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حسن روحانی ،رییسجمهور امروز گفت:
در روزهای اول ماه رمضان یک نوبت اضافی از یارانه کمک معیشتی به  ۶۰میلیون نفر پرداخت میشود
یک کارت اعتباری در اختیار مردم قرار میدهیم که نیاز به مراجعه به بانک ندارد.
پشــتوانه ایــن کارت اعتبــاری میتوانــد ســهام عدالــت باشــد .بــرای برخــی بــه ازای هــر نفــر  ۷میلیــون تومــان و بــرای برخــی
 ۱۴میلیــون تومــان اعتبــار خواهــد داشــت.

این کار را نکنید یارانه تان قطع میشود!

احتمــال حــذف افــرادی کــه بــرای ثبــت اطالعــات
بــه ســامانه کــد یکتــا مراجعــه نکننــد ،منجــر بــه
نگرانــی بســیاری از مســتاجران شــده اســت.
ســیده زهــرا محمــودی؛ قانــون مالیــات بــر
خانههــای خالــی در مجلــس حــدود  6ســال اســت
کــه بــه تصویــب رســیده اســت؛ امــا ایــن قانــون
بــه دلیــل ابهاماتــی کــه داشــت بــه اجــرا نرســید
و تــا ســال گذشــته مســکوت باقــی مانــد .بــا روی
کار آمــدن مجلــس یازدهــم دوبــاره بحــث مالیــات
بــر خانههــای خالــی آغــاز شــد و نماینــدگان
مجلــس در تیــر مــاه  ،99دو فوریــت ایــن طــرح را
تصویــب کردنــد .در حــال حاضــر بــا گذشــت  9مــاه
از تصویــب دو فوریــت طــرح مالیــات بــر خانههــای
خالــی ،معــاون مســکن وزارت راه و شهرســازی خبــر
از اخــذ ایــن نــوع از مالیــات از مــرداد مــاه ســال
جــاری داده اســت.
طبــق اظهــارات محمــودزاده ،خانههایــی کــه
بیــش از  120روز خالــی باشــند ،مشــمول
مالیــات خواهنــد شــد و از 19فروردیــن مــاه همــه
سرپرســتان خانوارهــای شــهری و روســتایی موظــف
بــه ثبــت محــل ســکونت خــود بــا درج شــخصی
یــا اســتیجاری بــودن آن در ســامانه «کــد یکتــا»
خواهنــد بــود؛ جریمــه ثبــت نکــردن و یــا ثبــت
مشــخصات اشــتباهی نیــز مــواردی نیــر قطــع
یارانههــا و خدمــات بانکــی اعــام شــده اســت؛
ایــن موضــوع واکنشهــای بســیاری را از ســمت
افــراد بــه دنبــال داشــت.
محمــودزاده اشــاره کــرد :امــاک حقیقــی در
شــهرهای بــاالی 100هــزار نفــر کــه بیــش از
150متــر دارد ،مشــمول مالیــات بــر خانههــای

خالــی میشــود؛ همچنیــن در شــهرهای زیــر
100هــزار نفــر نیــز خانههــای بــاالی 200متــر
شــامل ایــن مالیــات خواهــد بــود.الزم بــه ذکــر
اســت کــه هیــچ مالکــی در یــک شــهر نمیتوانــد در
بیــش از یــک خانــه ســاکن باشــد و مالــکان فقــط
میتواننــد در دو شــهر متفــاوت دو خانــه خالــی از
ســکنه داشــته باشــند.
جریمــ ه ثبــت اشــتباه و یــا عــدم ثبــت اطالعــات
در ســامانه ،حــذف یارانــه و خدمــات بانکــی اعــام
شــده اســت؛ موضوعــی کــه نگرانــی بســیاری
از مســتاجران را بــه دنبــال داشــت؛ برخــی
مســتاجران در نظرســنجی هــا گفتند:ایــن اتفــاق
میتواند،بهان ـهای بــرای مالــک جهــت عــدم تمدیــد
قــرارداد و یــا افزایــش اجارهبهــا منجــر شــود و
عــدم ثبــت اطالعــات نیــز آنــان را از همیــن یارانــه
انــدک محــروم خواهــد کــرد و ایــن امــر یــک بــازی
باخت-باخــت بــرای مســتاجرها اســت.
عــدهای دیگــر هــم یارانــه را حــق مــردم میداننــد
و اذعــان دارنــد نبایــد بــا ایــن عمــل ،حــق اقشــار
ضعیــف را بیــش از ایــن پایمــال کــرد و اگــر قــرار
اســت جریمــهای باشــد ،بایــد آن را از مالــکان
گرفــت.
افــراد زیــادی بــه ثبــت ایــن اطالعــات در ســامانه
معترضنــد؛ چــرا کــه ثبــت اطالعــات در ســامانه
نیازمنــد اســتفاده از تلفــن همــراه ،اینترنــت و....
بــوده و همــه افــراد دسترســی بــه اینترنــت و تلفــن
همــراه هوشــمند ندارنــد و ثبــت اطالعــات بــرای
آنهــا دردسرســاز خواهــد شــد؛ همچنیــن رفتــن
بــه کافینتهــا و ...نیــز در شــرایط کرونایــی
خطرنــاک بــوده و منطقــی نیســت و افــراد مســن

خبر جدید درباره احتمال آزادسازی پول های ایران در کره جنوبی

«کوریــا هرالــد» ضمــن اشــاره بــه ســفر نخسـتوزیر
کــره جنوبــی تــا چنــد روز دیگــر بــه تهــران بــرای
بحــث دربــاره آزادســازی نفتکــش توقیفشــده،

افــزود ایــن ســفر ممکــن اســت نشــان دهنــده توافق
اولیــه دو دولــت بــر ســر آزادســازی پولهــای بلوکــه
شــده ایــران باشــد.
سهشــنبه روزنامــه کــره جنوبــی «کوریــا هرالــد» بــه
نقــل از دفتــر «چونــگ ســیه-کیون» نخســتوزیر
کــره جنوبــی و منابــع دیپلماتیــک گــزارش داد
وی در چنــد روز آینــده بــرای گفتوگــو دربــاره
آزادســازی نفتکــش توقیــف شــده ایــن کشــور در
ایــران ،بــه تهــران ســفر خواهــد کــرد.
پیشتــر رســانههای کــره جنوبــی دربــاره ایــن
ســفر خبــر داده و وزارت خارجــه ایــران هــم ایــن
ســفر را بــدون اعــام زمــان آن تاییــد کــرده بــود.
طبــق ایــن گــزارش ،در حالــی کــه دو کشــور
همچنــان دربــاره زمــان ایــن ســفر در حــال رایزنــی
هســتند ،دفتــر نخســتوزیری کــره جنوبــی
اعــام کــرد بــه دنبــال ترتیــب دادن یــک جلســه
بیــن چونــگ و «حســن روحانــی» رئیسجمهــور
جمهــوری اســامی ایــران اســت.
بــه ادعــای ایــن رســانه کــره جنوبــی ،ســفر
برنامهریــزی شــده نخســتوزیر ایــن کشــور بــه
ایــران شــاید نشــاندهنده دســتیابی دو کشــور بــه
توافقــی غیرقطعــی دربــاره آزادســازی پولهــای
بلوکــه شــده ایــران در کــره جنوبــی باشــد.

بــا خبرنــگاران رســانههای داخلــی و خارجــی
دربــاره ســفر نخس ـتوزیر کــره جنوبــی بــه تهــران
گفــت :درخواســتی بــوده و مــا از ایــن ســفر اســتقبال
کردیــم .مســائل تعییــن جزییــات فنــی ســفر در حال
اتمــام اســت و بــه محــض نهایــی شــدن آن را اعــام
میکنیــم .انتظــار داریــم نخس ـتوزیر کــره جنوبــی
کــه عــازم ایــران اســت ،راهحلهــا بــرای آزادســازی
منابــع مســدود شــده ایــران در کــره را بــا خــودش
بیــاورد .ایــن موضــوع روابــط دوجانبــه را در یکــی
دو ســال اخیــر شــدیدا تحــت تاثیــر خــود قــرار داده
اســت.
خطیــبزاده دربــاره اعــام رســانههای کــرهای
مبنــی بــر آزادی نفتکــش کــره جنوبــی هــم گفــت:
موضــوع کشــتی کــرهای یــک موضــوع کامــا
متفــاوت از روابــط دوجانبــه اســت .البتــه دولــت
کــره درخواســتهای خیلــی جــدی از مــا داشــته
و بــا توجــه بــه اینکــه کاپیتــان کشــتی ســوء ســابقه
نداشــته و همــه بررسـیها در مســیر کمــک بــه ایــن
کشــتی بــوده ،مــا پیشــنهادهای خودمــان را بــه قــوه
قضاییــه و مقــام قضایــی ارائــه کردیــم و مقــام قضایی
تــا امــروز بــا نظــر مثبــت بــه ایــن موضــوع پرداختــه
اســت .بــه محــض اینکــه مقــام قضایــی بــه نتیجــه
برســد ســخنگوی قــوه قضاییــه اعــام خواهــد کــرد.

امــروز ســه شــنبه  17فروردیــن مــاه  ،1400بــازار
دالر در دو مرحلــه افزایــش قیمــت را تجربــه کــرد.
مرحلــه اول در همــان ابتــدای روز اتفــاق افتــاد ،جایــی
کــه اســکناس آمریکایــی مــرز  ۲۵هــزار تومانــی را
پــس گرفــت .گفتــه هــا حاکــی از آن داشــت کــه
در معامــات پشــت خطــی روز دوشــنبه دالر بــه
زیــر مــرز  ۲۵هــزار تومانــی رفتــه و در محــدوده ۲۴
هــزار و  ۸۵۰تومــان معاملــه شــده بــود .معاملــه گــران
بــازار ارز در همــان ابتــدای روز مــرز  ۲۵هــزار تومانی را
پــس گرفتنــد .مرحلــه دوم افزایــش در آخرین ســاعت
کاری بــازار رخ داد ،جایــی کــه معاملــه گران توانســتند
قیمــت دالر را بــه بــاالی محــدوده  ۲۵هــزار و ۱۰۰
تومانــی هدایــت کننــد.
بــازار ســکه نیــز در چهارمیــن روز هفتــه رونــدی
مشــابه بــا دالر داشــت .ســکه در ســاعات ابتدایــی روز
بــه بــاالی محــدوده  ۱۰میلیــون و  ۷۰۰هــزار تومــان
برگشــت و در اواخــر روز توانســت تــا بــاالی ســطح ۱۰
میلیــون و  ۸۰۰هــزار تومانــی رشــد کنــد .گفتــه هــای
فعــاالن نشــان مــی دهــد کــه پایــان مذاکــرات ویــن،
نتایجــی را بــه دنبــال نداشــته اســت کــه کاهشــی
هــای بــازار ارز و ســکه انتظــار مــی کشــیدند .همیــن
عامــل موجــب شــد کــه میــزان خریدهــا یکبــاره
ســرعت بیشــتری بــه خــود بگیــرد.

رونــد بــازار فــردا بــرای معاملــه گــران اهمیــت زیــادی
خواهــد داشــت ،چــرا کــه اگــر دالر محــدوده  ۲۵هــزار
و  ۲۰۰تومــان را بشــکند بــه ســوی مــرز  ۲۶هــزار
تومانــی قــدم برخواهــد داشــت .در بــازار ســکه نیــز
تثبیــت بــاالی محــدوده  ۱۰میلیــون و  ۸۰۰هــزار
تومانــی هــدف  ۱۱میلیــون و  ۲۰۰هــزار تومانــی را
فعــال خواهــد کــرد .در حالــی کــه عــده ای بــاور دارند،
قیمــت دالر و ســکه در روز آتــی بــه ســوی ســطوح
باالتــر حرکــت خواهنــد کــرد ،بخــش دیگــری از
معاملــه گــران معتقدنــد بازارســاز از ایــن پــس حضــور
فعــال تــری در بــازار خواهــد داشــت و اجــازه نخواهــد
داد کــه قیمــت هــا صعــود معنــاداری را تجربــه کننــد.
بــرای بازارســاز اهمیــت دارد کــه بــا مدیریــت قیمــت
هــا ،مدیریــت انتظــارات را دنبــال کنــد .فضــای بــازار
ارز و ســکه بــه شــدت بــه اخبــار حســاس شــده اســت
و هــر گونــه خبــر مثبــت یــا منفــی مــی توانــد رونــد
قیمــت هــا را دچــار تغییــر معنــادار کنــد.
در روزی کــه دالر و ســکه بــه رشــد احتیاطــی خــود
ادامــه دادنــد ،در بــازار ســهام ،شــاخص کل بــورس
حرکــت در مســیر نزولــی را ادامــه داد .در پایــان
معامــات امــروز شــاخص کل بــورس هــزار و 934
واحــد افــت کــرد و بــه ســطح یــک میلیــون و 260
هــزار واحــد رســید.

انتظار دالری ها از مذاکرات وین
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اقتصادی

مخالفت رئیسجمهور با پیشنهاد
وزیر بهداشت برای توقف

سفرهای هوایی و زمینی به ترکیه

را کــه اطالعــات و دانــش کمتــری هــم در ایــن
زمینــه دارنــد را در شــرایط کرونایــی در معــرض
خطــر قــرار خواهــد داد؛ همچنیــن ایــن اقشــار
از افــرادی هســتند کــه نیــاز بیشــتری بــه یارانــه
دارنــد؛ بنابرایــن چنیــن تصمیمــی مشــکالت زیــادی
برایشــان بــه دنبــال خواهــد داشــت.
قابــل ذکــر اســت کــه برخــی بــه طــور کل بــا
ثبــت اطالعــات در ســامانه مخالفنــد و معتقدنــد
همــه ایــن اطالعــات در اختیــار دســتگاههای

مربوطــه قــرار دارد و بــه جــای زحمــت دادن بــه
مــردم و تهدیــد آنهــا ،بایــد ایــن اطالعــات را از
دســتگاههایی کــه اطالعــات در اختیارشــان اســت،
اتخــاذ کــرد.
هــر چنــد هنــوز اطالعــات دقیقــی از ایــن موضــوع
در دســترس نیســت و ابهامــات زیــادی در خصــوص
جریمههــای اعالمشــده وجــود دارد ،امــا بــه نظــر
میرســد در نظــر گرفتــن جریمههایــی چــون
قطــع یارانــه و ...تنهــا ســبب نگرانــی مســتاجران

وضعیت بازار ارز ایران بعد از
توافقات
جدید

«ســعید خطیــبزاده» ســخنگوی وزارت امــور
خارجــه جمهــوری اســامی ایــران دیــروز
(دوشــنبه)  ۱۶فروردیــن مــاه در نشســت هفتگــی

وزیــر راه بــا بیــان «خــرداد بــرای قراردادهــای اجــاره مســکن
بــا توجــه بــه ویــروس کرونــا تصمیمگیــری میشــود» گفــت :در
ایــن راســتا گزارشــی بــه ســتاد ملــی کرونــا ارســال میشــود.
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رئیــس ســابق کانــون صرافــان ایــران بــر ایــن بــاور
اســت کــه توافقــات بینالمللــی و فضــای سیاســی،
تاثیــر چندانــی در رفــع مشــکالت ارزی کشــور ندارنــد
و بــازار ارز بیــش از ایــن کــه تحــت تاثیــر عوامــل
خارجــی باشــد ،متاثــر از مدیریــت هــای داخلی اســت.
اصغــر ســمیعی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا
توجــه بــه ایــن کــه توافقــات ویــن در جریــان اســت
و توافقنامــه ایــران و چیــن هــم پیشــتر منعقــد شــده،
ایــن توافقنامههــا چــه تاثیــری در بــازار ارز خواهنــد
داشــت ،گفــت :هــر چنــد هــر توافــق نتایــج مثبــت
و منفــی بــه دنبــال دارنــد ،امــا بایــد بــا توجــه داشــت
کــه مشــکالت ارزی کشــور بیــش از ایــن کــه بــه
درمانهــای خــارج از مرزهــا وابســته باشــند ،از
عوامــل داخلــی تاثیــر میپذیــرد .پیــش از توافــق بــا
چیــن ،مشــکل خاصــی بــا چیــن نداشــتیم کــه متوقع
باشــیم ،بعــد از توافقنامــه بــازار تاثیــر واقعــی و فــوری
بپذیــرد.
رئیــس ســابق کانــون صرافــان ادامــه داد :بــازار ارز
بیشــتر تحــت تاثیــر عواملــی چــون ،نــرخ تــورم ،نــرخ
بهــره ،جــذب ســرمایهها در بخــش تولیــد ،رفــع
بیــکاری و ...کــه همگــی ناشــی از مدیریــت اقتصــاد
داخلــی هســتند ،قــرار دارد و توافقــات بینالمللــی
و سیاســی هــر چنــد درآمدهــای ارزی را تســهیل
میکننــد ،امــا نقــش مســتقیمی در بــازار ارز ندارنــد.
ســمیعی ادامــه داد :انجــام توافقــات و رفــع تحریمهــا
هــم حتمــا تاثیــر مثبتــی خواهنــد داشــت امــا تاثیــر
آن ،ماننــد زمــان وضــع تحریــم هــا ،در بلنــد مــدت

مشــخص میشــود .همانطــور کــه وضــع تحریمهــا
اثــر فــوری نداشــته و مــدت  ۵تــا  ۱۰ســال بعــد ،اثــر
خــود را گذاشــت ،رفــع آن هــم اثــر فــوری نخواهــد
داشــت و در ایــن بیــن ســودجویان ،در هــر دو مقطــع
پــی ســود خودشــان هســتند.
رئیــس ســابق کانــون صرافــان در توضیــح تبعــات،
انعقــاد توافقنامــه هــای خارجــی گفــت :بــه طبــع ،هــر
توافقنامـهای بیــن دو شــخص ،دو گــروه یــا دو کشــور،
بــرای هــر دو طــرف منافعــی را ایجــاد میکنــد و
احتمــال ایــن کــه یکــی از طرفیــن ســود بیشــتری
ببرنــد ،وجــود دارد.اینکــه گفتــه شــود فــان توافــق
بــه زیــان فــان کشــور یــا فــان فــرد شــده بــه ایــن
معنــی نیســت کــه بــه یــک طــرف ســودی نرســیده
بلکــه معنــی آن ایــن اســت کــه یکــی از طرفیــن کمتر
از طــرف مقابــل ســود کــرده اســت.
ســمیعی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه نبایــد نســبت بــه
توافقاتــی ایــران بــا ســایر کشــورها بدبیــن بــود ،گفــت:
شــاید طــول مــدت توافــق ایــران و چیــن که  ۲۵ســال
اســت ،احســاس خوبــی بــه انســان ندهــد .مســئله هــم
طــرف قــرارداد یــا کشــوری بــه نــام چیــن هــم نیســت
و شــاید اگــر توافقنامــه بلنــد مــدت بــا آلمــان هــم
بســته میشــد ،کســالت آور بــه نظــر میرســید.
مــدت زمــان طوالنــی و عــدم ثبــات اجرایــی شــدن
قــرارداد طوالنــی مــدت ماننــد قــرارداد بــا چیــن را در
درازمــدت ،در ابهــام قــرار داده اســت.
وی بــا تعریــف دو وظیفــه ثبــات قیمتهــا و ایجــاد
اشــتغال بــرای بانــک مرکــزی ،گفــت :بانکهــای

جزئیاتدورجدیدهمسانسازیحقوقبازنشستگان
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ،بــا بیــان
اینکــه ،اعتبــار کافــی بــرای یکسانســازی
حقــوق بازنشســتگان تعییــن شــده،
گفت۹۰:هــزار میلیــارد تومــان در بودجــه ۱۴۰۰
بــرای بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی لحــاظ
شــده اســت.
محمدباقــر نوبخــت ،معــاون رییــس جمهــوری و
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور گفــت:
بــرای یکسانســازی حقــوق بازنشســتگان در
ســال  1400اعتبــار کافــی در نظــر گرفتــه
شــده و نــه تنهــا مشــکلی در ایــن رابطــه بــرای
بازنشســتگان لشــکری و کشــوری وجــود نــدارد،
بلکــه بــرای تامیــن اجتماعــی هــم ایــن کار
انجــام شــده اســت.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،گرچــه

متناسبســازی حقــوق عــدهای از بازنشســتگان
در مردادمــاه  99بــه صــورت افزایــش حقــوق
انجــام شــد ،امــا احــکام ایــن متناسبســازی
را توانســتیم مجــدد ا ً یکبــار در اواخــر اســفند و
اکنــون هــم بــرای ســال  1400بــرای همــه آنــان
اصــاح کنیــم.
از مهــر ســال  99حقــوق بازنشســتگان
لشــکری و کشــوری بــر طبــق فرمــول
90درصــد بــه ســرانجام رســید یعنــی اینکــه
هــر بازنشســته بایــد حداقــل  90درصــد
حقــوق شــاغل هــم طبقــه و همتــراز خــود
را دریافــت کنــد.
گفتنــی اســت ،بیــش از  90هــزار میلیــارد تومــان
هــم در بودجــه ســال  1400بــرای بازنشســتگان
مشــمول تامیــن اجتماعــی لحــاظ شــده اســت.

خواهــد شــد و شــرایط را بــرای آنــان دشــوارتر
خواهــد ســاخت.
بهرغــم اعــام معــاون وزیــر راه و شهرســازی
مبنــی بــر اعمــال جریمــه «حــذف یارانــه» بــرای
افــرادی کــه بــه هــر دلیــل مشــخصات خــود را
در ســامانه مذکــور ثبــت نکننــد ،پیگیریهــای
اقتصادآنالیــن نشــان داد هماهنگیهــای الزم بــا
ســایر دســتگاههای اجرایــی ذیربــط در بدنــه دولــت
هنــوز انجــام نشــده اســت.
مرکــزی موظــف انــد ،بــا اجــرای سیاســتهای
درســت پولی-بانکــی ضمــن ایجــاد ثبــات نســبی
در قیمــت ارزهــا ،قیمــت همــه کاال را بــا شــیب
مناســب ثابــت نگــه دارنــد تــا کمتریــن نوســان
در معــدل ســاالنه قیمتهــای کاالهــای مختلــف
رخ دهــد.
ســمیعی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه وظیفــه اشــتغالزایی
بیــش از وظیفــه ثبــات قیمــت هــا ،اهمیــت دارد،
عنــوان کــرد کــه بانــک مرکــزی ایــران ایــن وظیفــه
را کمتــر مــورد توجــه میدهــد.
رئیــس ســابق کانــون صرافــان در مــورد مشــکالت
اقتصــاد کشــور نیــز گفــت :غیــر واقعــی بــودن
قیمتهــا و چنــد نرخــی بــودن یکــی از مهمتریــن
مشــکالتی کــه در اقتصــاد کشــور و بــه تبــع آن در
حــوزه ارز بــا آن روب ـهرو هســتیم.
محدویت ها و مشکالت
ســمیعی در تشــریح مشــکالت امــروز بــازار ارز،
گفــت :محدودیتهــای اعمــال شــده بــرای
صرافیهــای دارای مجــوز ،عــاوه بــر ایــن کــه
بــر کســب و کار آنهــا تاثیــر گذاشــته ،باعــث بــروز
مشــکالت در حــوزه تجــارت شــده بــه صورتــی
کــه تجــار بــرای تهیــه ارز دچــار مشــکل ،گرفتــار
اجبارهــا و تحمیالتــی شــدهاند کــه هزینههــا
و فرآینــد تجــاری آنهــا را بــه مخاطــره انداختــه
اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه محدودیتهــای
ارزی و بــه دنبــال آن چالــش هــای پیشــروی
بازرگانــان باعــث شــده تــا مشــکالت اقتصــادی
کشــور ،تشــدید شــوند ،گفــت :بــرای رفــع موانــع
ارزی بازرگانــان ،دولــت و بانــک مرکــزی بایــد
اجــازه دهنــد کــه بــازار هــر چــه بیشــتر رقابتــی
شــود .آنهــا بایــد بــه عنــوان نهادهــای ناظــر ،بــه
مســئولیت نظــارت بیــش از گذشــته بپردازنــد و
دخالــت در بــازار را فقــط در زمانــی انجــام دهنــد
کــه کســانی بــا ســرمایههای بــزرگ بخواهنــد بــه
طــور مصنوعــی بــازار را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد.
ســمیعی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تــا کنــون بانــک
مرکــزی کارنامــه قبولــی در مدیریــت بــازار ارز
نگرفتــه اســت ،گفــت :متاســفانه درحالحاضــر،
بانــک مرکــزی بــا اجــرای کــردن سیاســت چنــد
نرخــی ارز ،بســتن دســت و پــای صرافــان در
معامــات و عــدم جلوگیــری از نوســانات ویرانگــر،
کارنامــه خوبــی از عملکــرد خــود بــه دســت
نیــاورده اســت.
او همچنیــن در مــورد تناســب قیمــت ارز و شــرایط
اقتصــادی کشــور گفــت :بــا توجــه بــه ایــن کــه
نــرخ تــورم بــاالی ســی درصــد اســت ،قیمتهــای
فعلــی ارز ،طبیعــی هســتند و اگــر تــورم و
نقدینگــی بــاال برونــد ،میتــوان انتظــار داشــت
کــه قیمــت ارز هــم باالتــر مــیرود.

در حالــی وزیــر بهداشــت خواســتار توقــف یکهفتـهای
ســفرهای هوایــی و زمینــی بــه ترکیــه بهدلیــل وضعیت
بحرانــی شــیوع کرونــا شــده بــود کــه رئیسجمهــوری
پــس از نامــه وزیــر کشــور بــا ایــن پیشــنهاد مخالفــت
کــرده اســت.
 11فروردیــن امســال وزیــر بهداشــت طــی نامــهای
بهشــرح زیــر خطــاب بــه وزیــر کشــور و فرمانــده
قــرارگاه عملیاتــی ســتاد مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا
خواســتار توقــف ســفرهای هوایــی و زمینــی بــه کشــور
ترکیــه بهمــدت یــک هفتــه شــد؛ «بــا توجــه بــه شــیوع
گســترده بیمــاری کوویــد 19در کشــور ترکیــه بــا
ویــروس موتاســیونیافته ،ضــروری اســت حداکثــر تــا
 48ســاعت آینــده بهمــدت یــک هفتــه ایــاب و ذهــاب
از طریــق مرزهــای هوایــی و زمینــی بــا کشــور مذکــور
متوقــف شــود.
بدیهــی اســت شــهروندان ایرانــی کــه در ترکیــه بهســر
میبرنــد و قصــد ورود بــه کشــور را دارنــد و همچنیــن
اتبــاع کشــور ترکیــه کــه در ایــران بــوده و قصــد خــروج
از کشــور را دارنــد میتواننــد بــا رعایــت پروتکلهــای
مربوطــه و انجــام تســت  PCRو اطمینــان از عــدم
آلودگــی اقــدام بــه ورود و خــرج کننــد.
ضمنــاً جهــت هموطنانــی کــه از مرزهــای زمینــی و
هوایــی وارد کشــور میشــوند ایجــاد قرنطینــه بــرای
مــوارد مشــکوک یــا مثبــت ضــروری خواهــد بــود.
خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد اســتانداران محتــرم
در ایــن زمینــه همــکاری و مســاعدت الزم را بهعمــل
آورنــد».
*مخالفــت وزیــر کشــور بــا توقــف ســفرهای زمینــی و
هوایــی بــه ترکیــه
ایــن در حالــی بــود که ســه روز بعــد یعنــی  14فروردین
مــاه وزیــر کشــور و فرمانــده قــرارگاه عملیاتــی ســتاد
ملــی مبــارزه بــا کرونــا طــی نامـهای بــه حجتاالســام
والمســلمین حســن روحانــی بــا ایــن پیشــنهاد مخالفت
کــرد ،متــن نامــه عبدالرضــا رحمانــی فضلــی بهشــرح
زیــر اســت؛
«بــا احتــرام بــا عنایــت بــه درخواســت وزیــر محتــرم
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی مبنــی بــر توقــف
ایــاب و ذهــاب از طریــق مرزهــای هوایــی و زمینــی
بــا کشــور ترکیــه بهمــدت یــک هفتــه بــه اســتحضار
میرســاند جلســه فوقالعــاده کمیتــه امنیتــی،
اجتماعــی و انتظامــی ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری
کرونــا بــا حضــور نماینــدگان وزارتخانههــای بهداشــت،
راه و شهرســازی ،امــور خارجــه و پلیــس گذرنامــه برگزار
کــه گــزارش آن بههمــراه پیشــنهادات مزیــد اســتحضار
و صــدور اوامــر الزم تقدیــم میگــردد:
اهم مطالب مطروحه:
ـ در شــرایط تحریمــی کشــور فعالیــت مرزهــا از ابعــاد
سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و مباحــث مرتبــط
بــا ضرورتهــای زندگــی شــهروندان از اهمیــت
فوقالعــادهای برخــوردار اســت ایــن امــر در مــورد
مرزهــای ایــران بــا کشــور ترکیــه حساســیت بیشــتری
داشــته ،چراکــه تنهــا مســیر تــردد بــه اروپــا در حــوزه
تجــاری و مســافری اســت.
ـ در حــال حاضــر برابــر توافقــات ایــران و ترکیــه
بهصــورت هفتگــی  200پــرواز میــان دو کشــور انجــام
میشــود کــه نیمــی از آنهــا را نــاوگان ایرانــی و نیمــی
دیگــر توســط نــاوگان ترکیــهای صــورت میپذیــرد،
توقــف تــردد مســافری آســیب جــدی بــه ایــن توافــق
وارد میکنــد.
ـ محدودیــت تــردد مســافری از طریــق هوایــی موضــوع
کنســل کــردن پروازهــا و پرداخــت خســارت را متوجــه
شــرکتهای ایرانــی کــرده کــه بــا توجــه بــه محدودیــت
زمانــی ،عمـ ً
ا خســارت ســنگینی وارد میکنــد.
ـ بــا توجــه بــه فراوانــی پروازهــای ترکی ـهای بــه ســایر
کشــورهای دنیــا و مقرونبهصرفــه بــودن هزینــه
بلیــت آنهــا ،بســیاری از ایرانیــان از آن طریــق بــه کشــور
مســافرت (ترانزیــت) میکننــد .هرگونــه تصمیــم بــدون
اطــاع قبلــی مشــکالت متعــددی را بــرای آنهــا در پــی
خواهــد داشــت.
ـ بســته شــدن مرزهــای ترکیــه و بــاز بــودن همزمــان
مرزهــای هوایــی ســایر کشــورها ماننــد امــارات از منظــر
سیاســی و اجتماعــی در مناســبات دو کشــور تبعــات
منفــی در پــی خواهــد داشــت.
ـ توقــف تــردد مســافری بــدون اطالعرســانی قبلــی
در حــوزه اجــرا نیــز مشــکالت متعــددی را بــرای
نیــروی انتظامــی و ســایر دســتگاههای مســتقر در مــرز
بههمــراه خواهــد داشــت ،قطعــاً عــدم توجــه بــه آن
اصــل تصمیــم را بــا چالــش مواجــه میکنــد.

فرصت سوزی تاریخی در فضای مجازی

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی گفت:فضای مجازی دستمای ه نزاعهای سیاسی قرارگرفته و بدنه
مدیریتی کشور نتوانسته نگاه مترقی ،عمیق ،راهبردی و تمدنی رهبر معظم انقالب در فضای مجازی را فهم و
دنبال کند.
عبدالحسین کالنتری با تاکید بر این که یکی از مهمترین موضوعات آیندهپژوهی در عصر دیجیتال ،مطالعه و
پیشبینی در خصوص آینده اینترنت و فضای مجازی است ،اظهار کرد :فضای مجازی امتداد و بسطیافت ه فضای
واقعی و در آن ممزوج است و آثار و پیامدهای آن حقیقی است .اگر فضای مجازی را نظامهای اجتماعی برآمده
از تعامل کاربران بر بستر شبکه بدانیم ،ابعاد تحوالت این فضا در زندگی انسان را میتوان بهمثاب ه یک سیستم
اجتماعی-فنی در هر سه رکن شبکه ،کاربر و نظامهای اجتماعی پیگیری کرد .وقتی از نظام اجتماعی صحبت
میکنیم عامترین معنای آن مدنظر است که تمامی خرده نظامهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی را
دربرمیگیرد.

