، قطعی های برق در ماه اخیر معضل جدی برای 

فعاالن اقتصادی بوده و خسارات زیادی را به دستگاه های 
تولیدی وارد کرده و تعویض و تعمیــر هم با هزینه های 
باال صورت می گیــرد. )صنایع فلزی، صنایع نســاجی، 
ماشین سازی و لوازم خانگی، پوشاک و چرم و...( بر اساس 
این گزارش به طورکلی در بخش صنعت به دنبال بازگشایی 
کسب وکارها اکثر تولیدکنندگان بهبود در تولید را ثبت 
کردند اما در این ماه عالوه بر موانع همیشگی مانند نوسانات 
قیمتی ناشــی از تحریم، دو مشکل جدید یکی تغییرات 
احتمالی سیاست های دولت طی ماه های آتی که طرف 
تقاضا را تحت تأثیر قرار داده و دیگری مشکل قطعی برق 
بوده اســت. تقریباً تمام فعاالن اقتصادی از خساراتی که 
قطعی های برق به دستگاه های تولیدی وارد کرده و هزینه 
باالی تعمیر تجهیزات گله مند بودند به ویژه که این امر باعث 

شده تا با ظرفیت  بسیار پایین تر از توان خود تولید کنند.

قطعی برق طی یک ماه اخیر تبدیل به مشکل جدی تولید كنندگان شده است

خسارت کالن خاموشی ها به تولید 
شایلی قرائی
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بــا شــروع زمــان تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری 
فعالیت گروه های تلگرامی 
نیز آغاز شــده است. فعالیت 
گروه هایی تحت عنوان "اَد 
کن، پول بگیر". در چند روز اخیر ادمین های این کانال ها 
با شروع فعالیت اقدام به اضافه کردن بدون اجازه کاربران 

برای خرید آراء با وعده پرداخت مبالغ باال کرده اند. 
در همین زمینه پلیس این هشدار را به این کانال های 
تلگرامی داده اســت که اضافه کردن ناخواسته کاربر به 
کانال و گروه هــای انتخاباتی، جرم اســت و در صورت 
شکایِت افراد، پلیس با آن برخورد می کند. یک کارشناس 
اقتصاد دیجیتال می گوید: چرا مردم بعد از این همه سال 
فریب این کانال ها را می خورند. مهدی غیبی افزود: تمام 
فیش های ارسالی برای کاربرانی که اقدام به جذب عضو 
کرده اند دروغین بوده و یا مربوط به خود اعضای کانال 
برای جلب اعتماد مردم اســت. به گفته وی، پول های 
کالنی در این کانال ها سرمایه گذاری می شود که منابع 
آن مشخص نبوده و ممکن است هیچ کدام از کاندیدهای 

مذکور نیز از این فعالیت ها باخبر نباشند.
هرچند با هشدار پلیس در این زمینه روبرو هستیم اما به 
دلیل فراوانی کانال ها و نبود قوانین هنوز نمی توان برای 
برخورد با این اقدامات قول صد درصدی داد. هر بار با آغاز 
فعالیت های انتخاباتی در هر بخش این کانال ها بدون 
هیچ دغدغه ای شروع به فعالیت می کنند و مشخص نیت 
هزینه این وعده ها و پرداخت های کالن به کاربران را چه 

کسانی تقبل کرده اند. 
تب و تاب رقابت انتخاباتی بــاال گرفته ونامزدها از تمام 
روش ها برای معرفی خود استفاده می کنند که در این 
میان نقش فضای مجازی به دلیل سهولت دسترسی و 
سرعت انتشار انکارنشدنی است. در حال حاضر شاهد 
فعالیت کانال هــای تلگرامی در قالــب کمپین هایی 
هستیم که برای انتخابات ریاست جمهوری شروع به کار 

کرده اند. در این کمپین ها که این روزها اقدام به عضویت 
کاربران می کنند و بــدون آگاهی عضوگیری کرده اند 
مبالغ هنگفتی به اعضا آن بابت عضوگیری های ادامه دار 

اختصاص می یابد. 
جدیدترین مدل جذب مخاطب در کانال های تلگرامی 
انتخابات همین موجی اســت که در قالب عضوگیری 
و ممبر فروشی به راه افتاده اســت. تبلیغاتی که بدون 
اینکه نام کاندیدای مور نظر آورده شــود اقدام به خرید 
آرا می کنند. البته در حال حاضــر به دلیل اینکه نامی 
از نامزد پشــت پرده آن ندارد، شــاید تبلیغات آشکار 
برای جمع کردن رای نباشد، اما نوعی تبلیغات پنهان، 
هدفمند و عضوگیری برای دسترسی داشتن به اطالعات 
یک جامعه مشخص، در زمان شروع رسمی تبلیغات به 

شمار می آید.
مهدی غیبی، کارشناس اقتصاد دیجیتال در این رابطه به 
"کسب و کار" گفت: فعالیت کانال های تلگرامی مرتبط 
با کاندیداهای ریاست جمهوری، انتخابات مجلس و... 

بدون مجوز و با ورود به حریم خصوصی کاربران انجام 
می شود. بارها در این رابطه پلیس هشدارهایی را داده 
است اما به دلیل وجود مشکالت بســیار پیچیده تر و 
اصلی تر کســی برای مدیریت این فعالیت ها پیشقدم 
نشده است. هشدارهایی زیادی در رابطه با این فعالیت ها 
داده شده است اما به دلیل آگاهی از نبود قوانین جدی 
و برخوردهای الزم گوش کســی بدهکار این هشدارها 

نبوده و نخواهد بود. 
غیبی افزود: اگر شاکی خصوصی خاصی پیدا شود شاید 
پلیس این موارد را پیگیری کند در غیر این صورت تمام 
این فعالیت های کالهبرداری بدون بجا گذاشتن رد و 
نشانی ادامه خواهد داشت. اینگونه موارد به دلیل عدم 
وجود شــاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و تاکنون 
شکایتی در این زمینه مطرح نشده است. بر اساس قانون، 
جرم به موضوعی تلقی می شود که برایش مجازات تعریف 
شده باشد؛ بر اســاس مواد قانونی در این رابطه، تعریف 
جرم و مجازاتی نداریم اما اگر مدعی پیدا و شــکایتی 

مطرح شود، این موضوع بر اساس نظر مقام قضایی قابل 
تعقیب است.

از طرفی هم اگر به صورت واقع بینانه به این قصیه نگاه 
کنیم آنقدر پرونده های جدی تر وجود دارد که پلیس 
نمی تواند وارد فعالیت های مجازی که بدین گونه خود 

مردم نیز از آنها استقبال می کنند، شود.
به گفته این کارشناس دیجیتال، اما نکته ای که وجود 
دارد این است که چرا مردم بعد از این همه سال فریب 
این کانال ها را می خورند. تمام فیش های ارسالی برای 
کاربرانی که اقدام به جذب عضو کرده اند دروغین بوده و 
یا مربوط به خود اعضای کانال برای جلب اعتماد مردم 
است. پول های کالنی در این کانال ها سرمایه گذاری می 
شود که منابع آن مشخص نبوده و ممکن است هیچ کدام 
از کاندیدهای مذکور نیز از این فعالیت ها باخبر نباشند. به 
هر ترتیب عده ای کاله بردار و شیاد با راه اندازی این کانال 
ها دست در جیب مردم می کنند و مردم باید بدانند این 

اقدامات دروغین است و نباید درگیر این مسائل شوند. 

پلیس نسبت به فعالیت كانال های تلگرامی انتخاباتی هشدار داد

کالهبرداری "اَد کن، پول بگیر"های انتخاباتی!
شایلی قرائی
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سرپرســت دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه صفر تا 
صد تولید مرغ در سامانه مدیریت اطالعات صنعت 
طیور رصد می شود، گفت: قیمت جوجه یکروزه در 
سامانه سماصط همان قیمت مصوب 4۲۰۰ تومان 
است و اکثر مرغداران با این قیمت جوجه تهیه کرده 
اند و قیمت هــای ۸۰۰۰، ۹۰۰۰ تومان برای جوجه 

یکروزه بازار گرمی توسط برخی افراد است.
حسن عباســی معروفان در پاســخ به این سوال که 
گفته می شود در ۶ماه گذشته چندین هزار مرغداری 
غیرفعال نهاده دولتی دریافت کــرده اند و آیا چنین 
موضوعی صحت دارد یا خیر؟  گفت: سامانه ای به نام 
سماصط)سامانه مدیریت اطالعات صنعت طیور(  در 
وزارت جهاد کشــاورزی وجود دارد که همه اطالعات 
مرغداری های از جوجه ریزی تا مصرف دان و میزان 
مرغی که باید تحویل داده شود، ثبت می شود و معاونت 
امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیز از صفر تا صد آن را 
رصد می کند.وی ادامه داد: مرغداری هایی که مجوز و 
پروانه بهره برداری نداشته باشند در این سامانه ثبت 
نمی شوند و سهمیه نهاده دولتی به آنها تعلق نمی گیرد.

سرپرســت دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: نشت نهاده 
دولتی هم امکان پذیر نیست، زیرا تخصیص نهاده از 
صفر تا صد مشخص اســت. البته شاید قبال در سایه 
نبود نظارت شدید این اتفاق رخ می داد ولی در حال 
حاضر نشتی نهاده وجود ندارد. اگر مواردی هم باشد 

در صورت اعالم قابل پیگیری و برخورد خواهد بود.
وی تصریح کرد: در سامانه ســماصط به طور دقیق 
مشخص است که هر مرغداری چقدر نهاده گرفته، 
به چه میزان جوجه ریزی انجام داده و چقدر مرغ باید 
تحویل کشتارگاه دهد. این سامانه برای همه استان ها 

بوده و ورودی و خروجی کنترل می شود.
معروفان در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا در 
فروردین ماه دستگاه های مربوطه با توجه به افزایش 
قیمت جوجه یکروزه و نهاده و... قیمت مرغ را اصالح 
کردند، گفت: در کشور سازمانی به نام سازمان حمایت 
از تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان وجود دارد 
که مکانیزم تعیین قیمت با آنها اســت. یعنی قیمت 
همه مولفه های تولید را اســتخراج  و سپس قیمت 
محصول نهایی را اعالم مــی کنند. زمانی که قیمت 
 مرغ به ۲4هزار و ۹۰۰ تومان تغییر یافت همه افزایش 

هزینه ها در نظر گرفته شد.
وی در پایان گفت:در سامانه سماصط قیمت جوجه 
یکروزه  همان 4۲۰۰ تومان اســت و بیــش از ۹۸ 
درصد مرغداری ها هم با همان قیمت مصوب جوجه 
خریداری کرده اند. اینکه کســی خارج از سامانه با 
قیمت های گران تر خریده مبنای ما نیست. قیمت 
های ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومانی که برای جوجه یکروزه 
گفته می شود بازارگرمی توســط برخی افراد است. 
همچنین اگر کسی مدعی است که جوجه یکروزه را 
گران خریده می تواند اعالم کند و دستگاه های نظارتی 

حتما پیگیری خواهند کرد.

در حالی قیمت مرغ نسبت به پارسال تا ۱۳4 درصد 
افزایش داشته که این جریان افزایش قیمت متوقف 
نشــده و اخیرا بار دیگــر افزایش آن در بــازار قابل 
مشاهده است.افزایش قیمت مرغ و نوسان بازار آن 
از نیمه دوم ســال گذشته شــدت گرفت و با وجود 
واکنش های متفاوتی که نسبت به این موضوع وجود 
داشت، هنوز  سازمانی مسئولیت این افزایش قیمت و 
حتی تنظیم بازار آن را به گردن نگرفته است. این در 
حالی است که بررسی وضعیت قیمت مرغ براساس 
گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در اردیبهشت ماه 
امسال نسبت به سال گذشــته قیمت این محصول 
مصرفی مردم ۱۳4.۱ درصد افزایش دارد؛ به طوری 
که هر کیلو مرغ در اردیبهشــت ماه پارسال به طور 
متوسط ۱۱ هزار تومان بوده و در فروردین ماه امسال 
به حدود ۲۷ هزار و 4۰۰ تومان رسیده است، ولی در 
اردیبهشت ماه متوسط قیمت ۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان 
اعالم شده که نشــان می دهد ۵.۵ درصد در فاصله 
این دو مــاه کاهش دارد. حداقــل و حداکثر قیمت 
مرغ ۲4 هزار و ۷۰۰ و ۲۸ هــزار و ۸۰۰ تومان ثبت 
شده است، قیمت هایی که مرکز آمار منتشر کرده و  
حتی در مورد حداکثر باز هم از قیمت های موجود 
در بازار کمتر است ، چرا که مرغ در بازار تا ۳4 یا ۳۵ 
هزار تومــان هم فروش مــی رود. در مورد مرغ های 

قطعه بندی شده نیز قیمت بسیار باالتر است و حتی با 
نرخ ۶۰ هزار، ۷۰ هزار و باالتر قیمت گذاری می شود. 
در رابطه با تغییر قیمت گوشت مرغ از سال گذشته 
تاکنون نیز  هر کیلو مرغ ماشــینی در خردادماه به 
طور متوسط ۱۲ هزار و 4۰۰ تومان، تیرماه ۱۷ هزار 
و ۲۰۰، مرداد۱۷ هزار و ۹۰۰، شــهریور  ۱۸ هزار و 
۱۰۰، مهر ۱۹ هزار و ۲۰۰، آبان  ۲4 هزار و ۲۰۰، آذر 
۲۷ هزار و ۳۰۰، دی  ۲۱ هزار ، بهمن  ۲۳ هزار، اسفند 
۲۵ هزار و ۸۰۰ و در سال جاری در فروردین ماه ۲۷ 
هزار و ۳۰۰ و اردیبهشت ماه ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان 
بوده است. این در شــرایطی است که جهت تنظیم 
بازار مرغ در اســفندماه سال گذشــته طی مصوبه 
هیات وزیران قرار شــد ۵۰ هزار تن با ارز ترجیحی 
4۲۰۰ تومانی توسط شرکت امور پشتیبانی امور دام 
و عرضه شود و طی روزهای اخیر این میزان واردات تا 
۱۲۰ هزار تن مصوب شد. اما آنچه در گزارش گمرک 
ایران برای فروردین ماه مشاهده می شود، واردات ۹4 
تن به ارزش ۱۸۲.۸ هزار دالر بوده است که اگر تمام 
این واردات با ارز 4۲۰۰ و مصوبه هیات دولت صورت 
گرفته باشد باز هم فاصله بسیار زیادی با رقم مصوب 
دارد و مشخص نیست چرا با وجود مصوبه برای ورود 
گوشت مرغ جهت تنظیم بازار این واردات در حداکثر 

صورت گرفته است.

طی امروز قیمت انواع خودرو شاهد افزایش یک تا 
سه میلیون تومانی در بازار بوده است.

به گزارش تسنیمروز گذشــته، بازار روز گذشته 
خودرو در انواع محصوالت شاهد افزایش قیمت 
یک تا ســه میلیون تومانی بوده اســت. البته با 
وجود این افزایــش قیمت ها هنــوز معامالت 
 در بــازار رونق پیــدا نکــرده و بــازار در رکود 

به سر می برد. 
فعاالن بــازار دلیــل افزایش قیمت خــودرو را 
نوســانات قیمت ارز می دانند اما در مجموع در 
روزهای آینده ثبات قیمت ها را در انواع خودروها 

پیش بینی می کنند.
 البته نکتــه مهــم اینجاســت همچنان صف 
خریداران خــودرو در طرح هــای پیش فروش 

خودروســازان قــرار داشــته و ســهم اندک 
خودروها در پیش فروش و فــروش فوق العاده 
 محصوالت عاملی شــده تا هنوز تقاضا در بازار 

مدیریت نشود.
 امروز کوئیک آر با افزایش یک میلیونی تومانی 
۱۵۷ میلیون تومان، تیبادو با افزایش یک میلیون 
تومانی ۱۳۷ میلیون تومان و ســاینا با افزایش 
یک میلیون تومانی ۱44 میلیون تومان در بازار 

معامله می شود. 
عالوه براین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش دو میلیون 
تومانی ۲۵۹ میلیون تومان، ســمند ال ایکس با 
موتور EF۷ با افزایش سه میلیون تومانی ۲۰۳ 
میلیون تومان و پژو ۲۰۶ صندوقدار با قیمت ۲4۶ 

میلیون تومان خرید و فروش می شود. 

افزایش 1 تا 3 میلیون تومانی قیمت انواع خودرو در بازار

جوجه ۸000 تومانی بازارگرمی است

صفر تا صد تولید مرغ رصد می شود

یک كارشناس بازارمسکن:

می توانیم سالیانه ۲ میلیون مسکن بسازیم

جزئیات افزایش ۱۳۴ درصدی قیمت مرغ
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ارائه ۳۵ بسته حمایتی به پژوهشگران حوزه گیاهان دارویی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ۳۵ بسته حمایتی در راستای ارائه تسهیالت به محققان حوزه گیاهان دارویی ارائه می کند.ایمان افتخاری رئیس صندوق حمایت از 

پژوهشگران و فناوران کشور گفت: معموالً برنامه های این صندوق در قالب برنامه های مشترک حمایتی از پژوهشگران در حوزه های مختلف تعریف می شود. وی افزود: این حمایت ها در 
راستای تقویت ارتباط میان فعاالن دانشگاهی، توسعه بازار و صنعت صورت می گیرد.به گفته رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، در صدد برآمدیم تا ۳۵ بسته حمایتی در 

راستای ارائه تسهیالت به محققان حوزه گیاهان دارویی را تدوین کنیم تا پژوهش های کاربردی در این زمینه شکل بگیرد.

دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ ساعت ۱۷ امروز؛ سه شنبه هجدهم 
خرداد ۱۴۰۰ با موضوع فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی آغاز شد.به گزارش ایسنا،  این 
مناظره عالوه بر پخش به صورت زنده از  
شبکه های یک، جام جم و سالمت سیما، 
خبر،رادیو ایران و رادیو انتخابات،  در پی انتقاد یکی از کاندیداها از پخش 
نشدن مناظره انتخاباتی با ترجمه ناشنوایان ، با رابط ناشنوایان از شبکه 
سالمت پخش خواهد شد.مشــروح مناظره اول کاندیداهای مهمترین 
انتخابــات ۱۴۰۰ را که با موضوع اقتصادی برگزار شــد می توانید اینجا 
بخوانید.سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی 
هفت کاندیدای تایید صالحیت شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات 
ریاست جمهوری سیزدهم هستند.زمان برگزاری مناظره دوم که از ساعت 
۱۷ آغاز شد، حدود ۳ ســاعت اعالم شده اســت. در دور اول و این دوره 
کاندیداها پیش از ورود به ساختمان برگزاری مناظره در اظهاراتی کوتاه 
به سواالت خبرنگار صدا و سیما پاسخ دادند.مناظره سوم نیز روز شنبه ۲۲ 
خرداد ماه انجام خواهد شد. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

روز جمعه ۲۸ خرداد برگزار خواهد شد.
 

بخش اول؛ طرح سواالت
۱- رییسی: ظرفیت های اقتصادی باید بر اساس عدالت توزیع 

شود
سید ابراهیم رییسی در دومین مناظره انتخاباتی در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه آیا در دولت شما شاهد فاصله طبقاتی خواهیم بود؟  گفت: در جلسه 
قبل برخی از بداخالقی ها صورت گرفت که به مثابه آنچه که در قانون آمده 
اجازه داده شد که دفاع کنم و من از آن استفاده نمی کنم و به مردم واگذار 
می کنم.وی افزود: آذری زبان های عزیز از استان های آذربایجان و اردبیل 
من را مورد محبت قرار دادند که بسیار سپاسگزارم.رئیسی تاکید کرد: فاصله 
طبقاتی که یکی از مشکالت جامعه ماست محصول بی عدالتی و سیاست 
های نادرست اقتصادی است.وی ادامه داد: در طرح تحول سالمت برخی ها 
صد یا  دویست  میلیون دریافت می کردند و برخی از کارمندان و پرستاران 
دریافتی ناچیزی داشتند. ان شاءاهلل اگر رای مردم به من تعلق گرفت در 
بخشنامه ها تجدیدنظر می کنیم.وی تصریح کرد: ظرفیت های اقتصادی 
باید بر اساس عدالت توزیع شود. اگر همه ظرفیت ها به عدالت توزیع شود 
شاهد فاصله طبقاتی نیستیم.رییسی ادامه داد: پرداخت تسهیالت به شکل 
ناعادالنه در کشور موجب فاصله طبقاتی می شود و بسیاری از  فاصله های 
طبقاتی محصول ناعدالتی هاست.وی گفت: نظام قیمت گذاری و تامین 
و توزیع همه می تواند به جلوگیری از فاصله طبقاتی منجر شود. فاصله 
طبقاتی محصول تصمیم گیری های غلطی است که برخی را برخوردار از 

حقوق نجومی می کند و برخی حقوق ناچیز.

۲- رضایی: یک بار دیگر لبخند پیروزی بر لبان شما می نشیند
محسن رضایی در دومین مناظره تلویزیونی سیزدهمین انتخابات ریاست 
جمهوری که روز سه شنبه برگزار شد، در پاسخ به این که اصلی ترین مانع 
امید بر سر راه جوانان و راهکارهای عملی تان چیست؟ اظهار کرد: ملت 
ایران مشکالت شما با شعار و وعده و شعبده بازی و حرف های مفت حل 
نمی شود، بلکه مشکالت ریشه اقتصادی دارد و با حرف درمانی به نتیجه 
نمی رسد. یک دانشجوی شــیمی در حال دستفروشی می گفت، ما از 
گرسنگی، امید می خوریم چون امید دیدنی است نه شنیدنی. دولت ما امید 
را به شما برمی گرداند و یک بار دیگر لبخند پیروزی بر لبان شما می نشیند.
وی در ادامه گفت: در مناظره قبلی از امید به ایران و آینده صحبت کردم و در 
اینجا از همه اقوام با معرفت و تمدن ساز ایرانی از آذربایجانی ها و آقا مهدی 
باکری، از تهرانی مقدم و همه قهرمانان اقوام ایرانی که با هم جنگ و انقالب 

را به نتیجه رساندیم قدردانی می کنم و همچنین از اهل تسنن و تشیع.
کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاســت جمهوری افزود: ما را به خاطر 
زاگرسی بودن متهم می کنند، افتخار می کنم از قوم لر هستم و از همه 
اقوام ایرانی در کارها استفاده کرده ام و دولت ما از همه ایرانی ها تشکیل 
می شود. معتقدم امید زمانی تحقق می یابد که انرژی جدیدی ایجاد کنیم 
و از دولت های خاک آلوده ای که شب می خوابند و قیمت بنزین را چند 
برابر می کنند و  مردمی که با آنها صحبت نمی شود، خداحافظی می کنیم.
رضایی گفت: ۱۴۰۰ سال گشایش آینده ایران است و آغاز جدیدی خواهیم 
داشت. امسال به نام مبارک حضرت ولیعصر )ع( منتخب شده و معتقدم 
ملت ایران با مشکالت خداحافظی خواهد کرد و یک بار دیگر لبخند را به 
چهره ها و برکت را به سفره ها برمی گردانیم و امید جدیدی آن هم دیدنی 

نه گفتنی ایجاد می شود.

 ۳ - جلیلــی: اگــر فرهنگ سیاســی غلط را پــاک نکنیم
ظرفیت های کشور متوقف می ماند

سعید جلیلی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در ابتدای 
مناظره دوم در پاسخ به این ســوال که چه برنامه ای برای تقویت اعتماد 
مردم به دولت خود دارید؟ گفت: اگر می خواهید اعتماد مردم جلب شود 
حتما باید رفتار مسئوالن درست شود. فرهنگ سیاسی غلط در نظام اداری 
و اجرایی ما یکی از موانع کشور اســت که این به این جناح و آن جناح یا 
یک دولت مربوط نیست و موضوعی فراگیر است. کسانی چه از رقبا چه از 
دوستان ممکن است دچار این آسیب باشند. اگر فرهنگ سیاسی غلط را 
پاک نکنیم ظرفیت های کشور متوقف می ماند.وی ادامه داد: اگر نمایش 
جای کار واقعی را گرفت نمی توان انتظار جلو رفتن کارها را داشت. زیرا 
کشور با نمایش اداره نمی شود. اگر مرتب به جای اینکه نتیجه کار را بیان 
کنید فرآیند کار را توضیح دهید که مثال چقدر سفر رفته اید ولی اینها نتیجه 
نداشته باشد، موجب می شود کارها پیش نرود. اگر به جای کار ریشه ای، 
کارهای نمایشی انجام شد مشکالت باقی می ماند. اگر اقدامات مسئوالن 
در زندگی مردم ملموس نباشد، معلوم می شود کار نمایشی بوده نه واقعی.
این داوطلب انتخابات ریاست جمهوری افزود: تیری شلیک می کنید به هر 
جا اصابت کرد می گویید همانجا هدف بوده است، می گویید فالن توافق را 
کردیم تا تحریم ها برداشته شود اما وقتی تحریم ها دو برابر شد، می گویید 
جام اخالق را بردیم. اگر تصمیم ها به موقع گرفته نشود، کشور معطل یکی 
دو تصمیم شود و چند شغله بین مسئوالن رواج داشته باشد، کارها پیش 
نمی رود. اگر فرهنگ سیاسی اصالح شود خیلی امور به راحتی شکل می 

گیرد، اما اگر این فرهنگ اشتباه به نسل بعد رفت، شرایط بدتر می شود.

۴ - مهرعلیزاده: همه نهادها همکاری کنند که برجام و مذاکرات 
وین به نتیجه برسد

 محسن مهرعلیزاده کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در پاسخ 
به پرسشی درباره تحقق سیاست کلی نظام در قبال بازگشت آمریکایی ها به 
برجام گفت: بر اساس سیاست های نظام و به دلیل بد عهدی ها، فشارهای 
حداکثری را وارد کردند و مقاومت جانانه مردم ایران توطئه ها را بر باد داده 

است. مواضع جمهوری اسالمی ایران مواضع درستی است و باید با قوت 
در جهت زنده کردن برجام در مذاکرات حاضر شویم.وی افزود: باید همه 
امکانات کشور و همه تصمیم گیران کشور در همه نهادها همکاری کنند که 
برجام و مذاکرات وین به نتیجه برسد.کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
در ادامه با اشاره به اظهارات ابراهیم رئیسی دیگر کاندیدای انتخابات اظهار 
کرد:  آقای رئیسی فرمودند که دفعه قبل بد اخالقی هایی در جلسه شده و از 
وقت خود استفاده نمی کنند و از حق خود می گذرند و همچنین فرمودند 
آذری زبانان به ایشان زنگ زدند و دل جویی کردند؛ درحالی که من فکر 
نمی کنم آذری زبانان به ایشان توهین کرده باشند؛ چراکه آذری زبانی در 
اینجا نبوده که به ایشان توهین کرده باشد. ضمنا باید تصحیح کنم که آنچه 
که هست در مناطق آذربایجان های شرقی، غربی، اردبیل، همدان، اصفهان، 
شیراز و خوزستان ترک زبانان هستند و از آقای رئیسی می خواهم که به این 
موضوع توجه کنند.مهرعلیزاده ادامه داد: من با توجه به اینکه آقای رئیسی 
قاضی هستند از ایشان می خواهم که در این زمینه دقت بیشتری کنند؛ 
من نمی دانم ما اخالق یا بد اخالقــی را چه تعریف می کنیم؛ مطلبی که 
درباره مدرک تحصیلی آقای رئیسی عرض کردم، مطلب حقی بود؛ آقای 
رئیسی از نظر کالسیک ۶ کالس درس خواندند و من هم با احترام عرض 
کردم که ایشان پس از دروس حوزوی، این دروس را معادل سازی کردند 
و دکترا گرفتند. من عرض کردم که اصوالً علم اقتصاد مثل علم پزشکی، 
علم خاص خود را می خواهد.وی گفت: مسائل اخالقی را باید در عمل و در 
جامعه جاری کنیم؛ دو روز پیش صدا و سیما ۵ دقیقه از فیلم تبلیغاتی بنده 
را سانسور کرد؛ این بد اخالقی است و دیدیم که دو روز پیش مردم در فضای 
مجازی غوغا کردند و گفتند که صدا و سیما که زمانی گفته می شد ملی باید 
باشد، میلی و امروز عشقی شده است.کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
خاطر نشان کرد: سوال من از آقای قاضی به عنوان یک قاضی این است که 
به چه دلیل فیلترینگ را  پی در پی پیگیری می کنید؛ چرا اجازه می دهید 

پیامک هایی به دختر خانم ارسال شود.

۵-  همتی: من صدای بی صدا ها و قدرت بی قدرتان هستم
عبدالناصر همتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در پاسخ 
به اولین سوال از دومین مناظره ۱۴۰۰ درباره نبود اعتبار معنادار میان نظام 
آموزشی و وضعیت اقتصادی و برنامه وی برای مناسب سازی در این زمینه، 
اظهار کرد: الزم می دانم به شــیوه مناظره انتقاد وارد کنم و اینکه شبیه 
مسابقه هفتگی شده است. مردم باید پاسخ به سواالت مهمتر را از کاندیداها 
ببینند.همتی افزود: من مخالف انحصار هستم که در اقتصاد و رسانه به یک 
اندازه بد است و باید رفع شود. نباید بگذاریم دری که دارد روی کنش گران 
اجتماعی بسته می شود بسته شود. من صدای بی صدا ها و قدرت بی قدرتان 
هستم که آسیب فراوان از وضعیت فعلی می بیند.این کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری تاکید کرد: ما باید برای آنان شرایط زندگی بهتری فراهم 
کنیم، از کوله بران گرفته تا زنان سرپرست خانوار و معتادان و کودکان کار و 
کودکان بد سرپرست و بی سرپرست، اینها هدف اصلی دولت من هستند.
وی گفت: در نگاه من بازار رقابتی نقش مهمی دارد، اما در سالمت، آموزش 
و اقشار آسیب پذیر باید توجه دولت بیشتر از گذشته باشد. ما می توانیم 
در زمینه آموزش به اولیا بسته هایی بدهیم تا بر اساس آنچه که خودشان 

تصمیم  می گیرند برای ثبت نام فرزندان در مدارس اقدام کنند.

۶- قاضی زاده هاشــمی: بودجه را به صورت منطقه ای توزیع 
می کنیم

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در بخش اول مناظره تلویزیونی امروز 
سه شنبه کاندیداهای ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی درباره مدیریت 
میان بخشی اجزای دولت گفت: یکی از مشکالت ما در نظام اداری کشور 
که دولت سالم به دنبال اصالح آن اســت، نحوه تقسیم وظایف است. ما 
وزارتخانه های بخشی، موضوعی و شــوراهای باالدستی و نهادهایی را 
داریم که بعضا در بدنه دولت یا خارج از آن هستند که وظایفی شبیه به هم 
دارند. مثال در حوزه فرهنگ ۳۸ سازمان فعال داریم و در آموزش، بهداشت 
و سالمت هم همین طور است.وی افزود: همچنین برای فرار از پاسخگویی 
شوراهایی درست شده و مصوبات مد نظر در شوراها به تصویب می رسد 
که معلوم نیست مسئولیتش با کیست. لذا باید این را برای دولت بازطراحی 
کنیم. ما در نظر داریم که بودجه را به صورت منطقه ای توزیع کنیم و آن 
را در اختیار استانداران، فرمانداران و هیات وزیران قرار دهیم.قاضی زاده 
هاشمی یادآور شد: در طراحی ما دولت پنج فرماندهی در پنج حوزه اصلی 
پیدا می کند که هر کدام از فرماندهان دبیر شورای عالی هم خواهند بود. با 
این روش خیلی از مصوبات مثل االن بالتکلیف باقی نمی ماند.این کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: مسائلی 
درباره سواد و علم روحانیت مطرح شد. ما نزد علمای اسالم دانشمندان 
بزرگی در رشته های اقتصاد و علوم انســانی داریم. خود من در بسیاری 

موضوعات تلمذ می کنم. لذا نباید ساحت علم را منحصر کرد.

۷ - زاکانی:  احساس نشاط و رفاه اجتماعی و صیانت از محیط 
زیست را دنبال می کنم.

 علیرضا زاکانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در پاسخ 
به  اولین سوال از دومین مناظره انتخابات ۱۴۰۰ درباره برنامه اش برای 
مقابله با عوامل تهدید کننده جمعیت گفت: موضوع جمعیت در کشور به 
نقطه بسیار بحرانی رسیده که نیاز به تغییر خاصی دارد.  نرخ رشد جمعیت 
به هشت دهم درصد رسیده و نرخ باروری از ۶.۹ در سال ۶۰ به ۱.۷ رسیده 
است. ما باید نرخ باروری را به ۲.۳ برسانیم تا از این وضعیت اسفناک خارج 
شــویم.وی افزود: برای این مهم چند ســطح برنامه در حوزه فرهنگی و 
اجتماعی دارم، چهار خط تالش در حوزه تعلیم و تربیت، تحکیم خانواده، 
رشد جمعیت، احساس نشاط و رفاه اجتماعی و صیانت از محیط زیست را 
دنبال می کنم.این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه ۳.۵ 
میلیون زوج نابارور داریم گفت: از هر پنج زوج یک نفر نابارور هستند، بنده 
اولین کاری که می کنم آن است که آنها را بیمه کنم تا بتوانند به درمان با 
هزینه های کم پرداخته و هیچ زوجی نباشد که بچه دار شدن برایش آرزو 
باشد. سال ۸۴ پیمایشی صورت گرفت که ۷۰ درصد مردم اعالم کردند 
قائل به داشتن دو فرزند هســتند.وی اضافه کرد: در سال ۹۸ پیمایش 
دیگری انجام شد و ۶۰ درصد مردم گفتند که سه فرزندی مطلوب است 
اما دولت وضعیتی را به وجود آورده که اکنون پوشــک بچه اینقدر گران 
شــده که خانواده باید ماهی یک میلیون تومان برای تامین پوشک بچه 
کنار بگذارند. پدر و مادر باید این را از کجا بیاورند؟ دولت آقای روحانی این 
بال را سر مردم آورده است.زاکانی ادامه داد: عالوه بر این مشکل اشتغال 
است که قول می دهم که آن را حل کرده و امید آفرینی کنم تا بتوان امکان 
فرزند آوری فراهم شود. همچنین شرایط ازدواج را تسهیل می کنم.وی 
همچنین گفت: نماینده آقای روحانی در اینجا هست ولی حاضر به مناظره 
نیست. آنها بر ضعف هایشان سرپوش می گذارند و حاضر نیستند که در 

این باره بحث کنند.

بخش اول؛ دفاع کاندیدا از خود
مناظره به شکل دیگری برگزار شود که تفاوت در رویکرد دیده 

شود
۱- قاضی زاده هاشمی در بخش دیگری از مناظره تلویزیونی کاندیداهای 

انتخابات ریاســت جمهوری در دفاع از دیدگاه های خود گفت: ممکن 
است در تهیه برنامه یا رویکرد دولت بعضی موضوعات پیشران باشد. مثال 
من معتقدم که حکمرانی را باید تغییر بدهیم و برخی دیگر ممکن است 
رویکردشان متفاوت باشد. این نحوه پرســیدن سواالت باعث می شود 
تفاوت کاندیداها و آورده آنها دیده نشــود. لذا انتقادی که در این زمینه 
صورت گرفت وارد است و می شود مناظره به شکل دیگری برگزار شود 
که تفاوت در رویکرد دیده شود.این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
با تاکید بر ضرورت توجه به معلولین به عنوان شهروند درجه اول گفت: 
۱۰ درصد جامعه به نحوی معلولیت دارنــد. این افراد می توانند زندگی 
شان را اداره کنند و باید ابزار یک زندگی معمولی و محیط برای آنها فراهم 
شود، اما در این سال ها مورد توجه نبوده اند. ما قانون خوبی هم تصویب 
کردیم، ولی به نتیجه نرسیده است.وی اضافه کرد: ما بررسی هایی را برای 
مناسب سازی معابر و غربالگری انجام داده ایم.قاضی زاده هاشمی ادامه 
داد: موضوع دیگر موضوع جانکاه کرونا و وضعی است که جهان گرفتار آن 
است. ما آمار فوتی های باالیی داریم که غیر قابل توجیه است. صدا و سیما 
گزارش هایی از کشورهایی که اوضاع شان خراب است، ارائه می کند، اما 
از کره جنوبی که تنها ۳۷ کشته داشته یا ویتنام که ۵۳ کشته داشته یا 
چین به عنوان مرکز شیوع کرونا که ۴۶۳۴ کشته داشته چیزی نمی گوید. 
خیلی جاها واکسیناسیون را هم شروع نکرده اند، اما دولت های قاطعی 
داشتند.وی همچنین خاطرنشان کرد: فردی در کالب هاوس می گفت 
می توانستم ۱۸ میلیون دوز واکسن وارد کشور کنم، اما دولت همکاری 
نکرد. یعنی ما این امکان را داشتیم که بسیاری از افراد واکسینه شود، اما 

این کار انجام نشده است.

دولت باید پیرو و پاسخگوی مردم باشد
۲ - علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دفاع از دیدگاه های 
خود گفت: در کشــور ما انســداد وجود ندارد. بلکه مشکل در مدیریت، 
زیاده خواهی ها و باندبازی هاست. من حاضرم با هر یک از این کاندیداها 
مناظره کنم که آن هم بر اساس برنامه ها باشد. آرزویم این بود که مناظره 
به صورت دو به دو صورت می گرفت که این اتفاق رخ نداد؛ لذا برای انجام 
مناظره اعالم آمادگی می کنم.وی با بیان اینکه رئیس جمهور باید یک بسته 
جامع داشته باشد، گفت: نمی شود کشور را با کاریکاتور اداره کرد؛ لذا باید به 
اقتصاد، مدیریت، فرهنگ، اجتماع، سیاست و سیاست خارجی پرداخت. 
باید برای هر بخش هم بسته های جدی ای داشت که بتوان اقدام جدی 
انجام داد.زاکانی توضیح داد: به طور مثال در حوزه سالمت معتقدم دولت 
می تواند اقدام اساسی و جدی کند که بیمار غیر از درد بیماری درد دیگری 
را تحمل نکند یا اینکه برای معیشت می توان ریشه فقر مطلق را برداشت. 
برای آن برنامه ای با شش ســرفصل تنظیم کردم که منابع و شرایطش 
در درونش وجود دارد و امکان اجرای آن از همیــن حاال وجود دارد.این 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری همچنین گفت: درباره آزادی های 
مدنی نیز معتقدم دولت باید پیرو و پاســخگوی مردم باشد، به شفافیت 
و دقت در جهت نظارت مردم بر ما و ایجاد فضای اعتمادســازی نوین و 
اعتراضات مردم معتقدم.وی گفت که اصول ۸ و ۲۷ و همچنین ۱۰ و ۲۱ 
قانون اساسی باید اجرا شود. ما فقط از سه و نیم میلیون سرپرست خانوار 
زن صحبت می کنیم که تنها ۱۷۷ هزار نفر آنها تحت پوشش بیمه هستند. 
دولت هم برای ریشه کن کردن فقر مطلق و توجه به تمامی ابعاد زندگی 

مردم برنامه دارد که هیچ کدام هم شعاری نیست.

درباره آسیب هایی که امروز جامعه دیده باید دید واقعی تر  داشت
۳- ابراهیم رئیسی در ادامه در دفاع از دیدگاه های خود گفت: درباره آسیب 
هایی که امروز جامعه دیده باید دید واقعی تر  داشت. االن شرایط چیست؟ 
وضعیت شرایط مردم آسیب دیده است. وضعیت کسب و کار مردم اسیب 
دیده است و اعتماد به دولت در پایین ترین سطح بوده که آسیب دیده است. 
وی ادامه داد: ما به پشتوانه سرمایه اجتماعی نیازمندیم. انچه که ملت دنبال 
ان بودند استقالل اقتصادی در حوزه های مختلف است. ما استقالل سیاسی 
داریم ولی به دلیل  نگاه های شخصی و حزبی و فردی در دیگر ابعاد استقالل 
از آن فاصله داریم.رئیســی گفت: مردم از آسیب های اجتماعی نگرانند. 
آزادی های اجتماعی در کنار استقالل اصل بسیار مهمی است که مردم 
آن را مطالبه دارند.وی افزود: ما ابتدای ورود به قوه قضاییه الیحه صیانت و 
حمایت از بانوان را تنطیم کردیم که  ۴۰۰ روز در دولت معطل مانده است.
وی با تاکید براینکه محوری ترین نکته عدالت است گفت: عدالت در کشور 
در همه شئون  آسیب دیده است. اگر حقوق مردم و دختر و زن و روستایی 

درست شناخته شود، باید با قدرت ان را دنبال کرد.

جوانان واقعیت های جامعه و صاحب آینده کشور هستند
۴ -محسن مهرعلیزاده در بخش دیگری از مناظره تلویزیونی کاندیداهای 
انتخابات ریاســت جمهوری گفت: درباره جوانان بارها صحبت شده؛ ما 
امروز ۱۰ میلیون نفر جوان در سن ازدواج داریم که تکلیف شان مشخص 
نیست؛ باید جوانان را بیشــتر تحویل بگیریم و در نظر داشته باشیم که 
جوانان واقعیت های جامعه و صاحب آینده کشــور هستند. باید سبک 
زندگی جوانان دهه ۷۰و ۸۰ را بپذیریم؛ اگر یک ذره موی دختر خانمی 
بیرون باشد، نباید پیامک وحشــت بدهیم؛ توقع من از آقای رییسی که 
قاضی القضات هستند این است که در این زمینه تذکر دهند؛ اصوالً اینکه 
عده ای در جامعه ایجاد رعب و وحشت کنند، جامعه را نگران می کند. اینکه  
جوانان در پارکی آب بازی می کنند را دستگیر می کنند، نتیجه اش می شود 
فرار نخبگان و از دســت دادن نیروهای ارزشمند آینده کشور.کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در زمینه مقابله با کرونا متاسفانه 
دولت خیلی کوتاهی کرده است، خاطر نشان کرد: وزیر محترم باید به موقع 
عمل و واکســن وارد و بخش خصوصی را فعال می کرد؛ چندین شرکت 
خصوصی داریم که می توانند بدون انتقال ارز واکسن وارد کنند. قیمت 
واکسن کرونا از دو الی ده دالر اســت که با قیمت آزاد می شود ۲۰۰ هزار 
تومان؛ بارها گفتم که اگر وزارت بهداشت از مافیا بازی ها دست برمی داشت 
و اجازه می داد حتی به قیمت آزاد واکسن وارد شود، امروز مردم واکسینه 
شده بودند و اینگونه نبود که وزیر بهداشت با پزشکان و پرستاران با شعر و 
شاعری برخورد کند و  با قسم خوردن به حضرت عباس )ع(کار را تمام کند.

مهرعلیزاده تاکید کرد: برنامه من این است که اگر رئیس جمهور شدم در 
عرض ۳ ماه همه مردم ایران را واکسینه می کنم؛ بخش خصوصی می تواند 
واکسن وارد کند و ما مردم را واکسینه کنیم. من همچنین درباره مهارت 

افزایی جوانان و همچنین وضعیت بازنشستگان هم برنامه هایی دارم.

با کمک همین پول می شود دخل و خرج را حل کرد
۵ - محســن رضایی در بخش دیگری از مناظره تلویزیونی کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری در دفاع از دیدگاه های خود گفت: در دوران 
زندگی خود بعد از انقالب و حتی در زمان جنگ این سختی ها را نداشتیم؛ 
بیکاری، گرانی، تبعیض و فشاد و نوسانات دائم، مردم نمی دانند فردا چه 
خبر است، اما آیا می شود تورم را کاهش داد و کرونا را مهار کرد و ارزش 
پول ملی را حفظ کرد؟ بله. ملت های دیگر این کار را کردند، چطور ما نمی 
توانیم این کار را کنیم؟ بحث ما نمی توانیم چند سال گذشته آمده و نسل 
جوان ما را هم تحت تاثیر قرار داده، آنهایی که با دست خالی کارهای بزرگ 
را پیش می بردند، آنها را هم به حاشیه برده است. معتقدم امید دیدنی و 

گفتنی است و ان شاءاهلل سال ۱۴۰۰ سال گشایش خواهد بود.وی در نقد 
زاکانی و همتی گفت: ببینید ۱۳۷ میلیارد دالر ارزش معادل دالری یارانه 
های تهران است. ده ها منبع این را بیان کردند؛ بانک جهانی و آژانس بین 
المللی انرژی و آقای همتی که رییس بانک مرکزی بودند و آقای زاکانی هم 
رییس مرکز پژوهش های مجلس است. باید بدانند این کار شدنی است، 
مطمئن باشید پولی که حیف و میل می شود با کمک همین پول می شود 
دخل و خرج را حل کرد.رضایی درباره صحبت های ابراهیم رئیسی مبنی 
بر این که مدیریت جهادی در کشور مستقر شود خیلی از مسایل حل می 
شود با تایید این سخنان گفت: ولی این که می گویند برنامه در کشور هست 
خیر، برنامه نیست. در این دولت در چهار سال اول سه بار برنامه تغییر کرده 
است.وی هم چنین درباره درخواست سعید جلیلی و نقد وی به برگزاری 
مناظره اظهار کرد: بحث آقای جلیلی را قبول دارم و اگر می شود آقای علی 
عسگری مناظره سوم را روش اش را تغییر دهند. ولی آقای جلیلی ما هم 
خودمان باید از فرصت استفاده کنیم، وقتی سوال می کنند درباره بانوان 
و اهل تسنن من صحبت خودم را مطرح کردم و اگر این روش تغییر نکرد، 
سعی کنیم خودمان دیدگاه هایمان را مطرح کنیم و این خلل را رفع کنیم.

انتصابات بر مبنای شایستگی و فارغ از اینکه اهل تسنن یا شیعه 
باشند

۶ - عبدالناصر همتی در دفاع از دیدگاه های خود با اشاره به برنامه های 
خود برای اقوام و مذاهب اظهار کرد: اعطای مسئولیت بر اساس شایستگی 
است. برخی فکر می کنند که اقوام و مذاهب مختلف تهدیدی برای کشور 
است. معتقدم که اقوام و مذاهب برای کشور می توانند مولفه قدرت باشند؛ 
بنابراین در انتصابات بر مبنای شایســتگی و فارغ از اینکه اهل تسنن یا 
شیعه باشند انتخاب خواهم کرد.همتی افزود: من در مدیریت  کشور حتماً 
از خوهران و برادران شایسته اهل ســنت حداقل سه برابر آنچه که االن 
هست استفاده خواهم کرد. من در عمل نشان دادم که مشاورم در بانک 
مرکزی از برادران خوب اهل سنت بود و بازهم در مناصب کلیدی کشور از 
آنان استفاده می کنم.کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: من 
مخالف بازداشت و زندانی کردن معتادان هستم. آنان را باید توانمند کرد 
و به شغل برگردانیم. با داغ و درفش نمی شود با معتادان برخورد کرد. آنها 
حجم عظیمی از مردم ما هستند که باید به آنان توجه کنیم و وضعیت شان 
ناشی از بیکاری و مشکالت اقتصادی کشور و تصمیم گیری های نادرست 
مدیران بوده است.وی گفت: در مورد معلوالن نیز به زندگی اجتماعی آنان 
حتما توجه جدی می کنم و واقعا باید شرمنده باشیم که پل صدر می سازیم 
به آن عظمت اما با کمال شرمندگی جانباز و معلول عزیز ما نمی تواند از 
آن استفاده کند. باید به مشــکالت آنان توجه شود.همتی درباره مسئله 
محیط زیست اظهار کرد: محیط زیست برایم بسیار مهم است و حتماً در 
اجرای پروژه های اقتصادی حق وتو خواهد داشت. توجه جدی به بودجه و 
امکانات محیط زیست خواهم کرد.کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
یادآور شد: ما آن قدرتی که میدان حاج قاسم عزیز و دیپلماسی محمدجواد 
ظریف ایجاد کردند را پلی خواهم ســاخت برای بهره برداری اقتصادی و 
توسعه اقتصادی کشور.همتی گفت: تحریم ضروری ترین و فوری ترین کار 

کشور است و باید حتماً به آن بپردازیم و مشکل را حل کنیم.

کار واقعی برنامه و پیگیری جدی می خواهد
 ۷ - سعید جلیلی در بخش سوم این مناظره در دفاع از دیدگاه های خود با 
بیان اینکه نقش رئیس جمهور فراتر از دستگاه هاست اظهار کرد: در برخی 
موضوعات رئیس جمهور باید ماموریت تعریف کرده و دستگاه ها را هم افزا 
کند و پیشبرد موضوع را پیگیری کند که آیا به نتیجه رسیده است.وی با 
اشاره به تمایز کار نمایشی با کار واقعی گفت: ۵۰ درصد جامعه را بانوان 
تشکیل می دهند. در این هشت سال از حقوق خانم ها صحبت شده اما 
نتیجه آن تقریبا هیچ بوده است. ۱۸ طرح و برنامه را دولت آورده اما نتیجه 
آن چه بوده است؟ زنان سرپرست خانوار چه امکانات بیشتری به دست 
آوردند. چه ابتکاراتی برای اشتغال خانم ها ایجاد شده است؟این کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: کار واقعی برنامه و پیگیری جدی می 
خواهد، برخی ماموریت ها تعریف شده، اما حتی یک بار هم جلسه تشکیل 
نشده و پیگیری نشده است. در این مدت هزاران و ده ها هزار خانم سرپرست 
خانوار یا بد سرپرست بودند که دولت وظیفه داشته برای آنها برنامه تهیه 
کند. آمار طالق نسبت به ازدواج افزایش یافته و برای حل آن برنامه نیاز 
داریم. طرحی برای زنان روستایی تعریف شده با بودجه حدود ۵۰۰ میلیون 
دالر با عنوان آگاه سازی زنان روستایی از حقوق خود که جمعیت مخاطب 

آن ۵۱۰ نفر بودند؛ اینها کار نمایشی است نه کار واقعی.

بخش دوم ؛ طرح سواالت
۱ - محسن رضایی: مســاله اقوام و زبان مادری را به عنوان یک 

مساله مهم لحاظ کرده ام
محسن رضایی در بخش دوم مناظره تلویزیونی روز سه شنبه با بیان این 
که در زمان استراحت دیدم که مردم با اشتباه من شوخی کردند، حقیقتا 
شوخی شما باعث خوشحالی من می شود، گفت: البته بابت اشتباه لفظی که 
"یاشاسین" را "یاساشین" گفتم عذرخواهی می کنم، ولی خیلی من گله 
مندم از اینکه بالفاصله سایت مرکز پژوهش های مجلس این اشتباه را تیتر 
کرده است. هر چه مردم شوخی کنند، خوشخحال می شوم در این شرایط 
سخت و گرانی، اما یک مرکز دولتی که این طور تیتر می زند، بارها گفتم یک 
لر هستم و تمام زندگی ام تقدیم ملت ایران و اقوام شده است و آذربایجانی ها  
عشقی که به آقا مهدی باکری دارم را می دانند و هیچ کس اندازه او در دل 
من جا ندارد.وی در انتقادی دیگر از مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: 
مرکز پژوهش های مجلس یارانه انرژی در ایران را ساالنه ۴۹ میلیارد دالر 
برآورد کرده است. عالوه بر این باز هم به آقای همتی با قاطعیت می گویم 
می توانیم با ۴۰ درصد یارانه های پنهان را که دست افرادی است که حق 
شان نیست را برگردانیم.رضایی در ادامه در پاسخ به سوال مجری گفت: 
هیچ وقت در برنامه ریزی های توسعه ای ضرورت های زیست محیطی و 
توسعه صنعتی لحاظ نشده است و امروز آب های زیرزمینی ما به چه روزی 
افتاده است و گرد و غبار در خوزستان و زابل و یزد زندگی مردم را مستاصل 
کرده اســت.وی هم چنین افزود: در برنامه ای که طراحی کردیم بگویم 

که مساله اقوام و زبان مادری را به عنوان یک مساله مهم لحاظ کرده ام.

۲ - عبدالناصر همتی: تحریم باعث مشکل شده اما این دوستان 
قبول نمی کنند

عبدالناصر همتی در بخش دوم مناظره تلویزیونی روز سه شنبه در پاسخ 
به پرسشی درباره رفع آسیب های اجتماعی اظهار کرد: این موارد ناشی از 

ساختار بسیار غلط است و گروه های ذی نفع و رانت خوار متاسفانه در کشور 
بر اقتصاد، فرهنگ و جامعه چنبره زده اند و ما اگر نتوانیم مشت آنان را باز 
کنیم و این فسادی که اینان در کشور ایجاد کردند را حل نکنیم، این مسائل 
و مشکالت رفع نمی شود.وی افزود: اینان ارتباطات خیلی وسیعی دارند هم 
در صادرات و هم در واردات، ارتباط خیلی زنجیره ای دارند با کاسبان تحریم 
در زمینه سیاســت خارجی و در ارتباط با قاچاق چه واردات و صادرات.
همتی یادآور شد: دوستانی هم که اینجا نشسته اند به عنوان رقیب بنده 
دنبال تقویت همین وضعیت موجود هستند، من می گویم باید مشت آنان 
را باز کرد تا مردم ببینند چه خبر است. من االن در مقابل جریانی قرار دارم 
که به جای توسعه کشور می گویند کاخ سفید را حسینه کنیم! دوستان و 
عزیزانی که االن در جلسه هستند این موارد را مطرح می کنند.کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: دنیا را نمیشناسند. چه کسانی به 
سفارت عربستان حمله می کنند؟ ارزش پول را بهم میزنند و روابط ما با 
همسایگان را خراب می کنند؟ چه کسی پشت آن است؟ اگر کشور این 
زنجیره را رفع نکند این مشکالت قابل حل نیست.همتی ادامه داد: تحریم 
باعث مشکل شده اما این دوستان قبول نمی کنند. ظرف دو سال گذشته 
۷۵ میلیارد دالر از درآمد نفتی کشور کاهش پیدا کرده است و به نرخ امروز 
دالر می شود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بعد می گویند چرا اقتصاد کشور 
را مدیریت نکردید؟وی گفت: همین افرادی که می گویم چنبره زدند بر 
اقتصاد کشور، از تحریم سود می برند. سالی ۲۰ درصد مالیات کشور را باال 
بردند. ما حجم تجارت خارجی مان ۱۶ میلیارد دالر بود که چند کشور با 

آن زندگی می کنند.

۳ - محسن مهرعلیزاده: حداقل در هر استان یک نفر از معاونان 
استانداران از زنان باشند

محسن مهرعلیزاده در بخش دوم مناظره تلویزیونی روز سه شنبه در پاسخ 
به پرسشی درباره برنامه هایش برای کاربردی سازی فن آوری هسته ای 
و توســعه محصوالت و خدمات مبتنی بر این فن آوری گفت: بنظر من 
با توجه به اینکه به همت دانشــمندان جوان کشور در چندسال گذشته 
دانش هســته ای و توســعه آن در زمینه های مختلف اعم از داروسازی، 
کشاورزی و زمینه های دیگر توسعه یافته، باید انستیتوهای مشخصی 
به شکل کاربردی در این زمینه کار کنند و این دانش را بومی کنند و در 
اختیار توسعه فناوری های جدید کشور قرار دهند.وی با بیان اینکه شرط 
تداوم این کار میدان دادن به جوانــان و حفظ آنها و فراری ندادن جوانان 
از کشور است، اظهار کرد:  عمده دانش هسته ای در دست جوانان است و 
آنها هستند که نشان دادند که با کسب مدارج علمی باال و تراوشات ذهنی 
مثبت شان توانستد موفقیت هایی در این زمینه بدست آورند.کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به برنامه های خود در زمینه 
حضور بانوان و جوانان در عرصه های مدیریتی کشور خاطر نشان کرد: با 
توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کشــور را جوانان و بانوان را تشکیل 
می دهند و طی چند سال گذشته نیز به دالیل مسائل اجتماعی روی آنها 
فشار بوده و نتوانســتند از حقوق اجتماعی خود دفاع کنند، معتقدم که 
باید با تشکیل سازمان هایی مشخص برای جوانان و بکارگیری بانوان در 
فضاهای کارشناسی و مدیریتی این وضعیت را تغییر داد.مهرعلیزاده گفت: 
تصمیم گرفتم که در دولت خودم حداقل در هر استان یک نفر از معاونان 
استانداران از زنان باشند. همچنین در دولت نیز ۳ نفر از بانوان را به عنوان 
وزیر معرفی کنم و اگر مجلس در این زمینه همکاری نکرد، به عنوان معاون 
خودم منصوب می کنم تا بتوانیم تبعیض اعمال شده را برطرف نماییم.وی 
افزود: من میانگین سنی دولت خودم را ۴۵ سال عنوان کرده ام و معتقدم 
این اقدام عملی است؛ بچه های نخبه، با سواد، تیز و با تجربه باید عنان کار 

را در اختیار بگیرند.

۴ -  ســعید جلیلی: در هر طرح مربوط به سالمت باید وزارت 
بهداشت محور باشد

سعید جلیلی در بخش دوم مناظره تلویزیونی روز سه شنبه در پاسخ 
به سوالی در مورد برنامه خود برای طرح سالمت جامعه اظهار کرد: 
موضوع سالمت فقط مربوط به یک وزارتخانه نیست. ۱۰ عامل خارج از 
وزارت بهداشت در امر سالمت اهمیت دارند. بنابراین رئیس جمور باید 
موضوع را بفهمد و دستگاه ها را به درستی در این زمینه هماهنگ کند.

وی ادامه داد: در اوایل انقالب طرح های مختلفی درباره سالمت اجرا 
شده است که یک طرح شبکه بهداشت در ابتدای انقالب بود که درست 
و دقیق اجرا شد و آثارش تا به امروز وجود دارد و حتی کشورهای غربی 
از آن الگو گرفتند. یک طرح نمایشی هم بود یعنی همین طرح تحول 
سالمت که خاصیتی نداشــت و هزینه ها را افزایش داد.وی با تاکید 
بر اینکه فهم مســاله در زمان خود اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: در 
هر طرح مربوط به سالمت باید وزارت بهداشت محور باشد اما سایر 
دستگاه ها هم نفع دارند. به طور مثال بیکاری و استرس بر سالمت مردم 
ضربه می زنند. ما سالی یکصد هزار مجروح بر اثر تصادفات جاده ای 
داریم که مستقیم به وزارت بهداشت مربوط نیست اما در امر سالمت 
مردم موثر است. برای همه اینها باید برنامه داشت. در این سال ها در 
جهان هزینه های سالمت به دلیل تکنولوژی پیشرفته افزایش طول 
عمر و تغییر الگوی بیماری ها افزایش یافته است. اگر مساله را درست 
نفهمیم هشت سال کشور در مسیری پیش می رود اما متوجه می شویم 

که مسیر غلط بوده است.

۵- علیرضا زاکانی: از موضع اشرافی گری به موضع نوکری مردم 
خواهیم رفت

علیرضا زاکانی در بخش دوم مناظره تلویزیونی روز سه شنبه در توضیح 
برنامه اش برای برقراری عدالت اجتماعی گفت: بیش از سه دهه است که 
عده ای در اقتصاد کشور خیمه زده و تمام سرمایه ها و امکانات کشور را به 
سمت و سویی سوق می دهند. آنها خودشان را در کاخ نشینی قرار داده و 
مردم را در کوخ نشینی نگه داشتند. در دولت بنده از موضع اشرافی گری به 
موضع نوکری مردم خواهیم رفت.وی با بیان اینکه توجه در جهت خلق و 
توزیع عادالنه ثروت و توانمند سازی شرایط از جمله برنامه های دولت من 
است، گفت: در دولتم با فساد مقابله کرده و اجازه قبیله گرایی و باندبازی 
را نمی دهم.این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خطاب به همتی 
دیگر نامزد انتخاباتی گفت: آقای همتی در حالی صحبت از نظارت می 
کند که در زمان ریاستش در بانک مرکزی ۱۲۰۰ میلیارد تومان از بانک 
های دولتی به بانک های خصوصی رفت و یک اقدامی بر خالف قانون انجام 
شد. آقای همتی نتوانست در کارش به درستی نظارت کند، حاال مدعی 

سایر حوزه ها است.

دومين مناظره با مو ضوع فرهنگی، اجتماعی و سياسی برگزار شد

انتقاد از ساختار مناظره ها
گروه سیاسی
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