
بازگشت بورس 
به مدار اصلی با سند تحول

یادداشتی از سخنگو  و  دبیر هیئت دولت 

گروه اقتصاد: محسن رضایی از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت 
کنار گذاشــته شــد. محمد مخبر، معــاون اول رئیس جمهوری، 
عالوه بر محســن رضایی، معــاون اقتصــادی رئیس جمهوری، 
صولت رضایی معاون اجرائی او را هم حذف کرده است.  اما این 
اتفاق از همان ابتدا قابل پیش بینی بود. بالفاصله پس از معرفی 

کابینه ابراهیم رئیسی برخی رسانه ها ...

حذف فرمانده
محسن رضایی از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت

 کنار گذاشته شد
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در «شرق» امروز  می خوانید:  در شصتمین جلسه شورای شهر تهران چه گذشت؟ اتحاد زنان علیه پوتین، جبلی هم کاهش مخاطبان تلویزیون را پذیرفت و یادداشت هایی از  محسن پیرهادی، ابوالقاسم دلفی، احسان هوشمند، اردوان امیراصالنی

بورس هنوز هم دلهره رخ دادن مجدد اتفاقات سال های 
۹۸ و ۹۹ را دارد. درباره علت های سقوط تاریخی 

شاخص بورس و ضرر هنگفت سهام داران ُخرد در دولت 
دوازدهم مطالب زیادی گفته و نوشته شده؛ اما اکنون 

آنچه واضح به نظر می رسد، ایجاد ثبات و استمرار آن و 
ارائه چشم اندازی روشن از این بازار مهم است

از زمــان واریز نقدی یارانه در ایران همواره این پرســش وجود 
داشته است که چگونه می توان مطمئن بود که پول یارانه در جهت 
رفاه خانواده استفاده می شود و نه در جهت خرید مواد مخدر برای 

پدر معتادی که قانونی سرپرست خانواده شناخته می شود!
حل این چالش، تنها از طریق فناوری هایی امکان پذیر است که 
بتوانــد نحوه خرج کردن یارانه را کنترل و مدیریت کند. به این ترتیب 
اســت که مفهــوم پول دیجیتــال بانک مرکزی (CBDC) شــکل 
می گیرد؛ بانک های مرکزی در دنیا به منظور اجرای طرح های ملی 
اجتماعی-اقتصادی و اســتفاده از ظرفیت های فنــاوری اقدام به 

انتشار «پول دیجیتال» می کنند.
نظارت بر هزینه کرد مناســب یارانه یا آن چیــزی که در دنیای 
امروز با نام «درآمد پایه همگانی» (UBI) شــناخته می شود؛ فقط 
یک نمونه از طرح های کالن اقتصادی-اجتماعی است که ممکن 
اســت بانک های مرکزی برای اجرای آن به سراغ «پول دیجیتال» 
بروند. طرح های کالن دیگری مانند فراگیری بازار ســهام یا مالیات 
فردمحــور (PIT) نیز نیاز بــه پول دیجیتال دارنــد اما اینکه بانک 
مرکزی ایران به چه دلیلی و چرا ســراغ ریال دیجیتالی و رمزشــده 

«رمزریال» می رود، نه مشخص است و نه موفق خواهد شد!
آرزومندان شکست خورده

با آمدن هر فنــاوری نوپدیدی، فرصتی کوتاه فراهم می شــود 
تــا آرزومندانی که پر هســتند از شــعارها و آرزوهــای غیرواقعی، 
مدتی هم شــیفته آن فناوری نوپدید شــوند. آنان امیدوارند ابزاری 
برای تحقــق آرزوهای بزرگ و غیرواقعی شــان بیابند. «آرزومندان 
شکســت خورده» هر بار بر ســر یک فناوری جمع می شوند تا جور 
ناکامی هایشــان را آن فناوری بر دوش بکشد. و هر بار آنان به دلیل 
همان آرزوهای غیرواقعی شــان و ناتوانی شــان به همان شکست 
همیشگی می رســند! رمزارز (Cryptocurrency) هم از آن دست 
فناوری هایی اســت که برای «آرزومندان شکســت خورده» مدتی 
شــوقی خواهد ســاخت و برای جامعه نیز خاطــره ای از ناکامی. 
«رمزریــال» را می تــوان از هم اکنون طرح شکســت خورده بانک 

مرکزی دانست!
پول دیجیتال

پول دیجیتال با رمزارز متفاوت است. رمزارز مبتنی بر دو ویژگی 
کلیدی است:

۱- تمرکززدایی از اعتبار پول: انتشار پول توسط بانک های مرکزی 
برآمده از جایگاه سلســله مراتبی و متمرکز بانک مرکزی است که 
توســط قانون اجبار شده است. درحالی که رمزارز بر خالف ارزهای 
متداول، توســط یک نهاد معتبر منتشر نمی شــود بلکه به صورت 
توزیع یافته منتشــر می شود و اعتبار رمزارز حاصل استقبال مردم و 

مشروعیتی است که کاربران به آن رمزارز می دهند.
۲- دفتر کل توزیع یافتــه (DLT): تراکنش و مالکیت رمزارزها 
به صورت توزیع یافته در رشته های بی شماری از داده ها ذخیره سازی 
می شــود. به این ترتیب نه تنها به یک «شخص سوم مورد اعتماد» 
(Trusted Third Party)، یعنــی بانک مرکزی، نیاز نیســت بلکه 

اطالعات به صورت توزیع یافته می تواند راستی آزمایی شود.
بر اســاس این دو تفاوت، رمزارزها ذاتا ماهیت توزیع یافته و در 
تقابل با نهــاد بانک های مرکزی دارند. امــا پول های الکترونیکی، 
صورت الکترونیکی شــده همــان پول رایج بانک مرکزی هســتند. 
بانک هــای مرکــزی در دنیا اما به دالیلی به ســراغ «پول دیجیتال 
بانــک مرکزی» (CBDC) می روند؛ یعنی اســتفاده از ظرفیت پول 
دیجیتال در پروژه هــای بزرگ اقتصادی-اجتماعی. به عبارت دیگر 
بانک مرکزی پول دیجیتــال را نه به عنوان رقیب پول متداول خود 
بلکه بــه دلیل ظرفیت هایی که پول دیجیتال برای طرح های کالن 

ملی دارند، استفاده می کنند.
پرسش نخســت از بانک مرکزی آن اســت که «چرا و به دلیل 
اجرای کدام طرح کالن اقتصادی-اجتماعی به دنبال رمزریال رفته 

است؟».
اما پرســش دوم در خصوص آن اســت که چرا و به چه دلیل 
نیاز به رمزارز بوده است؟ چرا «ریال دیجیتال» برای آن هدف کافی 

نبوده   و باید حتما رمزارز می شده است؟
بانک مرکزی نه ســندی در این خصوص منتشر کرده است، نه 
طرح کالنی در کشــور که نیازمند رمزریال باشد، مشاهده می شود 
و نه بانــک مرکزی وجاهت آن را دارد کــه طرح کالن اقتصادی-

اجتماعی را تعریف کند!
سوار بر شعارها

آرزومندان شکســت خورده به دنبال ادعاها و شعارهای بزرگ 
هستند تا از این طریق برای خود اعتبار خریداری کنند. رمزریال بیشتر 
به شوخی کودکی می ماند که از اسم رمزارز خوشش آمده است و 

دوست دارد از این اسباب بازی هم داشته باشد.
رمزریال فعلی یک کارکــرد دارد: حذف نهاد بانک از تراکنش! 
گویا بانک مرکزی از طریق رمزریال به دنبال کاهش بازیگری بانک ها 
و حذف بانک ها از تراکنش های مالی بر پایه ارتباط مســتقیم مردم 
با ســوییچ های بانک مرکزی است! اگر چنین حدسی درست باشد، 
نه تنهــا رمزریال یک طرح شکســت خورده اســت بلکه در جهتی 

نادرست به سمت تخریب نهاد بانک نیز پیش خواهد رفت.

رمزریال
 اسم رمزی برای یک شکست!

سـرمـقـالـه

امیر  ناظمی

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

چارلی چاپلین هنرمند بزرگی  اســت. او موفق شــد دردهای 
انســانی را ســوژه خنده کند؛ ولی آنهــا را فریب نــداد؛ بلکه با 
 The) قلب های مخاطبان خود درگیر شــد و درنهایت پســربچه
Kid) یــک تراژدی بود کــه در موقعیت هایــی خاص مخاطب 
را می خندانــد. موفقیت چارلی چاپلین به ایــن هنر بود. او برای 
نشان دادن فقر و لزوم امیدوار بودن دروغ نمی گفت، درنهایت درد 
را دســتاویز خنده می کرد؛ ولی وعــده دروغین نمی داد و خود از 
جنس ولگرد آواره اش بود. همین نکته او را باورپذیر کرده است و 

باعث می شود تا ابد در قلب ها بماند.
ماجرای سیســمونی بردن برای نوه ای که در راه اســت، برای 
خیلی ها ممکن اســت شــگفت انگیز باشــد؛ امــا بی اختیار این 
مضحکه شــوم می تواند ما را بــه فکر وادارد که حــاال که قرار 
اســت به مردم خالف بگویید، دست کم هنرمندانه بگویید. اینکه 
رئیــس محترم مجلس به مردم بگوید باید ســختی ها را تحمل 
کننــد تا هدف های بزرگ تری تحقق یابد و بعد خانواده محترم او 
برای خرید سیســمونی به ترکیه بروند، داســتانی است که بارها 
و بارها شــنیده ایم؛ اما همه گفته بودند اینها مال دیگران است. 
می گویند به ماری آنتوانت ملکه فرانســه گفته بودند مردم نان 
برای خوردن ندارند؛ او ضمن ابراز همدردی گفته بود نان ندارند؟ 
خب بیســکویت بخورند!  واقعیت آن اســت کــه گوش مردم از 
این داســتان ها پر است. همان چهار درصد جمعیتی که به گفته 
قالیباف (در اظهارات انتخاباتی) همه ثروت کشــور را در اختیار 
دارند، همه چیز خود را از خارج وارد می کنند و از رانت های خود 
استفاده می کنند؛ ولی آن را پنهان نمی کنند. مشکل اینجاست که 

جناب ایشان منکر واقعیت هستند. 
ادامه در صفحه ۵

مثل همیشه...
یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

حمیدرضا  زاهدی

۷ تولیدکننده ایرانی از میلیون ها واکسن
بازار واکسن ایرانی کرونای بدون مشتری  شکایت دارند
 اشباع یا رکو د؟

«شرق» از تالش برخی نمایندگان اصولگرای مجلس برای استیضاح وزرا و ممانعت هیئت رئیسه از پذیرش آن گزارش می دهد دوسویی در همسویی

میلیون ها واکسن کرونا روی دســت تولیدکنندگان ایرانی مانده است. 
مالکان هفت برند واکسن، به ساختمان بهارستان رفته اند و به نمایندگان 
مجلس گالیه کرده اند که دولت از آنهــا حمایت نکرده و میلیون ها دوز 

واکسن در انبار به تاریخ انقضای خود نزدیک می شوند.

    گالیه این تولیدکنندگان در شــرایطی است که دولت، هم برای آنها حمایت های مالی و ارزی در 
نظر گرفت و هم واکسیناســیون عمومی مردم ایران علیــه کووید ۱۹، ماه ها به تأخیر افتاد و دولت 
تا دقیقه ۹۰ منتظر تولید انبوه واکســن ایرانی ماند اما تولیدکنندگان واکســن ایرانی نه تنها برخالف 

وعده وزارت بهداشــت نتوانستند به قطب صادرات واکســن در منطقه تبدیل شوند، بلکه از تأمین 
بخش بزرگی از بازار ایران جا ماندند و واردات واکســن ســرعت گرفت. حاال نه بازار اشباع جهانی 
به واکســن ایرانی نیاز دارد و نه دولت گرفتار کســری بودجه، حاضر است پول بیشتری برای خرید 

واکسن مازاد بپردازد.
ایــن قصه اما به واکســن ایرانی محدود نمی شــود و تولید بســیاری از کاالهــای ایرانی از نظر 
کارشناســان، توجیــه اقتصــادی ندارد و هدررفــت منابع ملی تلقــی می شــود؛ کاالهایی که گاه 

خسارتشان به بزرگی خسارت بحران آب است و گاه به بغرنجی ماجرای تولید واکسن ایرانی.
این گزارش  را در صفحه  ۵ بخوانید

 محســن رضایی از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت کنار گذاشته 
شد. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، عالوه بر محسن رضایی، 
معاون اقتصادی رئیس جمهــوری، صولت رضایی معاون اجرائی او 
را هم حذف کرده اســت.  اما ایــن اتفاق از همان ابتدا قابل پیش بینی 
بود. بالفاصله پس از معرفی کابینه ابراهیم رئیسی برخی رسانه ها و 
چهره های سیاســی به تفاوت دیدگاه های اقتصادی محسن رضایی و 
کابینه رئیسی اشاره کردند و گفتند که این دو دستگی در تصمیمات در 
نهایت دردسرساز می شود و کسی حاضر نمی شود مسئولیت مشکالت 
ایجاد شده را بر عهده بگیرد. حاال پایگاه اطالع رسانی دولت اعالم کرده 
است که معاون اول رئیس جمهوری مصوبه مربوط به حذف معاونان 
اجرائی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت 
را ابــالغ کرد. براســاس این گــزارش هیئت وزیران در جلســه هفتم 

فروردین ۱۴۰۱، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران مصوب کرد معاونان اجرائی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب 
کمیسیون اقتصادی دولت موضوع بند (۱) ماده (۶) اصالحی آیین نامه 
داخلی هیئت دولت، حذف شوند و به این ترتیب محسن رضایی و سید 
صولت مرتضوی معاونان اقتصادی و اجرائی رئیس جمهور از ترکیب 
کمیســیون اقتصادی دولت حذف شدند. البته علی بهادری جهرمی، 
ســخنگوی دولت در صفحه شــخصی خود در توییتر اعالم کرد که 
حذف رضایی و مرتضوی  بنا به خواســته خود آنها بوده است. با این 
حال اختالف کابینه رئیســی با محســن رضایی خیلی زود علنی شد. 
اواخر پاییز سال گذشته محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی اعالم 
کرد که خبر خوشــی در راه اســت و یارانه نقدی مردم از دی ماه دو 
برابر می شود. این خبر عجیب در حالی منتشر شد که دولت در بدترین 

شــرایط اقتصادی و کسری بودجه به سر می برد و خبر غافلگیرکننده 
محسن رضایی روزها دستمایه گزارش و خبر و مصاحبه در رسانه های 
مختلف شد. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و احسان خاندوزی، 
وزیر اقتصاد او، مقابل این خبر سکوت نکرده و به صراحت گفته های 
او را رد کردنــد  و ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور، هــم در واکنش به 
صحبت های معاون اقتصادی خــود گفت: «مدیر و محور اقدامات و 
برنامه های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس جمهور است و 
هرگونه اطالع رسانی درخصوص مباحث اقتصادی باید با هماهنگی 
ایشان باشد».  اولتیماتوم رئیسی به معاون اقتصادی خود در شرایطی 
رخ داد کــه پیش از آن حضور رضایی و مخبر کنار یکدیگر، باعث شــد 
که بســیاری این موضوع را سرمنشأ اختالفات در تیم اقتصادی کابینه 

سیزدهم بدانند.

مـتـن و حـاشـیـه

محسن رضایی از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت کنار گذاشته شد
حذف فرمانده

همه چالش هایی که محیط بان ها در حین 
استفاده از سالح با آن مواجه می شوند

پرونده «شرق» با موضوع عارضه آلوپسی

فراموشی حادثه مشهد 
در سایه «سیسمونی گیت»

صالِح سالح!

موهایم در باد...
۹

۶

۱۰

  عکس : ایمان حامی خواه، مهر

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
T.ME/ALOSHARGH

WWW. SHARGHDAILY.IR

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹

WWW. SHARGHDAILY.IR

واتس اپ ۰۹۳۵۵۰۷۱۴۸۳
۰۲۱-۸۸۹۰۳۵۴۸

برای سفارش
با شماره های زیر  تماس بگیرید

  را بخـــوانیـــد و بشـنـویـــد


