
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره آخرین تصمیمات اتخاذ 
شــده برای صدور مجوز مصرف اضطراری دو واکسن ایرانی 

کرونا، توضیح داد.
به گزارش ایسنا، کیانوش جهانپور درباره زمان دریافت مجوز 
اضطراری واکسن های ایرانی کرونا، گفت: فاز یک و دو واکسن 
کووایران برکت در کشور با موفقیت انجام شد. با توجه به اینکه 
در فاز یک موضوع بی خطری و در فاز دو موضوع ایمنی زایی 
واکسن بررسی می شود، با گزارش های موجود به نظر می رسد 
که واکسن ایمن است و ایمنی زایی خوبی هم دارد. بنابراین 
موضوع در دستور بررسی کمیته های مشورتی در کمیسیون 

مربوطه در سازمان غذا و دارو است.
وی افزود: در عین حال فاز سوم  کارآزمایی بالینی این واکسن 
هم در کشور انجام شده و مرحله اول تزریق آن هم در کشور 
انجام و مرحله دوم آن هم آغاز شده است. طبیعتا با توجه به 
در نظر داشتن اینکه ما در شــرایط جنگ و بحران هستیم و 
کشورهای دیگر هم این مسیر را طی کردند که بعد از اطمینان 
از ایمنی زایی واکســن، لزوما منتظر انتشــار نتایج فاز سوم 
نشدند و به صورت مقیاس وسیع استفاده کردند و با توجه به 
اینکه به هر حال به طور میانگین روزانه ۱۵۰ ایرانی به دلیل 
کرونا از دست می روند، همه این عوامل قطعا در بررسی های 

کمیته های مشورتی به عنوان مصالحی که در تصمیم گیری 
است، مورد مالحظه قرار گرفته و نهایتا ســازمان غذا و دارو 

اظهار نظر خواهد کرد.
جهانپور ادامه داد: به نظر می رسد از آنجایی که تمام گزارش 
ها تا امروز مطلوب بوده است، اتفاقاتی در روزهای آتی بیفتد 
و طبیعتا این  واکسن  هم اکنون حداقل چند صد هزار دوز آن 
تولید شده، با مجوز مصرف اضطراری ظرف روزهای آینده با 
صالحدید مراجع مربوطه، وارد چرخه واکسیناسیون عمومی 
خواهد شــد. باید توجه کرد که مرجع ملی هم در این زمینه 
فقط سازمان غذا و دارو است و طبیعتا هر تصمیمی که سازمان 

غذا و دارو در این زمینه اتخاذ کند، اجرایی خواهد شد.
وی گفت: درباره واکسن پاســتور یا واکسن پاستور کووک که 
در انستیتو پاستور ایران با کمک انستیتو فینالی کوبا تهیه می 
شود، این واکسن یک گام جلوتر اســت. زیرا عالوه بر انجام فاز 
یک و  دو، کارازمایی بالینی در کشور کوبا، فاز سوم هم در کشور 
کوبا انجام شده و حتی شروع استفاده انبوه از این واکسن هم در 
مقیاس وســیع تر در کوبا و بر روی کادر درمان این کشور آغاز 
شده اســت. ده ها هزار دوز از این واکسن در کوبا تزریق شده و 
در کشور ما هم این واکسن  عمال بر روی ۲۴ هزار نفر در مرحله 
اول فاز سوم انجام شده و مرحله دوم فاز سوم آن هم آغاز شده و 

حتی از میانه عبور کرده است. جهانپور در این باره افزود: تا امروز 
هم گزارش های اولیه در این زمینه چه ازکوبا و چه در کشورمان، 
قابل قبول بوده اســت. بنابراین این دو واکسن یعنی واکسن 
پاستور در قدم اول و واکسن برکت در مرحله تصمیم گیری در 
زمینه صدور مجوز مصرف اضطراری هستند و هر زمان سازمان 
غذا و دارو با نظر کمیته های مشورت در این زمینه اظهار نظر 
کند، طبیعتا وارد چرخه واکسیناسیون عمومی خواهند شد. 
تولید هر دو هم در ایران  آغاز شده، برکت صدها هزار دوز تولید 
کرده و کشت سلولی واکسن پاســتور هم  انجام و وارد پروسه 
تولید انبوه شده است. البته تا زمان صدور مجوز اضطراری، هیچ  

مصرف یا توزیعی از این واکسن  نخواهیم داشت.
جهانپور درباره وضعیت واکسن فخرا نیز گفت: واکسن فخرا 
وارد فاز دوم کارازمایی بالینی شده و تا زمانیکه برای مصرف 
عمومی آن تصمیم گیری شــود، فاصله دارد. البته با توجه به 
موفقیت آمیز بودن فاز یک کارآزمایی بالینی، وارد فاز دوم شده 
و اکنون در حال تزریق روی افراد و داوطلبان هســتند. باید 
منتظر بمانیم تا نتایج فاز یک و دو این واکسن هم مطالعه شود. 
این واکسن ها هم با فاصله زمانی می توانند همین مسیر را طی 
کنند. واکسن موسسه رازی هم به همین صورت خواهد بود. در 
بخش خصوصی هم فعال واکسن اسپایکوژن شرکت سیناژن را 

داریم که در فاز دوم قرار دارد و باید همین مسیر را طی کنند.
جهانپور در پاسخ به اینکه آیا بعد از تولید داخلی واکسن کرونا، 
واردات واکســن های خارجی متوقف می شود یا خیر؟ گفت: 
واردات متوقف نمی شود. میزان نیاز کشور به واکسن حداقل 
طبق برآوردهای ما ۱۲۰ میلیون دوز است. طبیعتا فعال تولید 
داخلی حداقل در روزها و ماه های نخست، نمی تواند کفایت 
کند. مضافا اینکه با توجه بــه خرید یا پیش خرید یا توافقاتی 
که برای خرید خارجی انجام شــده، اگــر همزمان واردات را 
انجام دهیم، سرعت واکسیناسیون مان می تواند افزایش یابد. 
بنابراین چیزی درباره منتفی شــدن خرید یا واردات واکسن 
نداریم. هرچه بتوان واکسن برای کشور تهیه کرد، مهم است 
و به همراه تولید داخل هر دو وارد چرخه واکسیناسیون شده 

و استفاده می شود.
وی درباره امکان انتخاب اختیاری واکسن  ایرانی یا خارجی، 
گفت: بستگی به زمان و موقعیت دارد. تاکنون چنین امکانی 
در دنیا تقریبا نبوده و در ایران هم ممکن است نباشد، اما هرچه 
پیش رویم، با افزایش تولید و واردات، دسترســی به واکسن 
بیشتر شده و ممکن اســت این امکان فراهم شود. آنچه مهم 
است، این است که وزارت بهداشت به لحاظ فنی این موضوع 
را در تخصیص واکسن های گروه های سنی یا شغلی مختلف 

مدنظر قرار داده و قطعا واکسن و پلتفرم و ویژگی های فناوری 
آن مورد نظر قرار گرفته و به گونه ای تخصیص داده می شود 
که افراد کمترین مشکل و باالترین ایمنی زایی را داشته باشند.
جهانپور درباره تعــداد دوزهای تزریقی واکســن نیز گفت: 
متداول در واکســن های موجود، تزریق دو دوز است و درباره 
برخی واکسن ها گفته می شود که سه دوز هم  دارند. فعال دو 
دوز است. در عین  حال برخی واکسن هایی که اکنون در دنیا 
تولید می شود، تک دوز است. به هر حال به نظر می آید که فعال 
باید با همین دو دوز پیش رویم. البته باید توجه کرد که یک 
دوز اول هم می تواند یک ایمنی پایه و حداقلی ایجاد کند و دوز 
دوم به عنوان  یادآور می تواند اثربخشی را افزایش دهد. بعضا 
ممکن است دوز یادآور چند ماهه یا سالی یکبار و یا چند سال 
یکبار هم نیاز باشد. اینها هیچکدام قطعی نیست، اما احتماال 
به نظر می رسد که نیاز باشد که حداقل ساالنه یا دو سال یکبار 
نیاز به دوزهای یادآور باشد، اما نمی توان قطعی اظهار نظر کرد.

وی درباره وضعیت تولید مشترک اســپوتنیک نیز به ایسنا 
گفت: بانک سلولی تولید مشترک اسپوتنیک وی مدت هاست 
وارد کشور شده و در شرکت سازنده برای کشت سلولی تالش 
می کنند تا بتوانند واکسن را تولید کنند. در این جا به دالیل 

فنی تاخیری دارد که امیدواریم انجام شود.

بانک مرکزی مصوبات بانکی ستاد ملی کرونا را به بانک ها و 
موسسات اعتباری ابالغ کرد.

بانک مرکزی طی بخشــنامه ای مصوبات بانکی جلســه ۷۱ 
ستاد ملی کرونا را به بانک ها و موسسات اعتباری ابالغ کرد که 
براساس آن تسهیالتی در مورد بازپرداخت اقساط تسهیالت 
برای مشــاغل به شــدت آســیب دیده از کرونا و همچنین 
معافیت هایی از محدودیت های مقرر در قانون چک در نظر 

گرفته شده است. بر اساس این بخشنامه:
۱. بــرای صاحبان مشــاغل و کســب و کارهای به شــدت 
آســیب دیده از کرونا )به غیر از تســهیالت قرض الحسنه( 
بازپرداخــت اقســاط تســهیالت دریافتــی کــه موعــد 

پرداخت آنهــا در چهــار ماهــه اول ســال ۱۴۰۰ بوده و 
در این بازه زمانی پرداخت نشــده اســت منــوط به اینکه 
بدهی آنها به شــبکه بانکی تا تاریــخ اول بهمن ماه ۱۳۹۹ 
در طبقه جاری قرار داشــته باشــد به انتهای دوره تقسیط 
 منتقل می شــود تا طی چهار قســط پس از آخرین قســط 

وصول شود.
همچنین، تســهیالت پرداختی از محل صندوق کارآفرینی 
امید که جهت کسب و کارهای به شدت آسیب دیده پرداخت 

شده است نیز مشمول امهال این بند می شود.
موعد پرداخت تسهیالت با بازپرداخت به صورت دفعی برای 
مشمولین این بند که سررســید بازپرداخت آن در سه ماهه 

اول سال ۱۴۰۰ باشــد به پایان تیرماه ســال جاری منتقل 
می شود.

استمهال موارد این بند از احتســاب و اخذ وجه التزام تاخیر 
تادیه دین و کارمزد اضافی مستثنی است.

مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای 
سررسید چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدودیت ها 
و ممنوعیت هــای بانکی ناظر بر اشــخاص دارای بدهی غیر 

جاری نمی شوند.
۲. ممنوعیت هــا و محدودیت هــای مقرر در مــاده ۵ مکرر 
الحاقی به قانون چــک )صرفاً برای اخذ تســهیالت( برای 
چک های صــادره توســط صاحبان مشــاغل و کســب و 

کارهای به شــدت آســیب دیده از کرونا که تاریخ مندرج 
در چک در ســه ماهــه اول ســال ۱۴۰۰ بــوده و منجر به 
برگشــت چک و صدور گواهینامه عــدم پرداخت حداکثر 
تا پایــان تیرمــاه ۱۴۰۰ گــردد، در صورت تســلیم تقاضا 
از ســوی صادرکننده چک بــه بانک یا موسســه اعتباری 
 محال علیه، طی یک مــاه پس از برگشــت، اعمال نخواهد 

شد.
۳. مصوبه جلسه ۶۷ ســتاد ملی مدیریت کرونا به شرح زیر 

اصالح می شود:
در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک های صادره 
با سررسید اول تا بیســتم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، بانک ها و 

موسســات اعتباری باید از صدور گواهینامه عدم پرداخت و 
برگشــت چک، درصورتی که حداکثر تا ۲۰ خرداد ماه سال 
جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب کنند. محاکم و ضابطین 
قضایی نیز از صدور اجراییه در این موارد در بازه زمانی مزبور 

خودداری کنند.
همچنیــن چک هایی که سررســید آنهــا اول تا بیســتم 
اردیبهشــت مــاه ســال ۱۴۰۰ بــوده و بــه دلیــل عدم 
موجــودی کافــی منجــر بــه صــدور گواهینامــه عدم 
پرداخت شــده اند تا ۲۰ خردادماه ســال جاری مشــمول 
 ممنوعیت ها و محدودیت های مقــرر در قانون صدور چک 

نخواهند شد.

مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری 
مرکزی توضیحاتی را درمــورد مبلغ کارت اعتباری 
ســهام عدالت ارائه کرد. ســمیه محمدی در گفت 
و گو با ایســنا، با تاکید بر اینکه رونــد اعطای کارت 
اعتباری سهام عدالت به مشموالن این سهام همچنان 
ادامه دارد، اظهار کرد:  تا کنون نزدیک به ۱۰۰ هزار 
درخواســت از ســوی دو بانک ملی و تجارت برای 
دریافت کارت اعتباری به شــرکت ســپرده گذاری 
مرکزی ارسال شده است. البته ممکن است درخواست 
هایی که به بانک ها ارسال شــده است بیشتر باشد 
اما بانک ها فقط درخواســت افراد واجد شرایط را به 

شرکت ارسال میکنند.
وی ادامه داد: اگر درخواست ها در روز کاری ارسال 

شود، کارهای مربوطه در شرکت انجام شده و دوباره 
به بانک ارجاع داده می شود و بانک باید مابقی امور را 
انجام دهد. پس از آن افراد می توانند از طرقی که بانک 
ها اعالم کرده اند، از کارت اعتباری اســتفاده کنند. 
البته به غیر از بانک تجارت و ملی با ۱۴ بانک برای این 
منظور تفاهم نامه امضا شده است و بانک ها به شدت 
پیگیری این جریان هستند. مدیر پروژه کارت های 
اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی درمورد مبلغ 
کارت اعتباری نیز توضیح داد: مبلغ مشخص نیست. 
درواقع متقاضیان ۵۰ درصد ارزش قابل معامله سهام 
عدالت را وام دریافت می کننــد. به عبارت دیگر ۶۰ 
درصد ســهام عدالت قابل معامله است و متقاضیان 
۵۰ درصد از این ۶۰ درصــد را وام دریافت می کنند. 

مبلغ آن نیز با توجه به شــرایط بازار و روند صعودی 
یا نزولی بازار، متغیر و افزایشی و کاهشی است. این 
فرایند برای سهام داران مستقیم و غیرمستقیم سهام 
عدالت صدق می کند. به گفته محمدی،  مشموالن 
می توانند با مراحعه به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار 

سرمایه میزان دارایی خود را مشاهده کنند.
بر اساس این گزارش، امکان دریافت وام سهام عدالت 
برای مشــموالن از اواسط زمستان ســال گذشته 
فراهم شده است و سهام داران می توانند با مراجعه 
به دو بانک تجــارت و ملی ایــن وام را که فیزیکی و 
نقدی نیست را دریافت کنند و اگر طی یک ماه مبلغ 
 توسط فرد بازگردانده نشد، در اقساط ۳۶ ماهه باید 

تسویه شود.

طبق دســتورالعمل ســازمان امور مالیاتی، کلیه 
خریــداران حقیقــی ســکه از بانــک مرکزی در 
ســال گذشــته باید تا پایان خرداد ســال جاری 
نســبت به پرداخــت مالیــات اقــدام کنند که 
 تنهــا ۱۰ روز فرصــت بــرای ایــن افــراد باقی 

مانده است. 
به گزارش ایسنا، خریداران سکه از بانک مرکزی از 
سال ۱۳۹۷ مشــمول پرداخت مالیات هستند که 
خریداران سکه در سال گذشته تا پایان خرداد ماه 
سال جاری باید مالیات متعلقه بپردازند و اگر مالیات 
خود را تا پایان این ماه نپردازند، به مالیات متعلقه 
آنها به ازای هر ماه دیرکرد معادل ۲.۵ درصد جریمه 

اضافه می شود. 

همچنین، مؤدیانــی که امــکان پرداخت مالیات 
مقطوع را به صورت کامل تا پایان خرداد سال جاری 
ندارند، مالیات آنها حداکثــر تا چهار ماه به صورت 

مساوی قسط بندی می شود.
طبق دســتورالعمل، کســی که بیــش از پنج تا 
۱۵ ســکه از بانک مرکزی بخرد، بایــد به ازای هر 
قطعه ســکه باید ۹۶۰ هزار تومان مالیات پرداخت 
کند و نســبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ ســکه به ازای هر 
 قطعه باید معادل یک میلیــون و ۲۸۰ هزار تومان 

مالیات بپردازد.
عالوه براین، نسبت به مازاد ۲۵ تا ۱۰۵ سکه به ازای 
هر قطعه باید معادل یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 

مالیات پرداخت شود. 

نکته قابل توجه درباره مالیات سکه، افزایش قابل 
توجه رقم آن و کاهش سطح معافیت مالیاتی است.

در این راستا، تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه 
از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که در سال 
۱۳۹۹ نســبت به دریافت حداکثــر )۱۰۵( قطعه 
سکه اقدام کرده اند، باید حداکثر تا پایان خرداد ماه 
سالجاری با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک 
مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی 
my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلقه 

اقدام کنند. 
بنابراین، از آنجا که تا پایان خــرداد ماه تنها ۹ روز 
باقی مانده است، مشموالن این مالیات باید اقدامات 

پرداخت آن را هر چه زودتر انجام دهند.

آخرین وضعیت صدور مجوز مصرف اضطراری برای دو واکسن ایرانی کرونا

مصوبات ستاد ملی کرونا به بانک ها رفت 

کمتر از ۱۰ روز برای پرداخت مالیات سکه فرصت داریدوام سهام عدالت چقدر است؟
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معاون سازمان مالیاتی :

تاکنون یک خانه خالی 
هم به سازمان مالیاتی 

معرفی نشده است

وام اجاره مسکن 
تهرانی ها ۷۰ میلیون شد

شکست نرخ نجومی 
خرید و فروش مجوز 
کارگزاری ها با صدور 
مجوزهای جدید

رئیس سازمان بورس:

فرصت اجرای 
مصوبات طالیی 

بازگشت شاخص 
را ندادند
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وزیر اقتصاد:

سرمقاله

يادداشت

نکات مغفول 
در مناظره سوم

جهش نرخ ارز 
با توافق ضعیف

دغدغه هــای مــردم در 
ســال های اخیــر کامــال 
مشــخص بوده و قابل رفع 
است. در بسیاری از حوزه ها 
هم راه  حل ها مشخص است. اما موضوع اراده ها و 
توانمندی ها در حل این دغدغه هاســت. طبیعی 
است این همه دغدغه های متعدد و رنگارنگ با یک 

یا چند نکته...

  حســین محمودی اصل، 
اقتصاددان 

  علی مروی، اقتصاددان
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بازار ارز گوش به زنگ 
مذاکرات وین

انفجار قیمت گوشت 
قرمز برای تیر و مرداد؟

روز گذشته 461 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد

تداوم خروج سهامداران از بورس
صفحه2

صفحه4

جای خالی  راهکار دغدغه های  مردم
سومین  مناظره  انتخابات  ریاست   جمهوری

  با  بررسی  7 دغدغه  مردم   برگزار  شد

در حالی دالر در بــازار آزاد ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان 
به فروش می رســد که در هفته هــای اخیر این 
بازار در انتظار ســیگنالهای مثبت مذاکرات وین 
و ایجاد تعادل در تحوالت سیاســی بوده اســت. 
 یک اقتصاددان در رابطه بــا روند قیمتی نرخ ارز در 
هفته های آینده می گوید: هر شخصی که کرسی 
ریاست جمهوری را تحویل بگیرد باید تمام تالش 
خود را بکار گیرد تا نرخ ارز را در همین دامنه حفظ 
کند. علی مروی افزود: اگر مذاکرات هســته ای به 
نتیجه برسد ممکن اســت نرخ ارز به مرز ۱۸ تا ۲۰ 
هزار تومان برسد. اما تاکید می کنیم که تحقق این 
اتفاق در گرو توافق صد درصدی و نه توافق ضعیف 
در مذاکرات وین و بازگشت دو طرف به برجام خواهد 

بود. بازار ارز در هفته های...

اخیرا قیمت هر کیلو گوشت قرمز به ۱۵۰ هزار تومان 
رسیده است. در این بین همواره در میادین میوه و 
تره بار شاهد تشکیل صف های طوالنی برای خرید 
گوشت به نرخ دولتی هســتیم. هر چند نرخ ها در 
مراکز عرضه دولتی گوشت نیز دست کمی با قیمت 
های بازار آزاد ندارد اما در شــرایط کنونی پرداخت 
۱۰ الی ۲۰ هزار تومان کمتر هم برای مردم غنیمت 
است. مردم ساعت ها در این صف ها برای دریافت این 
ماده غذایی با قیمتی کمتر از بازار به انتظار می ایستند.  
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 
تهران در تشریح دالیل گرانی گوشت قرمز می گوید: 
نهاده های دامی اصلی ترین متهم گرانی گوشت در 
ماههای اخیر هســتند. گرانی این نهاده ها و توزیع 

نابسامان آنها موجب شده...
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اقتصاد2
ایران وجهان

اصالح قوانین بــرای حمایت 
بانــک مســکن از متقاضیان، 

ضروری است
رییس هیأت مدیره بانک مسکن با اشاره به افزایش 
سقف تسهیالت ساخت به 450 میلیون تومان از 
محل اختیارات بانک گفت: یکســری موضوعات 
و محدودیت ها برای پرداخت تســهیالت نیازمند 
اصالح قوانین است. عیسی کاظم نژاد ، با بیان اینکه 
بانک مسکن یک بانک تخصصی است، گفت: این 
بانک دولتی بیش از 80 سال قدمت دارد و در طول 
خدمت سالیان گذشته، تمام اقدامات و تالش خود 
را در راستای تأمین مسکن اقشار متوسط و کم درآمد 
به کار گرفته اســت. وی با اشاره به مشارکت بانک 
مسکن در طرح های بزرگ ملی افزود: در این زمینه 
بانک مسکن بنا به وظیفه ذاتی و سیاست های کالن 
ابالغی، چندین طرح بزرگ و ملی را اجرا کرده است 
که یکی از این طرح های بزرگ، مشارکت در تأمین 

مالی پروژه بزرگ مسکن مهر است.

آمادگی بانک توسعه صادرات 
برای ارائه خدمات و تسهیالت 

با نرخ ترجیحی
بانک توسعه صادرات ایران آماده ارائه خدمات و 
تسهیالت با نرخ ترجیحی به شرکت های تولیدی 

صادرات محور و شرکت های دانش بنیان است.
به گزارشــروابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران به نقل از اگزیم نیوز، رئیس شعبه اردبیل این 
بانک در نشست مجازی تخصصی مدیران این 
بانک با فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان استان 
اردبیل که به همت معاونت امور شعب و بازاریابی 
بانک توسعه صادرات ایران و شعبه اردبیل برگزار 
شد، افزود: این بانک آماده است در حوزه تامین 
ســرمایه در گردش و تامین تسهیالت سرمایه 
ثابت به مشتریان خدمات ارائه دهد و خوشبختانه 

در این زمینه محدودیت منابع وجود ندارد.
نعمت فتحی در این نشســت با اشاره به اینکه 
این شعبه از بانک از اردیبهشت ماه سال ۱۳8۹ 
خدمات ارزی و ریالی خود را به مشــتریان ارائه 
کرده اســت، تصریح کرد: از ابتدای بازگشایی 
شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران تاکنون 
بالغ بر ۷00 حساب ریالی و ۱50 حساب ارزی در 
این شعبه از بانک توسعه صادرات ایران افتتاح 

شده است.

تسهیالت بانک توسعه تعاون برای 
فعالین صنایع دستی و گردشگری 

تســهیالت بانک توســعه تعاون برای فعالین 
صنایع دستی و گردشــگریرئیس هیات مدیره 
بانک توسعه تعاون از تمهیدات بانک برای اعطای 
تسهیالت به فعالین صنایع دستی و گردشگری 

خبر داد.
سید باقر فتاحی رئیس هیات مدیره بانک توسعه 
تعاون طی بازدید از غرفه بانک در ســیزدهمین 
نمایشــگاه بورس، بانک و بیمــه گفت: مطابق 
برنامه های اقتصادی کشور مقرر گردید ۳۲0 هزار 
میلیارد ریال از محل هدفمندی یارانه ها به سوی 
واحدهای تولیدی و اشتغال آفرین سوق داده شود 
که نقش نظام بانکی در تخصیص بهینه این منابع 
به بخش های صنعت، کشاورزی، صنایع دستی و 

گردشگری بسیار حائز اهمیت است.

تجلیل از ســقایان آبرسانی به 
اصفهان بزرگ

در مراسمی از تالش شــبانه روزی فعاالن در 
امر تامین آب شــرب پایدار طرح آبرسانی به 
اصفهان بزرگ تجلیل شد. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان این که 
در دهه اخیر برای تامین پایدار آب شــرب در 
استان تالش های بی وقفه ای صورت گرفته 
است، گفت: بخش بهره برداری آبفای اصفهان 
به منظور تامین پایدار و توزیع عادالنه آب در 
۹8 شــهر و نزدیک به یکهزار روستای تحت 
پوشــش، تالش شــبانه روزی را  در دستور 
کار قرار داده است. هاشــم امینی با اشاره به 
محدودیت هایی که در تامین پایدار آب شرب 
وجود دارد اعالم کرد: در ســال های اخیر با 
وجود افزایش بی سابقه دما در فصل تابستان 
و کمبود منابع آبی، همچنان آب شرب شهرها 
و روستاهای استان اصفهان تامین شده است.  
وی فعاالن صنعت آبفا را ســقا نامید و اظهار 
داشت: فعاالن در صنعت آبفا بدانند که سقایی 
شغل نیست بلکه لطف و مرحمت خداوند است 
چرا که  از قدیم آبرســانی به مردم کار نیک و 

خیر قلمداد می شده است. 

بانک ها

بازار ســرمایه روز گذشته 
رونــدی نزولی داشــت و 
شاخص کل بورس بیش از 
۶000 واحد کاهش داشت.

بــه گــزارش ایســنا، در 
معامالت روز گذشــته بازار ســرمایه شاخص کل 
بورس با ۶۹۷۳ واحد کاهــش در رقم یک میلیون 
و ۱44 هزار واحد ایســتاد. شاخص کل با معیار هم 
وزن هم با ۲۲۹۳ واحد کاهش رقم ۳۷8 هزار و 45۳ 

واحد را ثبت کرد.
معامله گران این بازار 44۷ هزار معامله به ارزش ۳۳ 

هزار و ۷0۲ میلیارد ریال انجام دادند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ســرمایه گذاری 
تامیــن اجتماعی، بانــک ملت، گــروه مپنا، بانک 
صادرات و ســرمایه گذاری غدیر نســبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۲4 

واحد کاهش در رقم ۱۷ هزار و 45۹ واحد ایستاد.
در این بازار ۳0۷ هزار معامله به ارزش ۱۲۶ هزار و 
۶۶۱ میلیارد ریال انجام شد. بیمه پاسارگاد، صنعتی 
مینو، تولید نیروی برق دماوند و شیر پاستوریزه پگاه 
فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و 
در مقابل سنگ آهن گوهرزمین و پلیمر آریاساسول 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی 

فرابورس گذاشتند.
روز شنبه برای ســومین روز متوالی ارزش خالص 

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد.
به گــزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز گذشــته 
بورس تهران شــاخص کل با نــزول ۶ هزار و ۹۷۳ 
واحدی به رقم یک میلیون و ۱44 هزار و 8۷۲ واحد 
رسید. همچنین شاخص کل فرابوس ۲4 واحد افت 
کرد و به رقم ۱۷ هزار و 45۹ واحد رسید. شاخص 

هم وزن نیز ۲ هزار و ۲۹۳ واحد افت کرد و در سطح 
۳۷8 هزار و 45۳ واحدی ایســتاد که کمترین رقم 
در ۱۳۷ روز کاری گذشــته از ۲۷ آبان سال ۱۳۹۹ 

به این سو است.

سقوط 74 درصدی
در اولیــن روز کاری هفته 80 نماد رشــد قیمت 
داشــتند و ۳۳0 نماد با افت قیمت مواجه بودند. به 
عبارت دیگر ۱8 درصد نمادهای بازار صعود کردند 

و ۷4 درصد نمادها قرمزپوش شدند.

خروج پول حقیقی 
روز شنبه برای ســومین روز متوالی ارزش خالص 
تغییر مالکیــت حقوقی بــه حقیقی بــازار منفی 
شــد و 4۶۱ میلیارد تومان پــول حقیقی از بورس 
خارج شد که نســبت به روز چهارشــنبه ۶ درصد 

افزایش یافتــه اســت. در معامالت روز گذشــته 
بیشترین خروج پول حقیقی به سهام فوالد )فوالد 
مبارکه(  تعلق داشــت که ارزش تغییــر مالکیت 
حقیقی به حقوقــی آن 4۱ میلیارد تومان بود. پس 
از فوالد، شــپنا )پاالیش نفت اصفهان( و وپاســار 
 )بانک پاســارگاد( بیشــترین خروج پول حقیقی 

را داشتند. 

سهم های تاثیرگذار 
روز گذشته »فارس«، »شستا« و »وبملت« بیشترین 
تاثیر را بر افت شــاخص کل داشــتند و ســه نماد 
»شتران«، »کگل« و »ســپ« نمادهای بزرگ بازار 
بودند که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهــای بــورس 
غکورش صدرنشــین اســت و ولکار و خــودرو در 
رتبه هــای بعــدی هســتند. در فرابــورس نیــز 

 فگســتر، چخــزر و کزغــال پرتراکنش  تریــن 
نمادها هستند.

گروه های قرمزبازار
در روزی که ســمت قرمزرنگ بازار پرتعدادتر بود 
قیمت ســهام اغلب نمادهای گروه های »بانک ها و 
موسسات اعتباری«، »اســتخراج کانه های فلزی« 
و »شرکت های چند رشته ای صنعتی« ریزش کرد. 

افت ارزش معامالت خرد
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
۱۶ هزار و ۳۶ میلیارد تومان رســید که نســبت به 
روز   گذشــته ۶.5 درصد افزایش یافته است. ارزش 
معامالت خرد نیــز با افت ۱۱ درصدی نســبت به 
روز چهارشنبه به رقم ۳ هزار و ۳۲5 میلیارد تومان 

رسید.

افزایش ارزش صف های پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید 
نسبت به پایان روز چهارشنبه ۱80 درصد افزایش 
یافت و در رقم ۱۷۹ میلیارد تومان ایســتاد. ارزش 
صف های فروش نیز ۱.۳ درصــد افزایش یافت و ۲ 
هزار و ۱0۶ میلیارد تومان شــد. شــرکت لیزینگ 
کارآفرین )با نماد معامالتی ولــکار( با صف  خرید 
۱۳۷ میلیارد تومانــی در صدر جدول تقاضای بازار 

قرار گرفت.
پس از ولکار ، ســاراب )شرکت ســیمان داراب( و 
خموتور )موتورسازان تراکتورسازی ایران( بیشترین 

صف خرید را داشت.  
بیشترین صف فروش نیز به سصفها )شرکت سیمان 
اصفهان( تعلق داشــت که در پایان معامالت صف 
فروش ۷0 میلیارد تومانی داشــت. پس از سصفها، 
خزر )فنرسازی زر( و سنیر )سیمان سفید نی ریز( 

بیشترین صف فروش را داشتند.

روز گذشته 461 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد

تداوم خروج سهامداران از بورس

روحانی:
 این روزها زبان تشکر دچار لکنت 
عجیبی شــده و زبان تخریب و 

تحریف به راه افتاده است
رییس جمهور تاکید کرد: این روزها زبان تشکر 
در کشــور ما دچار لکنت عجیبی شده است. 
زبان نقد و انتقاد همیشه باز بوده و زبان تخریب 

و تحریف به راه افتاده است.
رییس جمهور تاکید کرد: این روزها زبان تشکر 
در کشــور ما دچار لکنت عجیبی شده است. 
زبان نقد و انتقاد همیشه باز بوده و زبان تخریب 

و تحریف به راه افتاده است.
رییس جمهور ادامه داد: ۱۶ ماه از درگیر شدن 
کشور با بیماری خطرناک کووید ۱۹ می گذرد. 
در این مدت سه موج بلند را پشت سر گذاشته 
و موج چهارم را در حال پشــت سر گذاشتن 

هستیم.
روحانی با تقدیر از مردم و بخش های مختلف 
جامعه تصریح کرد: این روزها زبان تشکر در 
کشور ما دچار لکنت عجیبی شده است. زبان 
نقد و انتقاد همیشــه باز بوده و زبان تخریب 
و تحریف به راه افتاده اســت. باید از خدمات 
و اقدامات یــک ملت بــزرگ صحبت کنیم. 
بعضی ها فکر می کنند اگر از دولت و وزارتخانه 
صحبت کنند، برایشان دردناک است. از مردم 
صحبت کرده و تشــکر و تقدیر کنید، آنها که 

فعال بودند.
وی با تاکید بــر اینکه کار بزرگی در کشــور 
صورت گرفت، خاطرنشــان کــرد: از بهمن 
۹8 که فهمیدیم ویروس کرونا به این کشــور 
وارد شــده اســت، ابزار و امکاناتی نداشتیم، 
کیت تشــخیص در اختیار نداشــتیم. در آن 
شرایط کار را شــروع کردیم. خوشبختانه در 
کیت تشــخیص روی پای خود ایســتادیم و 
در زمان کوتاه این کیــت را تولید کردیم. به 
گفته رییس جمهوری، توانستیم در این مدت 
آزمایشگاه ها را به سرعت توسعه دهیم و از دو 
آزمایشــگاه به چند صد آزمایشگاه رسیدیم. 
امروز خودکفا هستیم و شاید هم بتوانیم کیت 
تشخیص را هم صادر بکنیم و در یک روز ۱50 

هزار مورد اقدام تشخیصی انجام دهیم.

وزیر اقتصاد در نشست با خبرنگاران:
فرصت اجرای مصوبات طالیی 

بازگشت شاخص را ندادند
وزیر اقتصاد با بیــان اینکه فرصــت اجرای 
مصوبات طالیی برای بازگشت بازار سرمایه را 
ندادند، اظهار داشت: بعد از پایان دوره خدمتم 
به دانشگاه شهید بهشتی که در منطقه خوش 

آب و هوای اوین است، برمی گردم.
به گزارش ایلنــا، وزیر اقتصاد در نشســت با 
خبرنگاران با بیان اینکه پــس از اتمام دوره 
خدمتم در وزارت اقتصاد به دانشــگاه شهید 
بهشتی برمی گردم، گفت: عضو هیات علمی 
دانشگاه شهید بهشتی هستم و این دانشگاه 
در منطقه اوین قرار دارد و پس از پایان دوره 
خدمتم در دانشگاه مشغول به کار خواهم شد.

دژپسند با بیان اینکه بسیاری از اتفاقاتی که 
در حوزه اقتصاد افتاد را نمی توانم بازگو کنم، 
تاکید کرد: پس از گذشت مدت زمانی، آنچه 
که نمی توانم امروز بگویم را در کتاب خاطراتم 
منتشر خواهم کرد. وی با اشاره به اتفاقاتی که 
باعث ریزش بازار سرمایه شــد، بیان داشت: 
همانطور که پیش از ایــن اعالم کردم یکی از 
دالیل ریزش بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره 
بین بانکی بود که بنده با آن به شدت مخالف 
بودم اما عــده ای تصمیم گرفتنــد نرخ بهره 

بین بانکی افزایش یابد.
وزیر اقتصــاد ادامه داد: برای بازگشــت بازار 
سرمایه و شاخص، مصوبات طالیی گرفته ام 
اما فرصت اجــرای آن را ندادند و در حالی که 
پس از ریزش های مســتمر، شاخص به ۱.5 
میلیون واحد رســید بازهم جوســازی هایی 
صورت گرفت که منجر به ریزش شاخص شد.

دژپسند در پاسخ به سوال ایلنا درباره دالیل 
تاخیر اجرای مصوبه قانونــی تزریق منابع از 
صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار 
سرمایه گفت: بانک مرکزی مقاومت سختی 
برای اجرای این مصوبه قانونی داشت. انتقال 
درصدی از منابع ورودی از صندوق توســعه 
ملی به صندوق تثبیت بازار ســرمایه، قانون 
من درآوردی نبود بلکه قانون مصوب سال ۹4 
بود و از زمان تصویب تا کنون طبق این قانون 
باید 5۱0 میلیون دالر از صندوق توسعه ملی 
به صندوق تثبیت بازار ســرمایه واریز می شد 
که مقاومت های بانک مرکزی باعث تاخیر در 

اجرای آن شد.

اخبار
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ســازمان امور مالیاتی خبر می دهد، معاون حقوقی این 
سازمان گفت: تا کنون سامانه اسکان هیچ خروجی ای 
نداشته اســت. به گزارش مهر، مهلت دو ماهه ثبت نام 
مالکان و مستأجران در ســامانه امالک و اسکان کشور 
چهارشنبه ۱۹ خرداد به اتمام رسید. این مهلت قانونی از 
۱۹ فروردین آغاز شده بود و قرار بود که تا ۱۹ خرداد ماه 
به اتمام برسد. با این حال این سامانه هنوز مسدود نشده و 

در حال فعالیت است.

احتمال تمدید ثبــت اطالعات خانوارها در 
سامانه اسکان تا مهر ماه

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی می گوید هنوز تصمیم قطعی درباره تمدید ثبت 
اطالعات سکونتی خانوارها در سامانه اسکان تا مهر ماه اتخاذ 
نشده و قرار است شنبه در این خصوص تصمیم گیری شود.

چرا مردم از ثبت اطالعات سکونتی خود در 
سامانه اسکان استقبال نکردند؟

برخی شنیده های تأیید نشده حاکی است میزان استقبال 
خانوارها از ثبت وضعیت سکونتی و مالکیت خود در سامانه 
اسکان، بسیار کمتر از میزان پیش بینی شده است؛ وزارت 
راه و شهرسازی نیز به هیچ عنوان حاضر به شفاف سازی 
نسبت به ورودی و خروجی سامانه ملی امالک و اسکان 
نیست. از سوی دیگر محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی 
بارها از معرفی ۱ میلیون و ۳00 هزار واحد خالی از سکنه به 
سازمان امور مالیاتی برای صدور برگه های جریمه مالیاتی 
خبر داده است. موضوعی که تا کنون هیچیک از مقامات 

ارشد سازمان امور مالیاتی آن را تأیید نکرده اند. 

معاون ســازمان مالیاتی: تا بــه حال هیچ 
خروجی ای از سامانه شناسایی خانه های خالی به ما 

داده نشده است
محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی 
در گفت وگو با خبرنــگار مهر درباره صــدور برگه های 
مالیاتی برای مالکان واحدهای خالی از ســکنه در پایان 
تیرماه امسال اظهار کرد: بر اساس ماده 54 مکرر قانون 

مالیات های مســتقیم، هر واحد مســکونی در هر سال 
می تواند ۱۲0 روز خالی از ســکنه باشد؛ این ۱۲0 روز تا 
پایان تیرماه به سر برسد؛ البته این ۱۲0 روز می تواند هم 
به صورت متوالی در یک سال باشد و هم متناوب؛ البته 
واحدهایی که خالی هســتند، معموالً به صورت متوالی 

خالی می مانند.
وی ادامه داد: بنابراین تا پایان تیرماه امسال این ۱۲0 روز 
مجوز قانونی برای خالی ماندن واحد مســکونی به اتمام 
می رســد؛ اما از اول مرداد دیگر هر روزی که خالی بماند، 
به عنوان واحد خالی از ســکنه محسوب شده و مشمول 
جریمه مالیاتی موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات های 
مستقیم خواهد شد؛ به موجب این قانون، ما خروجی ای 
که ســامانه امالک و اسکان به ســازمان امور مالیاتی به 
 عنوان واحدهای خالی از ســکنه ارائــه می دهد، مالک 

قرار می دهیم.

برگه های مالیاتی خانه های خالی دی ماه صادر می شود
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: 
می بایست این اطالعات را که دریافت کردیم، به موجب 
قانون بودجه ۱400، دی ماه برگه تشخیص این مدت که 

خالی بوده را برای مالک صادر کنیم.

وزارت راه هیچ لیستی از خانه های خالی به ما 
نداده است

وی در پاسخ به این ســوال که از طرف معاونت مسکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی، لیستی از سوی واحدهای 
خالی موجود در سامانه اسکان به سازمان امور مالیاتی ارائه 
شده یا خیر؟ گفت: تا کنون خروجی ای نداشته؛ چون هنوز 
مردم می توانند به سامانه امالک و اسکان مراجعه کنند و در 
سامانه مذکور، اطالعات خود را ثبت کنند؛ این اطالعات به 
این شرح است که هر شخص سرپرست خانوار می بایست 
وارد سامانه شده و کد ملی خود را با کد پستی محل سکونت 
خود با هم الصاق و اعالم کند دارنده این کد ملی در این کد 
پستی سکونت دارد؛ بر این اساس هر واحد مسکونی اگر 
دارای کاربر یا سکنه باشــد، از مالیات مذکور در ماده 54 

مکرر قانون مالیات های مستقیم، معاف می شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: 
آنطور که گفته می شود گویا مجوز کارگزاری ها با 
نرخ های نجومی خرید و فروش می شود اما پس 
از آزاد شــدن صدور مجوزها، قیمت ها در این 

بازار می شکند.
به گزارش ایلنا، هفته گذشــته سازمان بورس 
و اوراق بهادار، فراخوانی را بــرای صدور مجوز 
تأســیس شــرکت کارگزاری صادر کرد. طبق 
اختیارات حاصله از بندهای ۲ و ۶ ماده ۷ قانون 
بازار اوراق بهادار که آذر ماه سال ۱۳84 تصویب 
شده و همچنین برای توســعه و تقویت جایگاه 
نهادهای مالی در بازار ســرمایه و ارائه خدمات 
بهتر به ســرمایه گذاران در این بازار و با توجه 
به تقاضای فعــاالن بازار ســرمایه در خصوص 
تاســیس شــرکت کارگزاری، دســتورالعمل 
صدور مجــوز تاســیس و فعالیــت کارگزاری 
در تاریخ دهــم خردادمــاه ۱400 به تصویب 
 هیات مدیره ســازمان بــورس و اوراق بهادار 

رسید.
از ایــن رو تمام متقاضیان تاســیس شــرکت 
کارگــزاری می توانند درخواســت های خود را 
بر اســاس دســتورالعمل جدید برای بررسی 
و ارزیابی ها به ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
ارسال کنند. طبق دســتورالعمل جدید تامین 
حداقل ســرمایه بــرای تاســیس کارگزاری  
 ۱000  میلیــارد ریــال در نظــر گرفتــه 

شده است.  
محمدعلی دهقــان دهنوی، رییس ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار در گفت وگــو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره صف تقاضا برای تاســیس 
کارگــزاری جدیــد گفــت: قبــل از بازنگری 
دســتورالعمل جدید اساســا امــکان دریافت 
درخواست تاســیس کارگزاری وجود نداشت 
اما برخی از افراد درخواســت هایی را ارســال 
کردند که البتــه از آنجایی که بنای ســازمان 
بورس اعطای مجوز جدید در حوزه کارگزاری ها 

نبوده عمال این گــروه و الین از مجوزها تعطیل 
شده بود.

وی ادامه داد: بنابراین دســتورالعمل موجود را 
بازنگــری کردیم و تغییراتی بر آن اعمال شــد 
و یک مرحله این دســتورالعمل پیشنهادی را 
بر روی ســایت قرار دادیم تا ایــن فرصت برای 
دریافت نظرات و مشاوره های کارشناسان فراهم 
شــود، نظرات فعاالن بازار اخذ شــد و نظراتی 
که مفید و موثــر بود را بر روی دســتورالعمل 
 جدیــد اعمــال کردیــم و نســخه نهایــی 

تصویب شد.
رییس ســازمان بورس با بیان اینکه از این پس 
درخواست ها بر اساس این دستورالعمل بررسی 
می شود، تاکید کرد: در بازار اشتیاق زیادی برای 
تاسیس کارگزاری وجود دارد چراکه سال های 
زیادی مجوز داده نشــده، پیش بینی می شود 
که با تعداد بسیار زیادی از درخواست ها مواجه 

شویم.
دهقــان دهنوی ادامــه داد: امــا از آنجایی که 
دســتورالعمل ها تغییر کرده افراد باید شرایط 
مورد نظر طبق دســتورالعمل جدید را داشته 
باشــند. ضمن اینکه یکی از شرط های سازمان 
این اســت که افرادی کــه وارد ایــن صنعت 
می شوند طرح توجیهی مناسبی داشته باشند 
و بایــد بتوانند توجیــه کنند کــه ورود آنها به 
این صنعت چه مزیتی بــرای این صنعت دارد، 
چه اقدام مهمــی را می توانند انجــام دهند و 
چه اهدافی دارند. باید ایــن اطمینان را بدهند 
 کــه خدمات بــا کیفیت بــه مشــتریان ارایه 

خواهند داد.
وی با اشاره به خرید و فروش مجوز کارگزاری ها 
به دلیل ممنوعیت صدور مجــوز جدید گفت: 
آنطور که گفته می شود گویا مجوز کارگزاری ها 
با نرخ های نجومی خرید و فروش می شــود اما 
پس از آزاد شدن صدور مجوزها قیمت ها در این 

بازار می شکند.

وزیر راه و شهرســازی از تمدید مهلت ثبت نام در 
سامانه جامع امالک و اسکان کشور تا پایان شهریور 

ماه ۱400 خبر داد.
محمد اســالمی دقایقی قبل در یــک برنامه زنده 
تلویزیونی اظهار کرد: با توجه به پایان یافتن مهلت 
ثبت نام مردم در سامانه امالک و اسکان کشور که 
تا ۱۹ خرداد ماه بود، ستاد ملی مقابله با کرونا این 

مهلت را تا پایان شهریور ماه تمدید کرد.
وی افزود: انتظار داریم تا مردم در مهلت باقی مانده 

نسبت به ثبت نام در سامانه جامع امالک و اسکان 
کشــور اقدام و کمک کنند تا یک بار برای همیشه 
در تاریخ کشــور، وزارت راه و شهرسازی بتواند بر 
اســاس اطالعات و آمار واقعی برنامــه ریزی برای 
تولید و عرضه مســکن کند تا از ایــن طریق دیگر 
 شاهد وجود شــکاف در وضعیت عرضه و تقاضای 

مسکن نباشیم.
اســالمی افزود: امــروز در ســتاد ملــی مقابله با 
کرونا، مصوبه ای در خصوص واحدهای مســکونی 

استیجاری داشتیم که در این مصوبه، همان شرایط 
سال گذشته مجدداً تأیید شد.

وی ادامه داد: بــر این اســاس، قراردادهای اجاره 
به صورت خودکار بدون اینکه نیــاز به مراجعه به 
بنگاه های معامالت ملکی باشد، به مدت یک سال 

دارای اعتبار خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: میزان افزایش اجاره 
بها نیز که به عنوان سقف حداکثری که مجاز است، 
نه اینکه یک اجبار باشد، مانند سال گذشته تعیین 

شد. اسالمی تأکید کرد: مستأجرانی که نتوانستند 
وام ودیعه مسکن دریافت کنند، تا پایان شهریور ماه 
فرصت دارند تا در ســامانه وزارت راه و شهرسازی 
ثبت نام کنند و تســهیالت ودیعه مســکن را که 
نسبت به سال گذشــته افزایش یافته و به رقم ۷0 
میلیون تومان برای تهران، 40 میلیون تومان برای 
کالنشهرها و ۲5 میلیون تومان برای سایر شهرها 
رســیده، می توانند از طریق ثبت نام جدید و برای 

اولین بار دریافت کنند.

معاون سازمان مالیاتی :

تاکنون یک خانه خالی هم به سازمان مالیاتی معرفی 
نشده است

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار :

شکست نرخ نجومی خرید و فروش مجوز کارگزاری ها 
با صدور مجوزهای جدید

وزیر راه و شهرسازی:

وام اجاره مسکن تهرانی ها ۷۰ میلیون شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۶۰ هزار تومان ارزان شد 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته )شنبه، ۲۲ خردادماه( در بازار تهران با کاهش ۱۶۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه، ۲۰ خردادماه( به رقم 

۱۰ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید. همچنین روز گذشته نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۵۰ 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 ۶۰ هزار تومان رسید. قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۵۹۵ هزار تومان شد. 

همچنین هر اونس جهانی طال نیز روز گذشته یک هزار و ۸۷۸ دالر و ۱۴ سنت فروخته شد. 

استان ها
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رئیس سندیکای کاغذ و مقوا با اشاره به نیاز ۳۸۰ هزار 
تنی کشور به کاغذ تحریر، گفت: ۱۸۰ هزار تن ظرفیت 
تولید کاغذ تحریر در کشور ایجاد شده، اما تولید ناچیز 
است، چراکه به دلیل قوانین موجود تولیدکنندگان توان 

رقابت با واردکننده را ندارند.
ابوالفضل روغنــی گلپایگانی از برگــزاری چهارمین 
نمایشگاه بین المللی کاغذ،  مقوا،  فرورده های سلولزی و 
ماشین آالت وابسته از ۳۱ خرداد تا سوم تیر ماه خبر داد 
و اظهار کرد: تولیدکنندگان کاغذ تحریر باید ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند که واردکنندگان از 
آن معاف هستند. همچنین سال گذشته به کاغذ وارداتی 
ارز دولتی اختصاص پیدا می کرد که همین موضوعات 
توان رقابت تولیدکنندگان را گرفته اســت. بنابراین 

وضعیت تولید کاغذ تحریر در کشور مناسب نیست.
به گفته وی در چنین شرایطی تغییر نوع ارز تخصیص 
یافته بــه واردات کاغــذ از ارز دولتی بــه ارز نیمایی و 

همچنین نامناسب بودن وضعیت تولید داخل، باعث 
افزایش قیمت کاغذ تحریر در کشور شده است.رئیس 
سندیکای کاغذ و مقوا در ادامه از افت نیاز کشور به کاغذ 
روزنامه طی سال های اخیر به دلیل گسترش شبکه های 
اجتماعی خبر داد و گفت: نیاز کشور به کاغذ روزنامه از 
۱۲۰ هزار تومان در ۱۰ سال گذشته به حدود ۳۰ تا ۴۰ 
هزار تومان رسیده است. روغنی نیاز سالیانه کشور به 
کاغذ بســته بندی را ۸۵۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: 
ســاالنه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن تولیــد داریم که 
مازاد تولید به کشــورهای مختلف از جمله اروپا، آسیا 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود. علت 
وضعیت مساعت تولید در این بخش تامین فناوری های 
خوب و ماشــین آالت روز جهان در کشــور است که 
موجب شــده کارخانه ای نظیر چوب و کاغذ مازندران 
در سال های گذشــته به آلمان،  فنالند و انگلستان نیز 

صادرات داشته باشد.

جهش نرخ ارز با توافق ضعیف
علی مروی، اقتصاددان

تغییرات و نوسانات نرخ دال در ایران گرفتار مولفه های بسیاری اســت و در برهه زمانی فعلی هم تغییر رئیس جمهور به طور حتم تاثیر روی نرخ ارز خواهد داشت. هر شخصی که کرسی ریاست جمهوری را تحویل بگیرد باید 
تمام تالش خود را بکار گیرد تا نرخ ارز را در همین دامنه حفظ کند. به نظر بنده با پایان انتخابات ریاســت جمهوری فارغ از اینکه چه کسی پست ریاست جمهوری را به دست بیاورد دامنه نوسانات نرخ ارز کمتر خواهد شد و 

ثبات در نرخ ارز فعلی خواهیم داشت. 
اما عامل بیرونی دیگری هم بر نوسانات نرخ ارز تاثیرگذار است که نتیجه آن به مذاکرات وین مربوط است. احیای برجام می تواند در کاهش نرخ ارز موثر واقع شود. اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد ممکن است نرخ 
ارز به مرز ۱۸ تا ۲۰ هزار کاهش یابد. اما تاکید می کنیم که تحقق این اتفاق در گرو توافق صد درصدی در مذاکرات وین و بازگشت دو طرف به برجام خواهد بود. اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که امضای 
توافقی ضعیف که در ترکیب با عرضه دالرهای آزاده شده توسط دولت باشد فقط منجر به کاهش شدید نرخ دالر در کوتاه مدت خواهد شد. اما بعد از مشخص شدن ضعف توافق مذکور، نرخ دالر دچار جهشی شدید شاید 
باالی ۱۰۰ درصد شود. حتی اگر به دلیل اثر روانی ناشی از توافق، نرخ دالر پایین آمد، بانک مرکزی باید به تقویت ذخایر ارزی خودش بپردازد و نه سرکوب بیشتر نرخ ارز. البته با توجه به وضعیت نقدینگی، این امر شدنی نیست مگر با اینکه 
دولت با ارائه متمم، سمت هزینه های بودجه ۱۴۰۰ را اصالح اساسی کند. این در حالی است که  بانک مرکزی متاسفانه منفعل عمل کرد موجب نوسانات شدید نرخ ارز با  استقالل اندکی که در بانک مرکزی داشت می شد نرخ ارز را کرد اما 

با پذیرش محدودیت ارزی شروع به دستکاری نرخ ارز شد. متاسفانه عملکرد ایشان به احیای منافع ارزی منجر نشد.

در حالــی دالر در بازار آزاد 
۲۳ هــزار و ۶۰۰ تومان به 
فروش می رسد که در هفته 
های اخیر این بازار در انتظار 
سیگنالهای مثبت مذاکرات 

وین و ایجاد تعادل در تحوالت سیاسی بوده است.
 یک اقتصاددان در رابطه با روند قیمتــی نرخ ارز در 

هفته های آینده می گوید: هر شــخصی که کرسی 
ریاست جمهوری را تحویل بگیرد باید تمام تالش خود 
را بکار گیرد تا نرخ ارز را در همین دامنه حفظ کند. علی 
مروی افزود: اگر مذاکرات هســته ای به نتیجه برسد 
ممکن است نرخ ارز به مرز ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان برسد. 
اما تاکید می کنیم که تحقق این اتفاق در گرو توافق صد 
درصدی و نه توافق ضعیف در مذاکرات وین و بازگشت 

دو طرف به برجام خواهد بود. 
بازار ارز در هفته هــای اخیر با مقاومــت در کانال 
۲۴ هزار تومــان نشــان داد که باید تمــام عوامل 

تاثیرگذار بر این بازار دســت به دست هم بدهند تا 
تعادل قیمتی رقم بخورد. در این بین اما مهم ترین 
سیگنال انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است که 
به عقیده کارشناســان اقتصادی کنترل نرخ ارز در 
همین محدوده تمام تالش رئیــس جمهور دولت 
ســیزدهم خواهد بود. شاید با گذشــت سه سال از 
دولت سیزدهم، بتوان به تغییر قیمت دالر و روند رو 

به کاهش آن امید داشت. 
اما اگر قیمت دالر زیر ۲۳ هزار تومان بیاید چه اتفاقی 
رخ خواهد داد. برخی اعتقاد دارند روند نزولی ادامه 

پیدا خواهد کرد و حتی با توجه به اشتیاق دولت می 
تواند تا کمتر از ۲۰ هزار تومان هم پایین بیاید. اما در 
کنار این تحلیل های کلی می تواند به توصیه های 
فنی در بازار ارز به عنوان یک سرنخ از آینده قیمت 
دالر توجه کــرد. معامله گران فنی بر اســاس روند 
های گذشــته قیمت ها را تحلیل می کنند و دست 
به موقعیت خرید یا فروش می زننــد. از هم اکنون 
توصیه تحلیل گران فنی به معامله گران این اســت 
 که اگر قیمت دالر وارد کانال ۲۲ هزار تومان شــد 

پله ای خرید کنند. 

تعداد فروشنده ها در بازار ارز زیاد شد

بازار ارز گوش به زنگ مذاکرات وین
شایلی قرائی
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اخیرا قیمت هر کیلو گوشت 
قرمز بــه ۱۵۰ هــزار تومان 
رســیده اســت. در این بین 
همواره در میادین میوه و تره 
بار شاهد تشکیل صف های 
طوالنی برای خرید گوشت به نرخ دولتی هستیم. هر چند 
نرخ ها در مراکز عرضه دولتی گوشت نیز دست کمی با 
قیمت های بازار آزاد ندارد اما در شرایط کنونی پرداخت 
۱۰ الی ۲۰ هزار تومان کمتر هــم برای مردم غنیمت 
است. مردم ســاعت ها در این صف ها برای دریافت این 

ماده غذایی با قیمتی کمتر از بازار به انتظار می ایستند. 
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران 
در تشریح دالیل گرانی گوشت قرمز می گوید: نهاده های 
دامی اصلی ترین متهم گرانی گوشت در ماههای اخیر 
هستند. گرانی این نهاده ها و توزیع نابسامان آنها موجب 
شده دامداران برای نگهداری دام های خود هزینه های 

بسیاری را متحمل شوند. 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران افزود: اینکه اعالم 
می کنند مازاد دام در کشور داریم خبری کذب است و 
برخی سودجویان برای درآمدزایی بیشتر این اخبار را 
منتشر می کنند. این افراد برای صادرات دام و برای پول 

بیشتر اقدام به نشر اکاذیب کرده اند.
افزایش قیمت گوشــت قرمز در حالی اتفاق افتاده که 
اتحادیه قصابان نیز خواستار افزایش قیمت گوشت قرمز 
هستند. بهانه هایی همچون کمبود دام، خشکسالی و 
کمبود نهاده های دامی در زنجیره تولید و عرضه گوشت 
قرمز دخالت دارند اما گرانی های چندین باره این کاال به 
طور حتم به این دالیل نیست. فعاالن بازار معتقدند که 
این افزایش قیمت، دالیل متعددی دارد که از مهمترین 
آنها می توان به تشــدید روند قاچاق دام به کشورهای 
همجوار ایران و افزایش نرخ خوراک دام اشــاره کرد. در 
همین زمینه رئیس اتحادیه قصابان اســتان تهران می 

گوید: برای حل این مشکل واینکه هر قصابی، گوشت 
را به قیمت متفاوتی عرضه نکند و نابسامانی قیمتی بازار 
مرتفع شود بار ها با مسئولین مربوطه نامه نگاری کرده ایم، 
اما آن ها هیچ اعتنایی به این دعوت ها نکردند. ملک ادامه 
داد: زمانی که خشکسالی در کشور وجود دارد و نهاده های 
دامی نیز افزایش قیمت داشته و قاچاق دام هم وجود دارد 

نمیتوان انتظار داشت که قیمت گوشت افزایش نیابد.
ملک ثابت با اشــاره به اینکه اتحادیه بار ها به مسئولین 
در مورد کمبود گوشت و افزایش قیمت هشدار داده بود 
اظهار داشت:با روند فعلی که در کشور وجود دارد باید 
آمادگی یک انفجار قیمتی در زمینه گوشت قرمز برای 
ماه تیر و مرداد را داشــت، زیرا در این زمان تقریبا دیگر 

گوسفندی در کشور وجود نخواهد داشت.
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی 
تهران در گفت و گو با "کســب و کار" در رابطه با روند 

گرانی گوشت و دالیل تاثیرگذار بر آن گفت: گرانی گوشت 
متاثر از چندین عامل است که در ماههای اخیر شاهد 
آن هســتیم. افزایش قیمت نهاده های دامی و کمبود 

آن موجب شده تا قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: روند رو به رشد قیمتی گوشت قرمز موجب 
شده تا بسیاری از مردم توانایی خرید آن را نداشته باشند. 
این در حالی است که عده ای سودجو اخباری در رابطه 
با وجود مازاد دام در کشــور منتشر می کنند. مازاد دام 
نداریم و هدف این افراد برای انتشــار اخبار دروغین به 

جهت سودآوری حاصل از صادرات است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران افزود: صادرات 
دام به دلیل رشد نرخ ارز به حاشیه ایران رونق گرفته است 
و بسیاری از افراد سودجو در حالی صادرات را انجام می 

دهند که مازاد دام در کشور نداریم.
ملکی در رابطه با تاثیر گرانی گوشت بر کاهش مصرف آن 

توسط خانوارها نیز توضیح داد: در حال حاضر استاندارد 
جهانی برای مصرف این کاالی اساســی در دنیا ساالنه 
۱۲/۵ کیلوگرم به ازای هر فرد است. اما در ایران به دلیل 
گرانی این کاال مصرف گوشت به زیر حد استاندارد رسیده 
است. هر نفر در ایران ساالنه ۸/۵ کیلوگرم گوشت مصرف 
می کند که بسیار پایین تر از حد اســتاندارد آن است. 
نکته حائز اهمیت این است که باز هم در همین مصرف 
زیر استاندارد نیز دهک های پایین حضور ندارند و آمار 

مصرف مربوط به دهک های باالی جامعه است. 
ملکی با بیان اینکه گرانی دالر باعث افزایش قاچاق دام 
شده است اظهار کرد: اگر دالر ارزان شود میزان قاچاق 
به طور قطع کاهش می یابد و کمک می کند تا قیمت 
گوشت هم کاهش یابد و حتی ممکن است که بتوانیم 
واردات گوشت هم انجام دهیم که در آن حالت بازار عرضه 

و تقاضا به تعادل خواهد رسید.

قیمت گوشت قرمز از 1۵0 هزار تومان گذشت

انفجار قیمت گوشت قرمز برای تیر و مرداد؟
كاهش سرانه مصرف گوشت به 8/۵ كیلوگرم در سال 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

دغدغه های مردم در سال های اخیر کامال مشخص 
بــوده و قابل رفــع اســت. در بســیاری از حوزه ها 
هم راه  حل ها مشــخص اســت. اما موضوع اراده ها و 
توانمندی ها در حل این دغدغه هاست. طبیعی است 
این همه دغدغه های متعدد و رنگارنگ با یک یا چند 

نکته قابل درمان نیست. 
به نظر می رسد در مناظرات، کاندیداها همانند روحانی 
عمل می کنند. تنها دولت قبلی را تخطئه می کنند. 
مثل او وعده می دهند و مانند او برای برنامه هایشان 
ســناریو تدوین نکرده اند. مهم تــر اینکه تغییر یک 
متغیر و یا تعیین یک راه حل ممکن اســت مسائل و 
دغدغه های دیگر را فزون تر کند. اقتصاد پیچیده ما 
برنامه عملیاتی و عمیق و همچنین چند الیه می طلبد.

نمی توان در همه حوزه ها در کوتاه مدت حتی با بهترین 
برنامه ها موفق شد. متاسفانه برخی کاندیداها با علم به 
عدم رای آوری و نبود آزمون وعده ها، با ارایه وعده های 
بزرگ تر رقابت می کنند. مناظــرات را از محل اراءه 
برنامه ها و تحلیل و نقد برنامه ها بــه ارائه وعده های 

غیرعملیاتی و تکمتغیره تبدیل کرده اند.
مناظرات بیشتر محل حمله به وضعیت موجود است. 
نگرانی این است که کاندیداهای محترم با مشاوره های 
غیرمعقول اعضای ستاد به غلط گمان کنند که این 
کشور و اقتصاد آن با ضعف مربی دست به گریبان است 
و اگر مربی یعنی همان رئیس جمهور عوض شود همه 

چیز به راحتی قابل حل است.
 در حالیکه بایســتی بدانید به جز مربی، فدراسیون، 
بازیکنان، نظام مدیریتی و عوامل اجرایی، ســازمان 
لیگ، باشگاه ها، زیرساخت ها و حتی روابط بین الملل  

و ... دچار مشکالت عدیده ای هستند. اصالح، تحول و 
تقویت همه این عوامل بسیار ضروری است. همچنین 
هماهنگی بین بخشــی با ایجاد قوانین، سامانه ها و 
فرآیندهای پویا برای ایجاد انسجام و همسو توانی نکته 

بسیار با اهمیتی است.
مشــکالت به راحتی قابل شناسایی است و تک تک 
این مشکالت و دغدغه های مردم بدون لحاظ سایر 
مشکالت راه حل ساده ای دارد. اما این همه ابرچالش و 
مشکل به عنوان یک مجموعه که تمامی مسائل بدون 
تاثیرگذاری منفی بر همدیگر قابل حل باشد، بسیار 
پیچیده و زمانبر است. عزم ملی در جهت حرکت پایدار 

همه توانمندی های موجود در کشور نیاز است.
 ایــن موضوع نکتــه تاریــک در مناظــرات و ارائه 
برنامه هاست. بی تردید حل یک معضل و یک چالش 
یا چالش جدیدی ایجاد خواهد کرد یا بر چالش های 
دیگر خواهد افزود. حل توامان بخش اعظم مشکالت 

نگاه ملی و بسیار عمیقی را می طلبد.
به عنوان مثال برای تهیه مســکن در حجم باال تهیه 
زمین کافی، تبدیل زمین های کشاورزی باغی و... را در 
پی دارد که چالش محیط زیست را افزون می کند. از 
سوی دیگر ساخت صدها هزار واحد مسکونی قیمت 

مصالح و هزینه ساخت را افزایش می دهد. 
تورم و کمبود در مصالح ساختمانی نیز پدیدار می شود. 
از سوی دیگر تامین آب، برق، گاز و سایر امکانات خود 
نیز چالش های دیگری ایجاد می کند. بنابراین حل 
یک معضل، خود چالش هــای دیگری ایجاد خواهد 
کرد و یا بر شدت تاثیرگذاری چالش های دیگر خواهد 
افزود. بنابراین تنطیم یک برنامه و ســناریو که همه 
عوامل را متعادل کند بسیار سخت، زمانبر و عزم ملی 

را می طلبد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان دوچرخه، موتورســیکلت و 
لوازم یدکي تهران اظهار داشــت: هنوز مشکل ما با هند در 
مورد واردات موتورسیکلت ها حل نشده است و تا زماني که 
تحریم ها برداشته نشود هندي ها چندان با ما سر سازگاري 
ندارند. از آنجا که سهام داران کارخانجات موتورسیکلت هند 
آمریکایي هستند، همکاري زیادي با ما نمي کنند، بطوریکه از 
زمان شروع تحریم ها تاکنون ما هیچ وارداتي از هند نداشته ایم. 
محمد خادم منصوري،رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، 
موتورســیکلت و لوازم یدکي تهران در مورد شــرایط بازار 
موتورسیکلت اظهار کرد: کارخانه هاي موتورسیکلت بازار 
ما را نگه داشته اند، بیشتر کارخانه داران موتورسیکلت هاي 
خود را با اقساط ۱۲ ماهه یا ۲۴ ماهه میفروشند. وي در پاسخ 
به سوالي در مورد واردات موتورسیکلت هاي هندي گفت: 
هنوز مشــکل ما با هند در مورد واردات موتورسیکلت هاي 
هندي حل نشده است. تا زماني که تحریم ها برداشته نشود 
هندیها چندان با ما سر سازگاري ندارند. از آنجا که سهامداران 

کارخانجات موتورسیکلت هند آمریکایي هستند، همکاري 
زیادي با ما نمي کنند. از زمان شروع تحریمها تاکنون ما هیچ 
وارداتي از هند نداشــته ایم. منصوري افزود: بیشتر واردات 
موتورسیکلت ما از کشور چین است، البته موتورسیکلت هاي 
باکیفیت از این کشور وارد میشوند. دیگر کاالي بي کیفیت 
جایي براي عرضه در بازار ندارد، خوشبختانه فرهنگ خرید 
مشتریان موتورسیکلت به قدري افزایش یافته که فقط به 
دنبال محصول باکیفیت هستند. مي توان گفت بیش از ۵۰ 
درصد از موتورســیکلت هاي ما باکیفیت هستند، بقیه هم 
چندان نمیتوانند در بازار ما خودي نشان دهند. وي در مورد 
میزان تقاضا در بازر توضیح داد: متاسفانه تقاضاي چنداني در 
بازار وجود ندارد. اوایل انقالب که موتورسیکلت در کشور کم 
بود و واردات زیادي هم نداشتیم، خود صاحبان موتورسیکلت 
ها شــروع به تعمیر کاالي خود مي کردند. امروز هم تقریبا 
وضعیت مشابهي به وجود آمده است و مردم بیشتر به تعمیر 

موتورسیکلت هاي خود رو آوردهاند.

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور 
با بیان اینکه در ســامانه تخصیــص و توزیع کاال و 
تایر مربوط به وزارت صمت الستیک کامیون اصال 
موجود نیست، گفت: همین امروز کامیون داران اعالم 
کردند روغن کامیون هم نایاب شده یا بسیار گران 
است.احمد کریمی درباره آخرین وضعیت تأمین 
الستیک کامیون در کشــور اظهار داشت: در حال 
حاضر اصاًل الستیک کامیون در سامانه تخصیص 
و توزیع کاال و تایر مربــوط به وزارت صمت موجود 
نیست و کامیونداران الستیک را با نرخ آزاد و گران 
خریداری می کنند.دبیر کانون انجمن های صنفی 
کامیون داران کشــور ادامه داد: همین شرکت های 
تولید داخل هم اگر زمانی الســتیک را در سامانه 
می آورند، قیمتی ارائه می دهند کــه در بازار آزاد، 
با قیمت ارزان تر پیدا می شــود.وی درباره قیمت 
فعلی الستیک ها توضیح داد: امروز الستیک های 
باکیفیت خارجی از ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان و تولید 
داخل از ۸ تا ۹ میلیون تومان قیمت گذاری می شود، 

راننده در این شرایط اقتصادی مجبور است الستیک 
بی کیفیت چینی را خریداری کند و برخی از همین 
الستیک های تولید داخل که قیمت آنها هم افزایش 
یافته است، هم عمر چندانی ندارند که این در کنار 
افزایش هزینه های کامیوندار، در ایمنی ســیر هم 
تأثیر منفی دارد. کریمی افزود: برای ما جای سوال 
است که چرا الستیک های وارداتی با برندهای معتبر 
در کشور ما بسیار گران تر از نرخ های جهانی آن است.

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور 
با تأکید بر اینکه کیفیت الستیک بر ارتقای ایمنی 
حمل و نقل بسیار موثر است، اظهار کرد: الستیک 
باکیفیت بسیار مهم است، در این بین برخی ناوگان 
حمل بار جاده ای کشور نظیر نفت کش ها و اتوبوس 
ها خصوصا در محور جلو به الستیک های بسیار با 
کیفیت و استاندارد باال نیاز دارند و این مورد موجب 
می شود ایمنی به خطر نیفتد اما همانگونه که گفتم 
الستیک های با کیفیت خارجی امروز به قیمت های 

۱۵ و ۱۶ میلیون تومان رسیده اند. 

نکات مغفول در مناظره سوم

مصرف كاغذ در ایران كمتر از نصف اروپا

چرا کاغذ تحریر تولید نمی کنیم؟

الستیک كامیون در سامانه نایاب شد

ناهماهنگی  در ترخیص 120 هزار حلقه الستیک

هیچ وارداتي از هند نداریم

کاهش ۳0 درصدي تقاضاي موتورسیکلت

سرمقاله
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ســومین مناظره انتخابات ریاســت 
جمهوری ۱۴۰۰ ســاعت ۱۷ شــنبه 
بیســت و دوم خرداد ۱۴۰۰ با موضوع 
دغدغه های مردم آغاز شــد.به گزارش 
ایسنا،  در ســومین مناظره هم ترتیب 
صندلی نامزدها )هماننــد دو مناظره 
قبلی( بر اساس قرعه کشی مشخص شد. انتخاب سؤاالت نیز به قید 
قرعه انجام می شود. مناظره ســوم هم در دو قسمت برگزار می شود 
و زمان تقریبی هر قسمت از مناظره حدود ۹۰ دقیقه خواهد بود. در 
پایان مناظره هر ۷ نامزد فرصت جمع بندی مطالب بیان شده را خواهند 
داشت.هر کدام از نامزدها ۷ دقیقه فرصت دارند تا تصویری کلی از دولت 
خود و دغدغه هایشان ارائه کنند.طرح جامع و ۷ دغدغه مردم که در 

مناظره سوم به آن ها پرداخته می شود به این شرح است:
۱ - گرانی و نرخ باالی تورم

۲- عدالت و کاهش فاصله طبقاتی
۳- رکود اقتصادی و کسادی کسب و کار

۴- شفافیت مقابله با فساد اقتصادی و رانت خواری
۵- ساماندهی یارانه های پنهان و آشکار

۶- بیکاری به ویژه اشتغال فارغ التحصیالن
۷ - تامین مسکن

دولترابهمردمواگذارمیکنیم
۱- امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نخستین بخش از آخرین مناظره 
تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با نشان دادن چند 
نمودار در موضوع نحوه توزیع منابع در کشــور، درآمدها، بیکاری و 
غیره گفت: ما باید ببینیم توزیع منابع در کشــور به چه ترتیب است 
و میزان درآمدها و همچنین وضعیت اشتغال در چه وضعی است. ما 
شاهد افزایش نرخ بیکاری در سراسر کشور هستیم، از سویی اشتغال 
در بخش تولید در حال کاهش و در بخش خدمات کارمندی در حال 
افزایش است. همچنین ما شاهد یک عدم توازن در بخش آموزش و 
مسکن هستیم.وی ادامه داد: ما با این که افزایش تولید مسکن را داشتیم 
اما این محدود به چند استان بوده و باعث شده یک مهاجرت سراسری 
اتفاق بیفتد و در نتیجه ترکیب جمعیتی تغییر کند که باعث از بین رفتن 
هویت اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد. دلیل اش هم 
این است که منابع به صورت نادرست در حال توزیع است و ساختارها 
استضعاف گر است.قاضی زاده هاشمی ادامه داد: مردم این را از نحوه 
مدیریت ناکارآمد و کارنابلدی مسئولین می بینند که ما در پنجره طالیی 
هستیم ولی دچار قفل و انسداد هستیم. کارنامه دولت ها هم در این 
زمینه روشن است و روندها به صورت اساسی حل و فصل نشده است.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه مساله  امروز هم 
حداقل معیشت است به موضوع بی اعتمادی دولت ها اشاره کرد و گفت: 
من به جناب آقای روحانی عرض می کنم در جمع حاضر کسی حاضر 
نیست عملکرد دولت را گردن بگیرد. شما از دفتر خود خارج شوید و 
به صداوسیما بیایید من حاضرم با شما مناظره کنم.وی اضافه کرد: در 
ماجرای گرانی بنزین معلوم نشد چه کسی مقصر است. یکسری شوراها 
درست شده عده ای پشت آن قائم می شوند و رهبری مجبور است وسط 
بیاید؛ در این موضوع کسی حاضر نشد استعفا دهد یا عذرخواهی کند.
وی ادامه داد: مساله  ما در داستان دولت گرانی، مسکن و برنامه های 
مختلف است اما مساله اصلی نظام دیوان ساالر کشور است که ۷۰ – ۸۰ 
سال است تغییر نکرده و باعث شده مردم روز به روز مستضعف تر شوند 
و در مقابل کسانی که به قدرت وصلند برخوردارتر شوند و سازوکارهای 
اداره کشور است که باید تغییر کند. طرز تفکر مدیران، نوع نگاه آنها در 
این زمینه مهم است. نحوه حاکمیت در کشور اعمال حاکمیت مردم 
اســت اما روز به روز مردم را از میدان خــارج کرده ایم.این کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: ما پیش بینی کردیم که دولت 
را به مردم واگذار کنیم در این راستا اختیارات اجرایی به فرمانداران، 
بودجه های تجمیع شــده برای فرمانداری هــا و اختیار عزل و نصب 
مدیران برای مردم را پیش بینی کردیم به گونه ای که اگر یک سوم مردم 
از مدیری ناراحت باشند دولت موظف است او را عزل کند. از نظر ما همه 

شهرستان ها پایتختند و اختیارات هیات وزیران را دارند.

دولتیپاسخگوومسوولیتپذیرراایجادمیکنیم
۲- محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در 
ابتدای مناظره سوم در ترسیم تصوری که از دولت خود در ذهن دارد، 
گفت: دغدغه های مردمی بسیار بیشتر از اینهاست که باید ببینیم چرا 
اینها حل نشده است. پنجاه سال است که گرانی و بیکاری و کاهش 
ارزش پول ملی داریم و رشــد اقتصادی کشور معیوب است، چرا این 
مسایل حل نمی شود؟ در این مدت ایران اقتدار از دست رفته خودش 
را بعد از ۳۰۰ سال به دست آورده است و در برخی موارد پیشرفت های 
زیادی داشته است، وقتی مردم این دو را می بینند و مقایسه می کنند، 
احساس می کنند یک جایی کار گیر است و رهبری گفتند که راه حل 
مشخص است نمی دانیم چرا نمی شود؟ من رونمایی می کنم چرا نمی 
شود.وی ادامه داد: وقتی نگاه می کنیم می بینم چادر مشکی، گوشت 
و ذرت در اختیار یک عهده است و آن طرف آقازاده ها و مافیاها را می 
بینیم، پس دولت ها چه می کنند، مدیران کشور چه می کنند؟ مدیران 
کشور در جنگ زرگری بین جناح های سیاسی درگیر هستند، همه 
آنجا درگیر هستند. یک مرتبه می گویند حجاب، فیلترینگ، چرا ایران 
در سوریه است، کنسرت، موشک، دیوارکشی و ... و یک جنگ زرگری 
می شود و همه انرژی ها و افکار می رود به آن سمت و امام و رهبر جامعه 
این را پایان می دهد و بعد دوباره این قائله راه می افتد.وی خاطرنشان 
کرد: این تاخت و تازها در سیاست و این میدان های انحرافی اجازه نمی 
دهد که انرژی ملت ایران و دولت ها روی گرانی و عدالت و یارنه های 
پنهان متمرکز شود ،با ید این مساله را حل کرد، یعنی قرار است رییس 
جمهور بعدی هم  مثل قبلی ها باشد؟ باید پایان دهیم و اینجا نیاز به دو 
جراحی بزرگ در کشور است، اول اصالح از درون قدرت در بخش های 
قوانین و رفتارها و حکمرانی باید انجام شود.رضایی در ادامه گفت: مساله 
دوم معماری نوین اقتصاد ایران است در غیر این صورت برای گرانی و 
نرخ باالی تورم هر چه پیشنهاد دهید بی فایده است. برنامه دولت ما 
این است که اوال با به کارگیری همه اقوام ایرانی و شایستگان اصولگرا و 
اصالح طلبان، بانوان و ظرفیت هایی مثل اهل تسنن و اقلیت ها دوباره 
حرکتی مثل بسیج در دفاع مقدس و انقالب درست کنیم و همه دولتی 
پاسخگو و مسوولیت پذیر را ایجاد کنیم.وی ادامه داد: وضعیت نهادها 

درون قدر از نهادها منتسب به رهبری که برای دولت هم کار می کنند 
تا خود دولت و رابطه سه قوه که معموال در نزاع و درگیری و در برخی 
مسایل دست به یقه می شوند تا وزارت خانه ها، برای اینها برنامه داریم 
و اصالح می کنیم. در سه سطح در اقتصاد برنامه ریزی کردیم؛ اقتصاد 
زندگی یا "طرح کفایت زندگی" و یارانه ۴۵۰ تومانی را می دهم. نگران 
منابع آن نشوید اگر دزدی نکردید نگران نباشید آن قدر دزدی و رانت 
بوده که آنها را درست می کنیم و مشکلی در تامین منابع آنها نداریم، 
به خانم های خانه دار حقوق می دهیم و مسکن سهل و ارزان را ایجاد 
می کنیم و به کسب و کار خانگی و ۳۰ درصد صنعت نفت را می دهیم.
رضایی گفت: در آذربایجان غربی، بوشهر خوزستان و اصفهان و برای 
تک تک استان ها برنامه ریزی کردیم و هم چنین ۱۴ پروژه بزرگ که 
یکی از آنها مساله مسکن و انرژی های نو است، برنامه ریزی شده است 
که در سطح اقتصاد ملی و استان ها و اقتصاد زندگی، اقتصاد ملی ایران 
را باز معماری کنیم تا این که بتوانیم این مشکالت ۵۰ ساله را در یک 

بسته اساسی حل و فصل کنیم.

درتحولساختاریبایدتحولدرنظامبانکیصورتگیرد
 ۳- ابراهیم رئیسی در آخرین مناظره انتخاباتی با موضوع دغدغه های 
مردم گفت: ما نشست های زیادی با مردم داشتیم و در دستگاه قضایی 
ارتباط بسیاری با مردم داشتم و به دلیل ارتباطم با مردم برای مهمترین 
آن ها راهکار پیدا کردم ، اگر رای مردم به بنده تعلق گرفت.وی ادامه داد: 
برنامه اقتصادی در سه بخش عبارتند از اصالح دولت و مبارزه با فساد و 
حمایت از خانواده ها و اقشار محروم و جهش در تولید. یکی از مشکالت 
مردم مساله فساد است و ما در دستگاه قضایی با مفسد برخورد کردیم 
اما برخورد با فساد در دولت اســت. افرادی که الوده باشند جایشان 
در دولت نیست؛ باید سامانه جامع اقتصادی ایجاد کرد.رئیسی بیان 
کرد: ایجاد سامانه شفافیت در دولت ضروری است  که تمام قراردادها 
در سامانه و پشــت ویترین قرار گیرد و من  ۳۵ الی ۴۰ شرکت را در 
زمانی که در استان قدس بودم در اختیار مردم گذاشتم و این امر باعث 
افزایش اعتماد عمومی می شود.وی تاکید کرد: شفافیت مهم است و 
اگر شفافیت اجرا شود زمین خواری و قاچاق کاال و فرارهای مالیاتی 
کنترل می شود. در تحول ساختاری باید تحول در نظام بانکی صورت 
گیرد.رئیسی خاطرنشان کرد: باید اصالح نظام مالیاتی صورت گیرد و 
ایجاد سامانه هوشمند برنامه ای جدی است. کاهش مالیات از ۲۵ به 

۱۰ درصد  قابل انجام است.

رییسیگفت:تحولدراداراتقابلانجاماست.
وی ادامه داد: باید بسترهای فساد از بین برود و خیلی از نظارت های 
پیشینی باید پسینی شوند. بیش از ۵ میلیون بیکار داریم و ایجاد ۴ 
میلیون شغل در ۴ سال امر دست یافتنی است. همچنین اولین مساله 
کنترل گرانی قابل انجام اســت.وی ادامه داد: باید بسترهای فساد از 
بین برود و خیلی از نظارت های پیشینی باید پسینی شوند. بیش از ۵ 
میلیون بیکار داریم و ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال امر دست یافتنی 
است. همچنین اولین مساله کنترل گرانی قابل انجام است.رییسی 
گفت: ما بانک ها را یکی از موانع تولید می دانیم. معوقات بانکی باید به 
طور جدی پیگیری شود و روندهای بانکی اصالح شود.رییسی ادامه 
داد: تورم ۳۲۰ درصدی در هشت سال اصال قابل قبول نیست. مردم 
این وضعیت را چگونه تحمل کنند؟ تورم باید به ســمت یک رقمی 
شدن حرکت کند. همچنین مدیریت بازار ارز و رفع وابستگی سفره 
مردم به قیمت ارز باید به طور جد در دستور کار باشد. نظارت بر بازار 
باید افزایش یابد و حداقل معاش مردم باید با کارت خرید سه دهک 

پایین تامین شود.

جهشتولیدوتسهیلدرصدورمجوزومقرراتزداییرا
دردستورکاردارم

۴ - علیرضا زاکانی کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری سیزدهم  
با تبریک میالد حضرت معصومه )س( و روز دختر در ارائه تصویری 
از دولت خود گفت: ام المصائب کشــور گرانی و تورم به ویژه در حوزه 
خوراک و پوشاک است که مردم را بیچاره کرده تورم در سال ۱۳۹۰، 
۱۹ درصد و در سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد بود که تورم نقطه به نقطه ۵۲ 
درصد است این فاجعه را دولت آقای روحانی درست کرده است.وی 
اضافه کرد: اساس کار دولت این بوده که از جیب مردم خود را اداره کرده 
و با تورم ارتزاق کند. دولت اقدام و اصالح در کوتاه مدت با کنترل نرخ ارز 
و بهره بانکی و در میان مدت با اصالح ساختار بودجه و اصالح ناترازی 
بانکی در سال دوم کاری اش سقف تورم موجود را به نصف می رساند.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در توضیح برنامه هایش برای 
برقراری عدالت و کاهش فقر اجتماعی اظهار کرد: من صدای مظلومان 
و غارت شدگان هستم با فساد و بی عدالتی مقابله می کنم، همان طور که 
پیش از این با گردن کلفت هایی همچون وزرای وقت نفت و اطالعات، 
معاون رئیس جمهور و برادر رئیس جمهور مقابله کردم ریشه فساد را 
خشک می کنم قبال هم با دستان خود مقابل مفسدان ایستادم و این 
راه را ادامه می دهم.زاکانی درباره برنامه اش درباره رکود اقتصادی گفت: 
جهش تولید و تسهیل در صدور مجوز و مقررات زدایی را در دستور کار 
دارم در حوزه شفافیت و مقابله با رانت خواری هم به سمت تمرکززدایی 
و هویت  دادن به شهرستان ها می روم. برای ۴۵۱ شهرستان برنامه دارم 
تا آنها را از تمرکزایی درآورم وعده می دهم تا پایان سال اول دولت اقدام و 
اصالح دولت الکترونیک مستقر می شود.این کاندیدای انتخابات ریاست 
جمهوری با دادن وعده ساماندهی یارانه پنهان انرژی وسوق دادن یارانه 
آشکار انرژی به سمت مردم تصریح کرد: دولت اقدام و اصالح کاری 
می کند که مردم غیر از درد بیماری درد دیگری نداشــته باشند. ۷۰ 
میلیون بن کاالی ۴۰ هزار تومانی داده می شود پول نقد به سه دهک به 
میزان ۵۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ هزار تومان می دهم که همه آنها در بودجه آنها 
است و حواله به غیب نمی دهم.وی با بیان این که شش میلیون و ۷۰۰ 
هزار شغل ایجاد می کند، گفت: برای تامین مسکن عالوه بر یک میلیون 
مسکن تکلیفی مجلس شورای اسالمی ساالنه ۳۰۰ هزار مسکن ساخته 
می شود که پایان سال دولت اقدام و اصالح، پنج میلیون و۲۰۰ هزار 
مسکن می سازیم که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تای آن حمایتی است 
یعنی ۶۰۰ هزار مســکن برای زوج های جوان و ۶۰۰ هزار خانه برای 

نیازمندان ساخته می شود.

برایحلایندغدغههابایدبرنامهجدیداشت
۵ - سعید جلیلی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در 
ابتدای مناظره سوم درباره برنامه های دولت خود برای رفع دغدغه های 
مردم اظهار کرد: در اینجا دغدغه های درستی مطرح شده است. دغدغه 
مردم این است که چرا این موضوعات حل نمی شود. چرا این مسائل و 
مشکالت که شناخته شده است، حل نمی شود، این دغدغه مردم است. 

متوسط نرخ تورم در دنیا ۲.۵ درصد است و بیش از۱۰۰کشور تورم را 
زیر ۵ درصد آوردند. چرا در ایران تورم حل نشده است. گفته می شود 
زمین، مصالح و نیروی انسانی داریم، اما چرا مشکل مسکن حل نمی 
شود؟وی ادامه داد: سوال مردم این است چرا دولت ها عقب هستند. 
کشوری با این همه ظرفیت می تواند جهش پیدا کند ولی سوال این 
است چرا ابتدایی ترین مسائل را حل نمی کنید. دولت می گوید تورم را 
سه سال کنترل کردیم، ولی چرا نگرانی وجود دارد که تورم سال آینده 
چقدر می شود. ســال بعد هم فنر تورم در می رود و گرانی می شود. 
مردم می گویند چرا مسائل دیگری به جای این دغدغه ها مطرح می 
شود؟این داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه برای حل 
این دغدغه ها باید برنامه جدی داشت، گفت: کار رئیس جمهور با وزیر 
فرق می کند و او باید بر برنامه اداره کشور و مسائل و دغدغه های مردم 
اشراف داشته باشد. برنامه که یک شبه نوشته نمی شود. برنامه که با 
سفارش به اندیشکده نوشته نمی شود، رئیس جمهور باید بر مسائل 
کشور اشراف داشته باشد.جلیلی با بیان اینکه رئیس جمهور از روزی 
که مسئولیت را بر عهده می گیرد چقدر زمان را مغتنم می شمارد، 
تصریح کرد: مردم می بینند چهار یا هشت سال می گذرد ولی اتفاقی 
نمی افتد. اگر کسی منصف باشد از آن ها عذرخواهی می کند در غیر 
این صورت طلبکار مردم می شود. رئیس جمهور، رئیس جمهور ایران 
با تمام ظرفیت هایش است. حل کردن یک یا دو مسئله که حداقل کار 
است. باید برنامه ای فراتر از این ها داشته باشیم. دغدغه مردم این است 
که آیا تعارفات کنار گذاشته می شود؟ آیا کار نمایشی انجام می شود 
یا واقعی؟ آیا مصلحت مردم توسط رئیس جمهور پیگیری می شود؟ 
مردم می خواهند آینده قابل اطمینانی داشته باشند که کارها مبتنی 

بر برنامه و جدی و با نتیجه پیگیری شود.

بدونسرمایهگذاریاساسارشداقتصادیمعناندارد
۶ - عبدالناصر همتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در 
ابتدای مناظره سوم به ارائه تصویری از دولت خود پرداخت و اظهار کرد: 
در ارتباط با بحث امروز باید اشاره کنم که بدون افزایش رشد اقتصادی 
تا حداقل پنج درصد نمی شود معضل بیکاری را حل کرد یا اشتغال 
ایجاد نمود. بدون سرمایه گذاری اساسا رشد اقتصادی معنا ندارد.وی 
اضافه کرد: دوستان امروز آمده اند و درباره ی روبنا صحبت می کنند در 
حالی که ما در اقتصاد موضوعات زیربنایی را مورد توجه قرار می دهیم 
و علم اقتصاد به ما می گوید در مــورد وضعیت اقتصادی جامعه باید 
شرایطی را به وجود آورد و حکومت اقتصاد را به سمتی ببرد که امکان 
سرمایه گذاری امن ایجاد شود تا رشد سرمایه گذاری از طریق آن به 
وجود آید و نتایج آن میان مردم تقسیم شود.این کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری در واکنش به سخنان  ابراهیم رئیسی اظهار کرد: آقای 
رئیسی از گرانی صحبت می کنند و می گویند می خواهند با آن مبارزه 
کنند. اما آقای رئیسی گرانی وجود ندارد، آنچه عامل گرانی است تورم 
است به جای این که معلول را بیابید دنبال علت باشید. چرا خودتان را 
به راه دیگری می زنید بدانید که تحریم، معادالت اقتصادی ما و دنیا را 
بهم زده است و این موضوع در همه مشکالت اقتصادی ما تاثیر خود را 
گذاشته است. شما یک کشور نشان دهید که با تحریم رشد اقتصادی 
داشته است.همتی با تاکید بر این که من برای مسکن جوانان، اشتغال 
آنان، کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی برنامه دارم، اظهار کرد: مردم 
بدانند این جریانی که در برابر من ایستاده است می خواهد ما بدون دنیا 
زندگی کنیم. اوال شما بلد نیستید بدون دنیا زندگی کنید و ثانیا نتیجه 
زندگی بدون دنیا می شــود این که رشد اقتصادی هشت درصدی به 
صفر کاهش می یابد و هزینه آن را هم مردم از جیب خود می پردازند.

وی تصریح کرد: وضعیت تجارت خارجی ما را ببینید ما داریم سالی 
۱۶ میلیارد دالر هزینه نبود تجارت خارجی را می دهیم در این شرایط 
استقالل و پرسپولیس حتی نمی توانند پول خود را از "ای اف سی" 
بگیرند و ما نمی توانیم یک کشتی با پرچم خود روی  آب بفرستیم.وی 
خطاب به رئیسی ادامه داد: آقای رئیسی به مردم صریح بگویید شما 
اگر روی کار بیایید برای برجام چه اتفاقی خواهد افتاد آیا آن را پیگیری 
خواهید کرد؟ من به مردم بگویم که این تحریم ها و کاسبان آن ضرر 
۳۵۰ هزار میلیاردی به کشور وارد کرده اند و دولت امروز دچار کسری 
بودجه است؛ چرا که سالی چند ده میلیارد از درآمد دولت کاسته شده 
است.همتی با بیان این که کاسبان تحریم و شخص ترامپ در همکاری 
با هم زیر میز برجام زدند، اظهار کرد: اینگونه شد که ما به وضعیت فعلی 
رسیدیم، اما می گویم می توان در دولت بعدی تحریم را شکست و برجام 
را اجرا کرد ما اگر بتوانیم چند سال سرمایه وارد کشور کنیم آن وقت 
برای جوانان هم شغل ایجاد خواهد شد این دغدغه مردم است و ما این 
را اجرا خواهیم کرد.وی ادامه داد: اما آنهایی که در برابر من قراردارند 
یعنی آقای رئیسی و چهار کاندیدای دیگر که وی را همراهی می کنند 
اینها مخالف برجام و تصویب FATF هستند. آنها سال ها رابطه با خارج 
کشور را معطل کرده اند به خاطر این که به رابطه با دنیا اعتقادی ندارند.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد: ما برای سیاست 
خارجی برنامه داریم و به دنبال حل مشــکالت هستیم در سیاست 
خارجی دولت من عربستان و عمان دشمن نیستند ما به دنبال حمایت 
از خودروسازی داخلی هستیم اما معنایش این نیست که خودروی 
داخلی را به قیمت خودروی آمریکایی به مردم بفروشیم.وی ادامه داد: 
آقای رئیسی شما تا این مدت گل به خودی زدید و در زمین ترامپ بازی 
کردید این موضوع را مورد توجه قرار دهید و بدانید که تعامل با دنیا اصل 

سیاست خارجی است.

بایدبینشهاوروشهاونگاههایاربابورعیتازبین
برود

 ۷- محســن مهرعلیزاده  کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در 
سومین مناظره تلویزیونی کاندیداهای این انتخابات به ترسیم تصویری 
کلی و جامع از برنامه های خود برای دولت سیزدهم پرداخت و گفت: 
برنامه دولت زندگی برنامه ای اقتصاد محور اســت که شامل توسعه 
اقتصادی اجتماعی است که شامل مســائل تولید، سرمایه گذاری، 
معیشت معلمان، جوانان، ایجاد صندوق درآمد پایدار، ۵ برابر کردن 
یارانه های نقدی، توسعه گردشگری، واکسیناسیون کرونا تا پیش از 
پایان سال و .. است که جرئیات آنها در سایت شخصی ام منتشر شده 
است.وی با اشاره به دغدغه های اصلی خود افزود: یکی از دغدغه های 
اصلی امروز را موضوع از بین رفتن اعتماد مــردم به مدیران و دولت 
میدانم؛ احساس می کنم مردم عدم صداقت را در رفتار، گفتار و کردار 
مسئوالن احساس می کنند و بر اساس این بی اعتمادی به مجموعه 
عملکردها نگاه می کنند و همین باعث می شــود که مردم به دنبال 
همکاری با دولت نباشــند. از جمله دیگر مصادیق این بی اعتمادی 
همین صداوسیماست و کاری شــده که مرجعیت رسانه از تهران به 
لندن منتقل شده است. امروز متاســفانه صداوسیما نماینده اقلیت 

اقلیت هم نیست.کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه 
»ریشه مشکالت عمدتا در سیاست زدگی اســت«، اظهار کرد: باید 
بینش ها و روش ها و نگاه های ارباب و رعیــت از بین برود. بعضی ها 
می خواهند همه جا باشند، همه کاره باشــند و در همه امور دخالت 
کنند؛ اما آنجا که باید نیستند و آنجا که نباید حضور دارند.مهرعلیزاده 
افزود: امروز متاسفانه اقتصاد معیشت ما هم دچار فضای سیاست زدگی 
سنگین است؛ برخی هیچ التزامی به قانون و برنامه ندارند؛ افسوس که 
هیچ الزامی به اجرای قانون نیست بلکه مشکل از عملکردها و ساختارها 
است؛ چرا کوچکترین مشکل اجتماعی از جمله بارش باران و زلزله 
و افزایش قیمت بنزین در اســرع وقت به بحران تبدیل می شود؟وی 
گفت: این موضوعات راه حل هایی دارند که مردم می دانند؛ اما برخی 
راه حل هایی غیر واقعی ارائه می دهند؛ اشــکنه خوردن و ... راه حل 
نیست.کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه می توانیم 
بحرانها را کنار بگذاریم و بر اساس برنامه ای که ارائه کرده ام مشکالت را 
کنار بزنیم، اظهار کرد: اگر باهم باشیم این مشکالت حل می شوند؛ امروز 
جوانان ایرانی در مراکز بین الملل کار می کنند؛ اگر جوانان را فراری 
نمی دادیم، امروز این مشکالت را داشتیم؟مهرعلیزاده با بیان اینکه 
در کنار معیشت، اشتغال، امنیت شغلی و آزادی های اجتماعی، مردم 
صداقت و شفافیت می خوانند، اظهار کرد: اگر پرونده هایی مثل پرونده 
آقای عیسی شریفی که به شهردار وقت وصل بود و االن ۴ سال است 
خاک میخورد و رانت و اختالسی چند میلیاردی است و هیچ کسی با آن 
کاری ندارد، اگر مسأله  بابک زنجانی مشخص و مساله طبری ها ریزتر 
و دقیق تر مشخص می شد، مردم اعتماد میکردند.وی افزود: مردم می 
پرسند که آیا کرونا خطرناک است و باید در خانه ها و کسب و کارمان 
تعطیل شود و باید در خانه بمانیم؟ اگر خطرناک است چرا پریروز آقای 
رییسی در خوزستان در وضعیت بسیار خطرناک در  زمینه کرونا دارد 
تبلیغات میکنند و هزاران نفر از جوانان را جمع کردند؟ مردم میپرسند 
و می گویند که ما به چی اطمینان کنیم؟ من میترسم آقای رییس به این 
ترتیب می خواستند سید محرومان شوند، امروز بشوند سید مرحومان.  
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: در فارس عده ای از سیستم 

قضایی واکسن زندند؛  من می پرسم که آیا اینها قانون بوده است؟

نقداظهاراتمطرحشدهازسویهرکاندیدادربخشاول
۱ - قاضی زاده هاشمی در فرصت ۴ دقیقه ای برای نقد اظهارات دیگر 
کاندیداها، اظهار کرد: سپردن درمان و حل مسائل امروز به بانیان وضع 
موجود مانند سپردن درمان ماالریا به دست پشه ماالریاست یا سپردن 
درمان کرونا به دست ویروس کروناست. آقایان سابقه ۳۰ ساله و ۴۰ 
ساله ذکر می کنند کمترین فردی که در حوزه های موجود نقش آفرین 
بوده من هستم که به عنوان نماینده منتخب مردم در مجلس شورای 
اسالمی فعالیت کردم. رهبری اختیار فوق العاده به دولت داده اند، اما 
دولت فرصت مذاکره را از بین برد کدام دولت اختیاری که در مذاکره 
مستقیم با آمریکا را داشته تجربه کرده؟وی اضافه کرد: روندها ۴۰ – ۵۰ 
ساله و مشکالت ساختاری است. جوانان، زنان و فناوران کنار گذاشته 
شده اند و راه حل امروز تغییر نسل سیاستمداران است تا از وضع موجود 
خارج شویم. دغدغه مردم این اســت که چرا مسائل حل نمی شود و 
مزمن می ماند؛ زیرا عده ای با پرت کــردن حواس ها به جای جراحی 
و برداشــتن تومور کار دیگری می کنند.وی یادآور شد: دولت ها ضد 
مردمی، ریاستی و متعلق به یک طبقه خاص و فرزندانشان شده است 
و تبارگرایی، قومیت گرایی و حزب بازی به وجود آمده است؛ مردم این 
را می بینند و ناراحت هستند.وی با بیان این که ۲۰ برنامه و۲۰ پروژه را 
طراحی کرده اظهار کرد: راهش آمدن جوانان و تغییر مدل حکمرانی 
است، جوانان پای کار هستند آنها سواد و تجربه آموخته اند و می توانند 

این کار را انجام دهند.
۲- علیرضا زاکانی  در بخش دوم مناظره که بــه نقد اظهارات دیگر 
کاندیداها اختصاص داشت، اظهار کرد: مردم بدانند مشکل ما ندانستن، 
نخواستن و نتوانستن در کشور اســت که تام و تمام آن را می توان در 

دولت آقای روحانی و کسانی که در این دولت کار کردند دید.
وی افزود: اگر واقعا پینوکیویی در عالم واقع پیدا می شد باید دماغش 
چند دور دور زمین می چرخید، اگر قرار بود در کسوت این آقایان قرار 
گیرد؛ چرا با مردم صادق نیستید و دروغ می گویید این خیلی زشت 

است، صداقت داشته باشید.
وی خطاب به همتی گفت: آقای همتی آبــان ۹۸ اعالم کرد که نرخ 
بنزین در اقتصاد کشور تاثیر ندارد و تاثیرگذاری اش تنها چهار واحد 
درصد است. البته بعدا آقای همتی اعالم کرد که با افزایش قیمت بنزین 
مخالف بوده و آن را بدترین اقدام دانست، اما چرا آقای همتی به مردم 
دروغ می گویید. نامه رسمی شما موجود است که در ۳۱ شهریور سال 
۹۸ درخواست کردید که قیمت بنزین لیتری ۵۰۰۰ تومان و قیمت 
نفت و گاز ۱۰۰۰ تومان شود تا دولت کسری بودجه اش را جبران کند. 
مردم نگذارید کاله سرتان بگذارند. گذشت دورانی که کاله سر مردم 
می گذاشتید.این نامزد انتخابات ریاســت جمهوری اضافه کرد: بعد 
همین آقایان می گویند کی بود، کی بود، من نبودم. موضوع بعدی هم 
نحوه مواجهه با صندوق بین المللی پول است که اسرار مملکت را به 
این صندوق دادی که بزرگترین خیانت بود. اقدامی که نتیجه آن ایجاد 
چالش های جدی بود. پس به مردم دروغ نگویید که دروغ گفتن اقدام 

بسیار زشتی است. دوران این حرف ها گذشته است.
زاکانی خاطرنشان کرد: اقدام بعدی بی کفایتی در اجرای افزایش قیمت 
بنزین بود که بعد هم رئیس جمهور اعالم کرد که تازه صبح جمعه این 

موضوع را فهمیده است. آیا بی کفایتی از این باالتر وجود دارد.
وی خطاب به مهر علیزاده گفت: آقای مهر علیزاده صحبت هایی درباره 
دولت اصالحات کرد، حال آنکه کرسنت ۵۳ میلیارد دالر عدم نفع و 
چند ده میلیارد دالر خسارت داشته است؛ یا اطالع ندارید یا واقعا معلوم 

نیست که کجای کره زمین زندگی کردید و این حرف ها را می زنید.
وی افزود: کارت سوخت را برداشتند و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی 
سه برابر مسکن مهر ضرر زدند. حرف سیاسی مشکلی را حل نمی کند، 
اگر می خواهید حرف سیاسی بزنید پیش ما بیایید تا یادتان دهیم که 

چه بگویید و گرفتار نشوید، ما استاد حرف سیاسی هستیم.
زاکانی درباره مواجهه با بانیان وضع موجود گفت: ما کسی را از مجلس 

بیرون کردیم، اما دوباره معلوم شــد که ۸۵ میلیون تومان ماهانه از 
بیمه سرمد حقوق گرفته، آقای همتی چه کسی می خواهد پاسخ این 
وضعیت را بدهد. ما با سکه حقوق، دالر، اختالص و نقدینگی نجومی و 
این بار با پررویی نجومی مواجه ایم. مگر کهکشان راه شیری است که 

هر کسی هر چیزی دلش بخواهد بگوید.
 ۳- محســن رضایی در بخش دوم مناظره که به نقد اظهارات دیگر 
کاندیداها اختصاص داشت، گفت: این نزاع سیاسی که ابتدا داخلی بود 
و بعد نفوذی ها آمدند و سوار شدند و امروز عمال فضای سیاسی کشور 
را دارند و مدیریت می کنند یا اینها ناآگاه هستند یا آگاهانه دارند وقت و 
انرژی ملت و دولت ایران را می گیرند و رهبر بزرگوار انقالب بارها وارد 
شدند که این مشکل را حل کنند و سیاست های اصل ۴۴ و اقتصاد 
مقاومتی را ابالغ کردند، اما در مجلس خیلی از این سیاست ها تبدیل به 
قانون نشد و اگر می شد ریل اقتصاد راه می افتاد، یا در مذاکرات هسته 
ای رهبری با خط مشی نرمش قهرمانانه یک امکانی را به دولت دادند و 
جانانه حمایت کردند و قرار شد اقدام تبدیل به یک شاهکار در بحث رفع 
تحریم ها شود اما تحریم ها که برطرف نشد تحریم های سنگینی ایجاد 
شد و این نشان می دهد که مساله این طور درست نمی شود باید زد زیر 
میز یا روی میز. کشور نیاز به جراحی بزرگ دارد.وی اظهار کرد: دولت 
ما با اقتدار و قانون نظم و آرامش را در جامعه مستقر می کند و سیاست 
های نظام را عملیاتی می کند و حق شما را از گردن کلفت ها می گیرد 
و خواسته های شما را علمیاتی می کند و این نفودی ها و آلودگی های 
امنیتی که پشت صحنه با نمایش و دعوای زرگری انرژی شما و نگاه و 
وقت شما و توانایی دولت ها را به انحراف می کشانند از پس پرده بیرون 
می کشیم. اجازه نمی دهیم با انتشار یک نواری یکی را برد و یکی را آورد. 
مگر می شود سرنوشت ملت بزرگ را این طور اداره کرد. رضایی گفت: 
ما نیاز به اقتدار برای اجرای برنامه داریم. اما اقتدار هم کافی نیست باید 
عقالنیت را برگردانیم، این که عقالنیت فردی و جناحی جای عقالنیت 
جمعی نشسته است از بزرگترین خسارت های ماست. باید گفت وگو 
را با مردم و نخبگان راه اندازیم. تا هواپیما تاخیر می شود می گویند 
"همینی که هست این بی احترامی به مردم است اگر تعامل داخلی را 
ایجاد کنیم تعامل بیرونی بی فایده است اگر کرامت مردم و نخبگان را 

رعایت نکنیم خسارت می بینیم، لذا دولت ما دولت شایستگان است.
۴- ســعید جلیلی در فرصت ۴ دقیقه ای برای نقــد اظهارات دیگر 
کاندیداها، با اشاره به اینکه ورود ثبات در سیاست ها و محیط اقتصادی 
کشور یکی از نکات حائز اهمیت است، گفت: تحریم ها واقعیتی است که 
وجود دارد و نمی توان منکر آن شد، ولی مهمتر از تحریم، بهانه تحریم 

هاست که ناکارآمدی را گردن تحریم ها می اندازند.
وی ادامه داد: رئیس جمهور باید فهم صحیحی از مناسبات جهانی و 
ظرفیت های داخلی کشور داشته باشد. مشکل این است که حداقل فهم 
از مناسبات جهانی وجود ندارد و بر همین مبنا هم می خواهند نسخه 
بپیچند. جهش تولید منوط به جهش صادرات و جهش صادرات منوط 
به جهش تعامالت خارجی است که دوستان در این زمینه کارنامه بسیار 
ضعیفی دارند، چون تعامالت خارجی را با دو سه کشور خالصه کرده اند 

و معلوم است که این جواب نمی دهد.
این داوطلب انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: در همین مذاکرات 
موجود طرف با پر رویی تمام تر می گوید موضوعات فراوان دیگری هم 
داریم و اهرم تحریم را هم خواهیم داشت. در اینجا باید به مردم بگویید 
در این زمینه چه برنامه ای دارید. باید اهرم دشمن را از دستش خارج 
کرد نه اینکه بگوییم عده ای در داخل نگذاشتند. برای بی اثر کردن 
تحریم و پشیمان کردن دشمن از تحریم باید برنامه داشته باشیم. تعامل 
سازنده با جهان باید به گونه ای شکل گیرد که اقتصاد کشور معطل 
گفت وگو با دو، سه کشور نشود. وقتی در مذاکرات موفق بودند، تحریم 

ها ۱۵۰۰ مورد شد و دالر هم ۳۰ هزار تومان.
جلیلی تأکید کرد: در روابط خارجی باید تهدید و فرصت را با هم دید و 
تهدید را به حداقل رساند و از فرصت ها نهایت استفاده را کرد. اکنون از 
هزار میلیارد دالر درآمد کشورهای همسایه، سهم ما چقدر است؟ ما 
برای تحریم بانکی ۱۱ طرح داریم که می شود در همین شرایط آن ها 
را اجرا کرد، اما بانک مرکزی باید بگوید چه کرده است. شما نه تنها در 
مذاکرات نتیجه نگرفتید بلکه فرصت های جهانی را به خاطر مذاکره با 

دو، سه کشور نادیده گرفتید.
۵- عبدالناصر همتی در بخش دوم مناظره که به نقد اظهارات دیگر 
کاندیداها اختصاص داشت،اظهار کرد: آقای جلیلی می گویند ما چرا 
با دو سه کشور مناظره می کنیم؟ آقای جلیلی شما که کشور را یک 
دهه با بیانیه خواندن معطل کرده اید و در این مدت GDP کشور ضربه 
خورد. االن بهترین کشورهای حامی ما نیز می گویند باید مذاکرات را 
به نتیجه برسانیم تا بعد بتوان با شما کار کرد. دنیا بدون حل مشکل 
تحریم با ما کار نمی کند.وی افزود: آقای زاکانی هم به عنوان پلیس 
بد ورود کردند و مســائلی را مطرح کردند که من به ایشــان جواب 
نمی دهم و آن حرف ها نیز تقطیع شده بود.کاندیدای انتخابات ریاست 
جمهوری با بیان اینکه بانک مرکزی در موضوع بورس نقشی نداشت 
اظهار کرد: من تا بحال این نکته را نگفتم اما االن به دلیل بی اخالقی 
هایی که برخی انجام دادند و نیز وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده است 
توضیح می دهم که من نامه ای را مدت ها قبل به دفتر رئیس جمهوری 
و به مقام معظم رهبری نوشــتم و به صورت خصوصی هشدار دادم 
که مردم را به حضور در بورس تشویق نکنید. رهبری نیز در حاشیه 
آن نامه تاکید کردند که آقای رئیس جمهور این موضوع مهم اســت 
و چند نفر دیگر نیز هشدارهای اینچنینی داده اند و الزم است اقدام 
 مقتضی انجام شود اما چه شد دوباره همه مردم را به حضور در بورس

 دعوت کردند.
همتی با تاکید بر اینکه مشکل بورس هیچ ربطی به بانک مرکزی ندارد 
اظهار کرد: در طول یک سال ســه بار رئیس سازمان بورس را عوض 
کردند. من می خواهم به شما بگویم درمورد موضوع بورس ماجرا ربطی 

به بانک مرکزی نداشت.
وی ادامــه داد: مــن االن لیســت ۱۱ نفــری که ۱۵ ســال پیش 
وام های کالن به میزان ۹۰ هزار میلیارد گرفتند را به آقای رئیســی 
 می دهم و ایشــان بــرود و اگر تشــخیص داد خودش این اســامی

 را اعالم بکند.
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