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اهتمام دولت به بخش سالمت
بینظیر است

سرمقاله

کابوس نقدینگی سرگردان

همایون دارابی

کارشناساقتصادی

رئیس جمهور در دویست و هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید
بر اینکه توس��عه زیرس��اختها در نظام س�لامت یکی از اساسیترین و ماندگارترین
س��رمایهگذاریها برای جامعه محس��وب میشود ،گفت :میزان اهتمام این دولت به
بخش سالمت ،در سالهای پس از انقالب ،بینظیر بوده است.. .
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«اسکناس» آثار اجرای قوانین غیر کارشناسی را بررسی کرد

تیترهایمهم

انبوه سازان پاشنه آشیل
بورس مسکن
5

لزوم پایبندی بانکها به نرخهای
سود مصوب شورای پول و اعتبار

تصمیمات خلق الساعه در بازار سرمایه!

گروه اقتصاد کالن :در ش��رایطی که بعد از ریزش قیمتی بازار
سهام در مردادماه سال گذشته،کارشناسان تاکید کردند که از
بین رفتن اعتماد سهامداران مشکل اصلی افت دماسنج بورس
است با این حال تصمیمات لحظه ای و خلق الساعه به صورت

مداوم از س��وی مس��ئوالن دولتی و سازمان بورس ادامه پیدا
کرده و حاصل چنین تصمیماتی نیز تنها ضرر بیشتر به سرمایه
های خرد مردم بوده اس��ت.به گزارش«اس��کناس»،طبیعی
اس��ت که در چنین فضایی انتظار رش��د بازار بیهوده اس��ت و

گ�روه اقتص�اد کالن:رئیس کل بانک مرکزی گفت:
بانکها باید به نرخهای س��ود مصوب ش��ورای پول
و اعتبار پایبند باشند و در این زمینه معاونت نظارت
بان��ک مرکزی ب��ا تخلفات برخ��ورد خواهد کرد.به
گزارش اسکناس به نقل از بانک مرکزی ،عبدالناصر
همتی در نخستین جلسه دورهای خود در سال ۱۴۰۰
با مدیران عامل بانکها ،سال گذشته را از منظر فشار اقتصادی بر اقتصاد ایران
بیسابقه خواند و گفت :سال گذشته با وجود تمام مشکالتی که...

مس��ئوالن س��ازامان بورس باید به این مسئله توجه کنند که
چالش اصلی بازار،نبود اعتماد و نقدینگی است و تغییر قوانین
تنها مشکالت بازار سهام را بیشتر خواهد کرد.در همین ارتباط
نیز،علیرضا سلیمی نماینده...

ب��ا ن��رخ به��ره  ۱۸ت��ا ۲۱
درص��دی کنون��ی هی��چ
فعالیت اقتص��ادی توجیه
پذیر نیست و این روند مانند
یک شیر ،جریان نقدینگی
را به روی بخشهای تولید و س��رمایهگذاری قطع
کرده اس��ت.با نرخ بهره  ۱۸تا  ۲۱درصدی بیش��تر
سرمایهگذاران ترجیح میدهند پول خود را به جای
سرمایه گذاری در تولید به بانکها بسپارند و بدون
دردس��ر س��ود آن را دریاف��ت کنن��د در حال حاضر
بانکها با انباش��ت س��پرده مواجه هستند و ماهیانه
نزدیک به  ۱۰۰هزار میلیارد تومان به س��پردههای
بانکی س��ود پرداخت میکنند .با اضافه ش��دن این
می��زان نقدینگ��ی به اقتصاد کش��ور از االن باید در
خص��وص تأثی��رات ویرانگ��ر آن از جمله گرانی در
آینده هشدار داد...
ادامه در همین صفحه
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قالیباف با تاکید بر جلوگیری از فرسایشی شدن مذاکرات بیان کرد

دیدگاه

اقتصاد بدون تحریم
اولویت ایران
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یک میلیون بشکه نفت ایران
آماده بازگشت به بازار

دولت اقتصاد کشور را
به مذاکره گره نزند

مجتبی رضاخواه


نمایندهمجلس

پاسخ به حادثه نطنز ضرورتی حتمی است
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قطعهسازان خواستار توقف
قیمتگذاری دستوری
6

صفحه2

اصناف نیازمند همکاری نظام بانکی

درانتهایکاردولتیهستیم
که در هش��ت سال گذشته
وع��ده ه��ای گوناگونی به
م��ردم داد و گفت ما کاری
م��ی کنیم هم چرخ اقتصاد
کش��ور و هم چرخ س��انتریفیوژها با هم بچرخد اما
امروز همه مش��اهده می کنیم اقتصاد کش��ور به چه
وضعی رسیده است.هر مذاکره ای که بتواند منافع
ملی را تأمین کند ،پس��ندیده است،در مقابل ،عموم
مردم نگران هستند که عایدی کشور از مذاکرات باز
هم تقریبا هیچ شود .دولتمردان بدانند که نشستن
پشت میز مذاکره امتیازی است که از قانون مجلس
به دست آمده است و نباید ساده لوحی های گذشته
تکرار شود.دولتمردان به این مسئله واقف باشند که
قدم زدن با وزیر امور خارجه آمریکا و حتی امضای
وی مشکالت ما را حل نمی کند و...
ادامه در همین صفحه
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کارشناس مسایل آمریکا مطرح کرد

اعالم زمان ثبت نام وام ضروری ۱۰میلیون تومانی بازنشستگان کشوری
گروه اقتصاد اجتماعی:مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی
کش��وری گفت :ثبت نام اینترنتی مرحله دوم وام ضروری  ۱۰میلیون تومانی
بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری از روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه آغاز
میشود .به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی
کشوری ،محمود مرتضایی فرد با اعالم این خبر گفت :مرحله دوم ثبت نام وام
ضروری  ۱۰میلیون تومانی از روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه به مدت یک
ماه از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی
 sabasrm.irانجام خواهد ش��د .وی با بیان اینکه «مبلغ تس��هیالت درمرحله
دوم نیز مانند مرحله نخست  ۱۰میلیون تومان خواهد بود» گفت :بازپرداخت
این تسهیالت  ۳۶ماهه و حدود ۳۰۰هزار تومان با نرخ کارمزد ساالنه  ۴درصد
است که پس از پایان مهلت ثبت نام و انجام فرآیندهای معمول ،فقط به حساب
افراد مشمول در بانک صادرات که درسیستم احکام درج شده و از این حساب
حقوق بازنشس��تگی/وظیفه دریافت میکنند ،واریز خواهد ش��د .مرتضایی فرد
با اشاره به افرادی که امکان ثبت نام آنها برای دریافت این تسهیالت وجود
ندارد ،اظهار داش��ت :متقاضیانی که از تاریخ صدور حکم بازنشس��تگی آنها
کمتر از یک س��ال گذش��ته باش��د ،وراث پس��ری که تا سه سال آینده از لیست

وظیفه بگیری حذف میشوند و متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری برای
آنان صادر نشده باشد ،مجاز به ثبت نام نخواهند بود .وی همچنین افزود :تنها
یکی از وراث وظیفه بگیر با رضایت س��ایر وراث وظیفه بگیر میتواند از این
تسهیالت استفاده کند که در این صورت متقاضی باید نسبت به تکمیل «فرم
تعهد وراث» توسط سایر وراث و ارائه آن به مدیریتهای استانی صندوق در
مهلت یک ماهه تعیین شده اقدام کند .مرتضایی فرد با بیان اینکه «برای وراث
صغیر و محجور نیز اصل حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری
اسالمی ایران درهنگام دریافت وام باید ارائه شود» گفت :برای «بازنشسته»
متقاضی که عالوه بر حقوق بازنشس��تگی خود به همراه س��ایر وراث از حقوق
وظیفه استفاده میکند و به منظور امکان بهره مندی یک نفر از وراث وظیفه
بگیر از تس��هیالت وام ضروری ،توصیه میکنیم تا «بازنشس��ته» متقاضی ،از
«دفتر کل بازنشستگی» خود اقدام به ثبت نام کند .مدیرکل امور فرهنگی و
اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد :متقاضیان باید حتما در زمان
ثبت نام شماره دفترکل بازنشستگی ،شماره ملی ،شماره حساب بانک صادرات
و شماره تلفن همراه خود را در سامانه ثبت کنند؛ البته ثبت نام در سامانه ،حقی
را برای پرداخت وام برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

کابوسنقدینگیسرگردان
ادامه از همین صفحه


...ی��ک تولی��د کننده در اقتص��اد ایران به زحمت میتواند
ساالنه بین هشت تا  ۱۲درصد از سرمایهگذاری خود سود
دریافت کند بنابراین وقتی س��ود بانکی  ۱۸تا  ۲۱درصد
باش��د س��رمایهگذاری در تولید توجیه ندارد و سرمایهگذار
س��رمایه خود را به بانک میس��پارد که این وضعیت را در
کمبود تولید و در نتیجه گرانی ماههای گذشته شاهد بودیم
اما در ماههای آینده عالوه بر گرانی ناشی از کمبود تولید
ی��ک م��وج گرانی به دلیل ورود ماهیانه  ۱۰۰هزار میلیارد
تومان نقدینگی متعلق به س��ود س��پردههای بانکی را هم
شاهد خواهیم بود.به عنوان مثال اگر در ونزوئال یک مرغ
مث ً
ال  ۱۰۰میلیون پزو معامله میش��ود به این دلیل اس��ت
که هم کمبود تولید مرغ وجود دارد و هم پول و نقدینگی
در اقتصاد زیاد است .ما اکنون در فاز کمبود کاال هستیم
و با این روند در ماههای آینده مازاد پول هم به آن اضافه
خواهد شد .امیدواریم قبل از اینکه مازاد پول به نقدینگی
اضافه ش��ود این جریان متوقف و نرخ بهره کاهش یابد.

همانطور که اشاره شد سود ساالنه حاصل از یک فعالیت
اقتصادی و تولید در کشور بین هشت تا حداکثر  ۱۲درصد
اس��ت بنابرای��ن ن��رخ بهره باید کمتر از این رقم باش��د تا
فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه شود.اکنون در بیش از
 ۱۰کشور دنیا نرخ بهره منفی شده و یعنی بانک در ازای
نگهداری پول از مشتریان کارمزد میگیرد اما به طور کلی
در اکث��ر اقتصاده��ای دنیا نرخ بهره به خصوص به خاطر
کرونا نزدیک به صفر است.در یک معادله اقتصادی نرخ
بهره معمو ًال یک چهارم نرخ تورم در نظر گرفته میشود
بنابرای��ن طب��ق این معادله وقتی تورم در ایران  ۳۰درصد
عنوان میش��ود نرخ بهره هم باید کمتر از هش��ت درصد
باشد این در حالی است که نرخ بهره  ۲۰درصدی معادل
تورم  ۸۰درصدی است.متأس��فانه از س��الهای گذش��ته
هیچ دولتی در ایران سیاس��تهای اقتصادی پیوس��ته و
مدونی نداشته و تصمیمات اقتصادی بیشتر ناشی از نظر
ش��خصی سیاس��تگذاران بوده است،این دولت در اقتصاد
کارهایی را انجام داده که باورکردنی نیست.در خصوص

تأثیر بازگشت ایران و آمریکا به برنامه جامع اقدام مشترک
و احی��ای برج��ام ب��ر اقتصاد و اینکه آیا این اتفاق میتواند
جلوی موج گرانی را گرفته و به تثبیت شرایط منجر شود
ه��م بای��د گفت به نظر من تحریمهایی که قرار اس��ت با
برجام رفع و منابعی که قرار اس��ت به کش��ور بازگردد پنج
درصد مش��کالت ما را حل کند و امروز بیش��تر از برجام
به وجود عقالنیت در سیاس��تهای اقتصادی نیاز داریم
ک��ه امیدواری��م در دولت بعد به وج��ود بیاید.در خصوص
مش��کالتی که طی چند ماه اخیر گریبانگیر بورس ش��ده
و اینکه در وضعیت فعلی چه سرنوش��تی در انتظار بورس
است هم الزم به بیان است که بورس همیشه مثل ققنوس
از خاکستر بلند شده و رشد کرده است .دورههای صعود،
نزول و رکود در بورس دائمی نیست و شاخص بعد از هر
بار صعود ،افت کرده به ثبات رس��یده و دوباره رش��د کرده
اس��ت .بنابراین به س��هامداران توصیه میشود صبوری
کنند و انتظار داش��ته باش��ند بعد از انتخابات سیاستهای
عقالنی به اقتصاد باز گردد.

دولت اقتصاد کشور را به مذاکره گره نزند
ادامه از همین صفحه


...تیم مذاکره کننده ما باید در نوشتن توافق نامه دقت الزم
رابهخرجدهندتامنجربهرضایتمردمشود.رئیسجمهور
توجه کند که خواسته اصلی ملت ایران رفع کل تحریم ها
است ،همان طور که رئیس جمهور هشت سال پیش ادعا
کرد ما کاری می کنیم تحریم ها بالمره لغو شود و بر این

اساس االن هم باید تالش خود را برای رفع همه تحریم
ها انجام دهند.دولتمردان به این مس��ئله توجه کنند که
مبادا باز هم اقتصاد کشور را به مذاکرات گره بزنند و آقای
رئیس جمهور بهتر است به جوانان این مرز و بوم بیشتر از
پیرمردهای دموکرات اعتماد کند.باید فروش آزادانهنفت،
دسترسی به منابع حاصل از آن و تصمیم گیری خودمان

درباره فروش نفت مورد راستی آزمایی قرار گیرد و رئیس
جمهور بداند این بار وعده وعید کارایی ندارد و در راستی
آزمایی دقت الزم را به خرج دهند و نکند که اقتصاد کشور
به مذاکرات فرسایشی گره بخورد.دولتمردان توجه داشته
باشند تا مبادا پیش از لغو کامل تحریم ها و راستی آزمایی
آن به غربی ها اعتماد کنند.

بایدن مجبور به نرمش در برابر ایران است

گروه سیاسی:یک کارشناس مسایل آمریکا گفت :افکار
عمومی باید بداند که مذاکرات در وین بر سر احیای برجام
مسیر دشوار و طوالنی را طی می کند و تضمینی نیست که
در پایان کار به نتیجه برسد .امیرعلی ابوالفتح در گفتوگو
با ایسنا با اشاره به اظهارات اخیر جو بایدن درباره مذاکرات
هسته ای در وین و غنی سازی  ۶۰درصدی ایران گفت:
ایران خطوطی را پش��ت س��ر گذاشته و از نظر آمریکا این
خوب نیس��ت اما چارهای نیس��ت و این ش��رایط را تحمل
میکن��د چ��ون آمریکا اگر مطمئن ب��ود با دعوا و جنجال
بهت��ر کارش جل��و می رود و جواب می گیرد حتما این کار
را انجام می داد در عین حال در دو سه سال اخیر هم این
پیام به جهان مخابره شده است که ایران هر فشاری را با
فشار بیشتر و باالتر پاسخ می دهد.وی ادامه داد :ایران از
غنی س��ازی ۳درصد ش��روع کرد و قدم به قدم تعهداتش
را کاهش داد و االن رس��یده به غنی س��ازی  ۶۰درصدی.
اگر آمریکایی ها موضع تندی بگیرند ضمن این که اروپا،
چین و رووسیه را هم همراه خود ندارند کار برایش سخت
می شود ،از این رو سر و صدا و شلوغ کردن اوضاع کمکی
ب��ه برنام��ه های بایدن نمی کند .ای��ن نگرانی هم وجود
دارد که اقدام دیگری از س��وی ایران انجام ش��ود بنابراین
مصلحت آمریکا است که شرایط را ارام کند البته آنها این
امید را دارند که در مذاکرات بتوانند خواس��ته هایش��ان را
محقق کنند.این کارش��ناس مسایل آمریکا تصریح کرد:
اینکه االن آمریکایی ها نرمش دیپلماتیک دارند نشان می

دهند برای این اس��ت که زورش��ان در این مرحله به روند
تحوالت و ایران نمی رس��د یا از عواقب سرش��اخ شدن با
ایرانی ها ابا دارند.ابوالفتح درباره واکنش جو بایدن به غنی
س��ازی  ۶۰درصدی ایران اظهار کرد :صحبت بایدن هم
در همین راستاست .آنها بعد از این واکنش ایران به اقدام
خرابکارانه در نطنز باید به آمریکا برمیگشتند اما به نظر
می رسد بایدن نارضایتی و عصبانیت ایران را دارد درک
می کند و فش��ار حداکثری به ایران را می فهمد؛ حداقل
در سیاست اعالمیشان این را درک میکنند و نشان می
دهن��د ام��ا در مرحله عمل تا کنون اقدامی انجام نداده اند.
وی ادامه داد :برای اینکه مذاکرات به هم نخورد می دانند
که نباید سناریوی بر هم خوردن مذاکرات را دنبال کنند
و امیداورند خشم ایران را مدیریت کنند .بایدن بر خالف
ترامپتالشداردتاسیاستتوهینوتحقیررابهکارنگیرد
چرا که این رویکرد ایرانی ها را عصبانی می کند و از ورود
به مذاکرات دور می سازد .ترامپ راه رسیدن به نتیجه را
اشتباه می رفت و این را از بدفهمی خودش ،مشاورو های
بد و روحیه کاس��بکارانه ای که داش��ت دنبال می کرد و با
تاریخ و خصوصیات ایرانی ها آشنا نبود اما بایدن در دولت
اوبامابودهاس��توس��اعتهادربارهآنمذاکراتهس��ته
ای و برجام وقت صرف کرده اس��ت .او می داند که برای
رس��یدنبههدفبایدخویش��تندارباش��دونرمشنشان
دهد و طرف مقابل را تحریک نکند .البته این به معنای آن
نیست که اگر به نتیجه نرسند راه ترامپ را در پیش نگیرد.
این کارشناس مسایل آمریکا تصریح کرد :معتقدم در این
مدت بایدن می خواهد فرصت را به دیپلماسی دهد هر چند
که در عمل کاری در رابطه با رفع تحریم ها انجام نشود.
در همین حال می دانیم که ایران هم خیلی برای لفاظی
های دولت بایدن و صرفا مذاکره برای مذاکره وقتی نمی

گ��ذارد.وی مذاک��رات وین را رو به جلو خواند و گفت :ولی
مذاکرات بس��یار پیچیده و دش��وار است چون این توافق و
تفاهم بر سر احیای مجدد آن فقط مشکل ایران و آمریکا
نیست بلکه بخش زیادی از مسایل جهان و منطقه را در
ب��ر م��ی گیرد عالوه بر این تحوالت داخل ایران و آمریکا
هم هس��ت ،از این رو طبیعی اس��ت که مذاکرات وجب به
وجب جلو برود .شاید بعد از یک مدت سرعت بگیرد اما ما
تجربه این مذاکرات را در گذشته در روند برجام داشتهایم.
افکارعمومیبایدبداندکهاینمسیردشواروطوالنیاست
و تضمینی نیست که در پایان کار به نتیجه برسند.ابوالفتح
درباره خواسته ایران مبنی بر پذیرش لیستی از تحریم ها
که باید از سوی آمریکا رفع شوند اظهار کرد :لیست را ایران
تهیه کرده به آمریکایی ها داده است اما آنها هم متقابال
می خواهند بدانند که ایران چگونه به مسیر برمی گردد.
این کارشناس مسایل بین الملل گفت :مذاکرات این دوره
تفاوتی با مذاکراتی س��ال  ۲۰۱۵دارد .در آن دوره بخش
عمده مذاکرات معطوف به این بود که ایران چه چیزهایی
را در فعالیت های هسته ای خود تغییر دهد .ساعت ها و
ماه ها بر سر آب سنگین اراک مذاکره میکردند و وظایف
ایران بیش��تر مورد بحث بود و آن طرف می گفتند که ما
تحریم ها را برمی داریم .االن برعکس شده است بحث
ایرانمش��خصاس��توچگونگیبازگشتشبهتعهدات
هسته ای روشن است اما بخش مربوط به آمریکا دشوار
است که هم تنوع تحریم ها را داریم و هم این تحریم ها
برچسب های مختلف تروریسم ،حقوق بشر و هسته ای
دارند .االن آمریکایی ها اعالم آمادگی کردند که تحریم
های مربوط به هسته ای را برمی داریم اما برچسب های
دیگری به این تحریم ها خورده است و بر سر آنچه آمریکا
باید انجام دهد بحث و جدل است.
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