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حل مشکل
کمبود واکسن
تا هفته آینده

معاون وزیر بهداشت گفت :نهایتاً تا
هفته آینده مشکل کمبود دز دوم واکسن
کرونا در کشور مرتفع میشود.معاون
بهداشتی وزیر بهداشت درمان و آموزش
پزشکی در جلسه دیروز ستاد مقابله با
کرونای استان قم با اعالم این خبر گفت:
محموله جدید واکسن کرونا هفته آینده
به کشور خواهد آمد و مشکل کمبود در
این زمینه رفع خواهد شد.رئیسی با بیان
اینکه وجود فاصله زمانی بین فاز اول و
دوم تزریق واکسن مشکل چندانی برای
کسانی که دز اول واکسن را تزریق کرده
اند ایجاد نمیکند خاطرنشان کرد :افرادی
که دز اول واکسن سینوفارم را تزریق کرده
اند دو تا چهار هفته و افرادی که واکسن
اسپوتنیک وی را تزریق کردند  ۴تا ۱۲
هفته برای تزریق دز دوم این واکسنها
فرصت دارند و لذا مشکل مشکل خاصی
برای این افراد پیش نخواهد آمد.وی در
ادامه از آغاز واکسیناسیون با واکسن
ایرانی کوو برکت از اواخر خرداد خبر
داد و گفت :نتایج نهایی فاز دوم مطالعات
بالینی واکسن کوو برکت هفته آینده
اعالم میشود و در صورت تایید نهایی،
واکسیناسیون گروههای هدف با نوع
ایرانی این واکسن از اواخر خرداد ماه و
اوایل تیرماه آغاز میشود.

رئیسجمهور:تولیدرمزارزتاپایانشهریورماهاکیداممنوعاست؛

دستور فوری روحانی درباره رمزارزها
تولید رمزارز تا پایان شهریور ماه اکیدا ممنوع است و وزارت خانه های اطالعات،ارتباطات و
فناوری اطالعات و نیرو مسئول برخورد و قطع برق این مراکز هستند

صادرات  2برابری گاز
در دولت تدبير و اميد

سرمقاله
من هنوز خاکستریام؛
جامعه را قانع كنيد
معاون سازمان امور مالياتي:

سجادبهزادی
روزنامهنگار
در اين وضعيت كه همچنان از مشاركت
بعنوان مسئله نخست انتخابات  ۱۴۰۰نام برده مي
شود؛ توپ در زمين نامزدهاست.آن گونه كه رهبر
انقالب تاكيد داشتند «نامزدها مردم را قانع کنند؛
اگر نامزدها نشان بدهند که کارآمد هستند ،مردم
پای صندوق میروند و مشارکت باال خواهد بود».
قانع كردن مردم وكارآمدي دو وظيفه مهمي است
كه رهبري بر عهده نامزدهاي انتخابات ۱۴۰۰
گذاشته است ودر حقيقت اين دو تضمين كننده
مشاركت باال در انتخابات خواهد بود.
موضوع فقدان نامزدی توانمند در سپهر
سياست وانتخابات جمهوري اسالمي ،همچنان
بعنوان يك مسئله باقي مانده است وبه باور بسیاری
از صاحبنظران سیاسی همچنان آراء خاکستری در
انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰بسیارزیاد است و
این آراء بر فضای کلی انتخابات سایه سنگینی دارد.
عده ای گمان دارند در انتخاب بین «بد و
بدتر» گرفتار شده و فرصت يك انتخاب خوب از
آنها گرفته شده است .بسیاری از این افراد هنوز
برای شرکت کردن در انتخابات قانع نشده اند.
عده ای هم خود را یک اصالح طلب ناراضي
می دانند؛ امادر عين حال وفادار به صندوق راي
مانده اند و همواره آرمان و اتوپياي خود را كنار
گذاشته و به اميد اندك تغييري در ساخت جامعه
به گزينه هاي «بد» راي می دهند تا «بدترها»
رئيس جمهور نباشند.
این گروه که بیش تر در طبقه متوسط جامعه
قرار دارند ،با همه مشکالت خود ،اپوزیسیون
نیستند و برای رسیدن به زندگی بهتر درون نظام
چانه زنی می کنند ودل به تغيير دارند؛ در عین
حال بسیاری از این افراد هم همچنان خاکستری
هستند وبرای رای دادن قانع نشده اند.
انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰به لحظه
موعود نزدیک تر می شود اما هنوز طبقه واقشار
مهمی در جامعه ،آراء خاکستری در دست دارند.
آنان از آرمان های خود گذشته اند و در سیاستی
گرفتار شده اند که حتی حاضرهستند انتخاب خود
را در میان «بد و بدتر» تقلیل دهند؛ زيرا كه روش
های قهرآمیز ویا فروپاشی سیاسی و اجتماعی را
به سود جامعه ایران نمیدانند و به تغيير مسالمت
آميز سياست ها اعتقاد دارند.
هاناآرنت جمله درخشانی دارد درباره
سیاستی که به انتخاب میان بد و بدتر تقلیل پیدا
میکند!
آرنت می گوید» مشکل این است که شما
حتی اگر بد را انتخاب کنید بعد از مدتی فکر می
کنید آن بد همان حقیقت است و باید از آن دفاع
کرد! وقتی بد را انتخاب کنید فرصت کافی برای
بدتر شدن را هم به آن هدیه دادهاید.»!!...
نسخه آرنت برای انتخاب؛ نکته ی تلخی را
در درون خود نهفته دارد اما بسیاری از خاکستری
ها بی اعتناء به این نسخه فقط انتظار دارند که در
مورد کارآمدی نامزدهای انتخابات کمی قانع شوند
تا بروند و همان گزینه بد را انتخاب کنند ،چیزی
که بنظر می رسد تا کنون محقق نشده است.
خاکستری ها همان هایی هستند که در
عمر چهل ساله نظام جمهوری اسالمی اگر چه
در بيشتر انتخاب ها ،گزينه هاي مورد نظرشان
از همان اول رد صالحيت مي شد اما دل به پاييز
نسپرده اند ونااميد نشده اند و همواره يك گزينه
را كه اندكي به آرمان وافكارشان نزديك تر بود
انتخاب می کردند .اما این بار قصه کمی متفاوت
تر شده است و گویی بسیاری از آنها هنوز برای
شرکت در انتخابات مردد هستند.
ادامه در صفحه 2

پاسختند
ربیعیبهادعاهای
نامزدهایانتخابات
علیهدولت

خانهخودراثبتنکنيد،مشمولماليات
برخانههايخاليميشويد
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پشت پرده
کاهش نرخ سود
در بازار بين بانکي
يک تحليلگر بازار سرمايه با بيان
اينکه معامالت اوراق بدهي با نرخ سود
باالي  20درصد در بورس در حال انجام
است ،گفت :به نظر ميرسد کاهش نرخ
بهره بين بانکي دستوري است.
فردين آقابزرگي با اشاره اثرات
کاهش نرخ سود بين بانکي گفت :چنانچه
نرخ اعالمي براي سود در بازار بين بانکي
صحيح باشد ،اتفاق خوبي براي بازار
سرمايه به شمار ميرود؛ اما متأسفانه
نه تنها سابقه خوبي براي آمار اعالمي از
سوي مراجع تصميمگير وجود ندارد؛ بلکه
شواهد در بازار سرمايه هم اين کاهش را
تأييد نميکند.
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رشد توليد خودروهاي باري،
مسافري و زراعي
8

مناظره اقتصادی یا مشاعره ،شعارهای تو خالی

یا اینکه بدون شناسایی مشکالت فقط در انظار عمومی می خواهند
برای آنها نسخه ای پیپچیده باشند!
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد اقتصاد گفت :اولین
سوال پزشک از بیماری که دل درد ساده دارد ،نوع و میزان غذایی
است که میل کرده واینکه دل درد وی از چه زمانی شروع شده،
بعد برای این دل درد نسخه پیچیده می شود اما در مناظره های
ریاست جمهوری دولت سیزدهم به وضوح دیدیم که نامزدها تیتر
وار مشکالت و چالش های چند دهه اقتصاد ایران را از رو خوانده و
از بر کرده بودند وتحویل مردم دادند ،بدون اینکه علت دقیق آن را
واکاوی کرده باشند.
استاد اقتصاد دراین باره خاطر نشان کرد :نامزدهای ریاست
جمهوری مثل بقیه مسوولین بدون اینکه به این موضوع بپردازند که
چرا این همه فاجعه در اقتصاد ایران ریشه دوانده ،باز هم به صورت
شعاری و تکراری موضوع مبارزه با فساد ،رانت و توزیع ناعادالنه
ثروت را بیان کردند اما بعد از آن همه می گویند من هیچ کاره ام! یا
اینکه مانع می شوم،در صورتی که بیان صرف این موارد هیچ چیزی
درست نمی شود.
آلبرت بغزیان در ادامه خاطر نشان کرد :مثال در مناظره ریاست
جمهوری به موضوع مهم تنش های بازار و نرخ ارز اصال اشاره ای نشد
در حالی که نرخ ارز متغیر بسیار تاثیر گذاری در اقتصاد ما و یکی
از عوامل ایجاد تورم است .درخصوص تحریمها هم حرفی به میان

نیامد،یعنی در مناظره ها برای کاهش فشارهای تحریمی سخنی به
میان نیامد ،اگر تحریم ها لغو شد یا لغو نشد هیچ موضوعی مطرح
نشد که راهکار رئیس جمهور آینده برای مواجهه با این موضوع
مهم چیست؟ نامزدهای ریاست جمهوری در خصوص رشد پرشتاب
نقدینگی هم سخنی نگفتند و راهکاری برای کاهش رشد نقدینگی و
هدایت نقدینگی به سمت تولید هم عنوان نکردند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در ادامه خاطر نشان شد :در
خصوص اینکه چرا بانکها ،بنگاه داری می کنند و راهکار دولت آینده
برای جلوگیری از بنگاه داری بانکها ،چاپ پول و آزادی عمل بانکها
چیست داده نشد؟ چرا اجازه داده شد بدهکاران بزرگ بانکی ایجاد
شوند و برای پس گرفتن اموال عمومی و دادگاهی آنها چه برنامه
هایی در نظر گرفته شده است نیز مغفول ماند!؟ متاسفانه علت ها
مشخص است اما نامزدهای ریاست جمهوری راهکارها ودرمان ها را
بیان نکردند.
آلبرت بغزیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه افزود:
دکترهمتی از دید اقتصادی در مناظره اول مسائل را تشریح کرد اما
در ارائه راهکارها متاسفانه یا راهکار ارائه نشد یا راهکار هایی ارائه
شد که عملی نبود ،یعنی اگر هم منابع هم موجود باشد مثل ساخت
و سازمسکن ،تالشی از سوی مسوولین برای انجام این کار مهم در
اقتصاد ایران دیده نمی شود ،به این دلیل که تجارب نشان می دهد
از نظر زمانبندی و از نظر پروژه ثابت کرده اند که کارها را به درستی
پیش نمی برند ،یا به انحرافات و سوء استفاده های مالی مختلفی
منتهی می شود یا اینکه عمال چوب الی چرخ گذاشتن است یا اینکه
در زمان مقرر کار انجام نمی شود.
استاد اقتصاد دراین باره تصریح کرد :متاسفانه دولتی ها همواره
کم کاری های خود را به گردن این و آن می اندازند که به ما اجازه
کار کردن نمی دهند ،این مساله موضوع مهمی است که اتفاقا باید
در مناظره ها مشخص شود که آیا دولت پنهانی امور اقتصادی کشور
را اداره می کند یا دولت این موضوع را برای توجیه بی عملی خود
بیان می کند که دولت های در سایه مانع انجام کارها از سوی دولت
اصلی می شوند ،لذا باید مشخص شود که این امر و نهی ها درست
است یا خیر؟

روند نزولی کرونا در  ۲۸استان و وضعیت نگران کننده  ۳استان

دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا از روند نزولی کرونا در
 28استان کشور خبر داد و نسبت به وضعیت کرونایی سه استان
سیستان و بلوچستان ،کرمان و هرمزگان ابراز نگرانی کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت کشور ،بابک دین پرست
با ارائه آخرین وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی در بازه زمانی
 ۵تا  ۱۲خرداد ماه ،گفت :میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی در
کشور ،در این بازه زمانی  ۷۰درصد بوده که کاهش یک درصدی
میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور ،در مقایسه با بازه
زمانی  ۲۹اردیبهشت تا  ۵خردادماه را شاهد بودیم.
وی با اشاره به روند نزولی شیوع بیماری در  ۲۸استان کشور،
نسبت به وضعیت کرونا در استانهای هرمزگان ،سیستان و
بلوچستان و کرمان ابراز نگرانی کرد و ادامه داد :استان سیستان و
بلوچستان با  ۵۶درصد و استانهای آذربایجان غربی و همدان با ۵۷
درصد ،در انتهای جدول میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در بازه
زمانی  ۵تا  ۱۲خردادماه و استانهای زنجان با  ۸۲درصد ،سمنان
با  ۷۹درصد و خراسان جنوبی با  ۷۸درصد ،علیرغم کاهش چند
درصدی رعایت پروتکلهای بهداشتی نسبت به هفته قبل ،در صدر
این جدول قرار دارند.
به گفته دبیر قر ارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا ،مردم

یادداشت
اداره کشور بدون تعامل با
دنیا می شود؟ ،یک سوال
درست از نامزدها

در نخستين ماه سال جاري رقم خورد:

اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با «اخبار صنعت» مطرح شد؛

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت :نامزدهای ریاست
جمهوری مثل بقیه مسوولین بدون اینکه به این موضوع بپردازند که
چرا این همه فاجعه در اقتصاد ایران ریشه دوانده ،باز هم به صورت
شعاری و تکراری موضوع مبارزه با فساد ،رانت و توزیع ناعادالنه
ثروت را بیان کردند
به گزارش اخبار صنعت ،اولین مناظره نامزدهای ریاست
جمهوری دولت سیزدهم که حول محور مسائل اقتصادی به عنوان
مهمترین مساله امروز کشور در حالی برگزار شد که صدای اقتصاد
نخوانده ها تا مدرسین اقتصاد را نسبت به محورها ونوع نگاه به حل
چالش های اقتصادی کشور درآورد .در حالی که انتظار می رفت
با توجه به کلیت وضعیت نامطلوب اقتصادی،نامزدها با دست پر و
راهکارهای عملی وارد گوی رقابت شوند اما عمال مردم از این موضوع
ناامید شدند .آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه این موضوع را
با اخبار صنعت مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در
واکنش به مناظره اقتصادی در اولین مناظره ریاست جمهوری که روز
شنبه برگزارشد گفت :یکی از مواردی که اصال نیازی به مطرح کردن و
بحث کردن سر آنها نیست مشکالت اقتصادی است که متاسفانه شاهد
بودیم نامزدهای ریاست جمهوری به صورت تیتر وار بدان پرداختند ،در
حالی که عادی ترین مردم به لحاظ دانش اقتصادی و حتی مردم کم
سواد جامعه هم با این تنش ها و دشواری های اقتصاد ایران آشنا هستند
چرا که خرج زندگی خود را باید تامین کنند ،بنابراین ایرادها مشخص
است ،همه جای اقتصاد ما ایراد دارد.
وی دراین باره خاطر نشان کرد :مسائل مهمی چون اشتغال،
تولید ،تورم و ناعادالنه بودن درآمد جزء محورهای مهمی است که
مردم آن را به عنوان یک مشکل مردم می شناسند واین مشکالت
گویی برای یکایک مردم ما عادی شده است ،بنابراین این دسته از
مشکالت برای همه مشخص است اتفاقا راهکار آن هم معلوم است،
اما بحث بر سر این موضوع است که آیا نامزدهای ریاست جمهوری
که اتفاقا خود از مسوولین کشوری به شمار می روند علت مشکالت را
شناسایی کرده اند؟ آیا می دانند به چه دلیلی تورم در ایران حل نمی
شود و همواره مشکل عدم اشتغال داریم که برای آن نسخه بپیچیم،
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استانهای آذربایجان غربی ،ایالم ،سیستان و بلوچستان ،کردستان
و همدان در همین مدت بین  ۵۶تا  ۶۲درصد پروتکل ها را مراعات
کردند .همچنین رعایت پروتکلهای بهداشتی در استانهای
آذربایجان شرقی ،البرز ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاری ،خوزستان،
خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،گیالن ،گلستان ،لرستان ،مازندران
و مرکزی بین  ۶۳تا  ۷۰درصد بوده است.
معاون وزیر کشور رعایت پروتکلهای بهداشتی در استانهای
اردبیل ،اصفهان ،تهران ،خراسان جنوبی ،زنجان ،فارس ،قزوین ،قم،
سمنان ،کرمان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان و یزد
را بین  ۷۱تا  ۸۲درصد عنوان کرد و گفت :در بازه زمانی  ۵تا
 ۱۲خردادماه ،میانگین رعایت بهداشت فردی مناسب در کشور۷۳
درصد ،میانگین استفاده از ماسک  ۷۱درصد ،میانگین رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی  ۷۰درصد و میانگین رعایت تهویه مناسب
در اماکن عمومی کشور  ۷۲درصد بوده است.
وی ادامه داد :از مجموع  ۳میلیون و  ۵۷۷هزار و  ۸۰۷مرکز
تهیه ،توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی ،اماکن عمومی و واحدهای
کارگاهی تحت پوشش سراسر کشور ،در بازه زمانی  ۵تا  ۱۲خرداد
ماه ،تعداد  256هزار و  257واحد صنفی توسط تیمهای نظارت
وزارت بهداشت ،بازرسی شدند که در نتیجه بازرسی تیمهای نظارتی

وزارت بهداشت در این دوره ،در  30هزار و  504مورد منجربه دادن
تذکر و معرفی به مراجع قضایی و در هزار و  313مورد نیز ،پلمپ
انجام شده است.
دین پرست اظهار کرد :در همین بازه زمانی درمجموع یک
میلیون و  ۶۵۶هزار و  ۲۵۷واحد ،توسط تیمهای نظارت وزارت
بهداشت مورد بازرسی قرار گرفتهاند که در نتیجه این بازرسیها
در  ۲۰۱هزار مورد ،منجربه دادن تذکر و معرفی مدیران صنوف به
مراجع قضایی و در ۱۴هزار و  833مورد نیز ،منجربه پلمپ واحدها
شده است.وی افزود :کارگاهها و صنایع کوچک با  ۷۳۴۲مورد ،صنایع
کشاورزی ،دامپروری و معادن با  ۳۵۵مورد و صنایع تولیدی ،نفت،
گاز و انرژی با  ۲۶۱مورد ،در صدر جدول بیشترین دریافت کنندگان
تذکر و معرفی به مراجع قضایی قرار دارند.
دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا ادامه داد :در حوزه اماکن
عمومی نیز ،سوپرمارکتها و خواربارفروشیها ،با  ۶۴۱۳مورد،
نانواییها با ۲۵۷۴مورد ،رستورانها با  ۹۰۵مورد ،مطبها با ۴۶۲
مورد و بانکها با  ۳۲۶مورد ،بیشترین اخطار را دریافت کردند و به
مراجع قضایی معرفی شدند .میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی
در اماکن عمومی ،در بازه زمانی  ۵تا  ۱۲خردادماه ،در کشور ،با یک
درصد کاهش نسبت به هفته قبلتر ۷۰ ،درصد بوده است.

مرتضی افقه
اقتصاددانوعضوهیئتعلمی
دانشگاهاهواز

مساله پیوستن به اف ای تی اف
و لغو تحریم ها دو موضوعی است
که اقتصاد ایران را دچار چالش های
شدیدی کرده است .فشارهای متعدد
اقتصادی و استفاده از منابع کشور در
طی سه سال گذشته ،توانی برای اقتصاد
کشور باقی نگذاشته است ،لذا اگر در
آینده نه چندان دور اقتصاد ایران تحریم
ها لغو نشود و بنا به دالیلی که از آن
صحبت می شود به اف ای تی اف ملحق
نشویم ،مسائل اقتصادی شدید تری با
دامنه فشارهای بزرگتری در انتظار
اقتصاد ایران و به تبع آن تولید و
معیشت و رفاه مردم خواهد بود.
امیداور بودم آقای روحانی در
دو سه ماه آخر فعالیت خود در دولت
دوازدهم کاش به سراغ لغو تحریم ها و
نشست با طرف های برجامی نمی رفت
تا مشخص می شد کسانی که تا کنون
مخالف عضویت و الحاق به اف ای تی اف
بوده و هستند و سنگ اندازان در مسیر
برجام و ارتباطات بین المللی راهکار
خود را برای اداره اقتصاد بدون ارتباط با
دنیا را عنوان کنند.
مساله مهم این است که در دنیای
امروز اقتصاد بدون ارتباط و تعامل در
جا می زند و به سرعت از گردونه رشد
و توسعه کنار زده می شود .روابط پر
تنش سیاسی سهم مهلکی برای اداره
اقتصاد کشور است ،لذا جناح رو به روی
دولت باید به مردم بگویددر صورت عدم
تصویب اف ای تی اف و تداوم تحریم
های بانکی و سایر تحریم ها با خزانه
خالی کشور چگونه می تواند بدون امکان
فروش نفت کشور را اداره کند.
چگونه می توان کشور را بدون
خرید و فروش ،صادرات و واردات کاال
اداره کرد؟ضمن اینکه اگر امکان خرید
و فروش کاال و صادرات نفت هم داشته
باشیم به دلیل عدم تصویب اف ای تی
اف قادر به رد و بدل پول های خود
نیستیم ،بنابراین دست ما از ذخایر ارزی
و درآمدها خالی می ماند.
وضعیت آنقدر وخیم است که امروز
متاسفانه هیچ بانکی حتی بانکهای عراق
و افغانستان نیز با ما به دلیل فشارهای
آمریکا و نگرانی از جرایم آمریکا روابط
مالی و پولی برقرار نمی کنند ،کشور
عراق در عین نزدیکی به ایران قادر به
بازگرداندن دارایی های ما نیست ،چین
به عنوان کشوری که ارتباط بهتری
با ایران نسبت به سایر کشورها دارد
اجازه بازگشت ارزهای ما را نمی دهد،
لذا باید ببینیم نامزدهای اصولگرا برای
این مسائل چه برنامه هایی دارند ،چرا
که بیان سخنان پوپولیستی مثل اعطای
یارانه و وام حرفهای دهان پرکنی است
که همه می توانند بگویند اما مشکل
اصلی ما موضوعات مهمتری است که
متاسفانه بدان اشاره ای نمی شود.

