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يادداشت- 1

FATF و گريز از شفافيت
رمز توسعه و تمدن سازي در 
هر عصر و هنگامه اي، شناخت 
مقتضيات و ضرورت هاي آن 
دوره خاص است. با نگاهي به 
شاخص هاي اصلي تمدن ها 
از عصر باس��تان تا به امروز كه 
زمانه پسامدرنيسم نام گرفته، 
در خواهيم يافت سيستم هايي 
كه درك درس��تي از بايده��ا و ضرورت هاي عصر خود 
داش��ته اند، دس��تاوردهاي افزون تري براي مردم خود 
كسب كرده اند و تصوير ماناتري از خود در تاريخ بشري 
به يادگار گذاش��ته اند. حتي پيامبران نيز »فرزند زمانه 
خود بودن« را مهم ترين شاخص انسان ها در برهه هاي 
گوناگون دانس��ته اند و در تعاليم خ��ود تالش كرده اند 
آدميان را متوجه اين ض��رورت غيرقابل انكار كنند. در 
نقطه مقابل، اما در طول تاريخ بش��ريت، آن دس��ته از 
س��اختارها و حكومت هايي كه نسبت به ضرورت هاي 
زمانه خود بي تفاوت بوده اند و سعي در انكار آنها داشته اند، 
همواره باري بر دوش مردم خود افزوده اند و مشكلي بر 
مشكالت آنها سوار كرده اند. ما در عصر و زمانه اي زندگي 
مي كنيم كه اصل شفافيت يكي از مهم ترين شاخص ها 
)اگر نگوييم مهم ترين شاخص( به شمار مي رود. عالمان 
عل��وم اجتماع��ي و ارتباطي از انفجار اطالع��ات و قرار 
گرفتن مجموعه تحوالت جهاني در يك اتاق شيشه اي 
صحبت مي كنند. هر شهروندي در اين عصر و هنگامه 
به يك رسانه بدل شده و كوچك ترين تحركي از سوي 
مسووالن و تصميم سازان از چشمان تيزبين رسانه ها و 
مردمي كه با گوشي هايشان به جريان سيال اطالعات 
جهاني وصل شده اند، دور نمي ماند. اما در شرايطي كه 
مناسبات جهاني در بستر شفافيتي سيال قرار گرفته، 
هنوز در كشور ما هستند افراد و جرياناتي كه مقتضيات 
و ضرورت هاي اين دوره را درك نكرده و تالش مي كنند 
پشت درهاي بسته اقدام به تصميم سازي و برنامه ريزي 
كنند. جرياناتي كه تصور مي كنن��د مي توانند درهاي 
كشور را بسته و بدون توسعه مناسبات ارتباطي با جهان 
ادامه در صفحه 5 پيراموني، امورات كشور را...  

علي قنبري

در نشست مشترك بخش خصوصي با رييس سازمان بورس تشريح شد

حذف قوانين زائد، تسهيل روند ثبت شركت ها در بورس و حذف مجوزها براي افزايش سرمايه شركت هاي بورسي
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بازدهي 40 درصدي 
بازارسرمايه

پيش از آنكه
 دير شود!

 خيز چهارم 
و نرسيدن واكسن

دن كيشوت هاي 
عرصه اقتصاد

باتوج��ه به اينكه ش��رايطي به 
واسطه دامنه نوسان نامتقارن 2- 
در بازار ايجاد شده اين روند تغيير 
شاخص طبيعي است.يعني ما 
درحال حاضر با مساله اي خارج 
از بازار و ي��ا دور از تصور روبه رو 
نبوديم و اين دليل تقريبا بعد از 
دامنه پيش آمده و بازار آرام آرام 
رويه معامالتي خود را تنظيم مي كند. اگر وضعيت بازار را از 
روز 20 اسفند الي 26 اسفندماه بررسي  كنيم متوجه يك 
رشد مطلوب در گروه هاي پتروشيمي، فلزي، معدني، بانكي و 
پااليشگاهي خواهيم شد، يعني از روزهاي پاياني سال 1399 
تا االن انتظار رشد شارپي در بازار نداشتيم. بنابراين زماني 
كه بازار به شما در 10 روز  بازدهي مي دهد، شما مي توانيد 
اين بازدهي را سيو سود كنيد. درحال حاضر تارگتي كه اكثر 
فعالين بازار براي سال 1400 درنظر گرفته اند، بازدهي در 
حدود 40 درصد است. زماني كه بازار بخواهد بسيار سري 
اين بازدهي را كسب كند افرادي پيدا مي شوند كه اين سود را 
شناسايي كنند و به خريد سهام بپردازند. اگر وضعيت بازار را 
طي روزهاي اخير بررسي كنيم شاخص افت چنداني نداشته 
و درمقايسه با روزهاي گذشته خود وضعيت نرمالي را طي 
ادامه در صفحه 5 مي كند.  

يك ق��رن حركت در مس��ير 
صنعتي ش��دن و در آغاز سده 
جدي��د و در ش��رايطي كه امر 
توسعه به ضرورتي انكارناپذير 
براي تداوم حيات ملي ما ايرانيان 
تبديل شده اس��ت، جا دارد با 
درس گي��ري از اج��راي يازده 
برنامه عمراني- توس��عه اي در 
قبل و پس از انقالب به جمع بندي از چرايي شكس��ت ها 
يا عدم موفقيت ها و چگونگ��ي برون رفت از اين وضعيت 
بپردازيم. در اين ميان شايد نگاهي اجمالي به موفق ترين 
دوره صنعتي شدن كشورمان، چارچوبي براي اين بررسي 
فراهم نمايد. دهه چهل را بحق دهه طاليي توسعه صنعتي 
ايران مي دانند؛ دهه اي كه سياست مشخص و در زمان خود 
معقول و منس��جم صنعتي )جايگزيني واردات( در كنار 
نهادهاي بوركراتيك قدرتمند )وزارت اقتصاد و س��ازمان 
برنامه( و مديراني توانمند )عاليخاني و اصفيا و...( سه ضلع 
اصلي آن را تشكيل مي داد. در تقابل با اين سه ضلع، آنچه 
به اين عصر طاليي خاتمه داد، س��ه ضلع ديگر اوايل دهه 
پنجاه بود: درهم ريختگي سياست صنعتي، ضعيف شدن 
دستگاه هاي بوركراتيك پيش برنده توسعه )وزارت اقتصاد 
و سازمان برنامه( و...  ادامه در صفحه 6

وضعيت بحراني است. دولت 
زماني به بخ��ش خصوصي 
اعالم ك��رد ك��ه مي تواند در 
زمينه خريد واكس��ن كرونا 
اقدام كند كه تمام واكسن هاي 
توليد شده و معتبر در سراسر 
جهان پيش خريد شده بودند. 
از سوي ديگر همين واكسن ها 
در بازار سياه ناصر خسرو به قيمت هاي نجومي در حال 
خريد و فروش اس��ت و همين روزهاست كه تركيه و 
امارات هم بشوند مقصد از ما بهتران براي تزريق واكسن. 
اين در حالي است كه خيز بلند موج چهارم هنوز از راه 
نرسيده نفس كادر درمان را به شماره انداخته است و 
بيمارستان ها تمام عمل هاي جراحي غيرضروري را از 
دستور كار خارج كرده اند و تمام ظرفيت خود را براي 
درمان بيماران كرونايي در نظر گرفته اند. اما كافي است 
كمي به عقب برگرديم. به روز 27 اسفند كه ستاد ملي 
كرونا تصميم گرفت رنگ هاي شادتري براي شهرهاي 
كرونا زده در نظر بگيرد و به همين خاطر خيلي از شهرها 
از قرمز به نارنجي و از نارنجي يه زرد تغيير يافتند. بعد 
همين مسووالن اعالم كردند كه هيچ محدوديتي براي 
ادامه در صفحه 8 سفر رفتن وجود ندارد.  

»ُدن كيش��وت« نام رماني اثر 
سروانتس است كه در سال هاي 
ابتدايي قرن هفدهم در مادريد 
چاپ شده است. دن كيشوت 
در واقع كاراكت��ري توهم زده 
است كه به عبث مي كوشد آيين 
شهسواري را در جهاني كه ديگر 
چنين اموري را برنمي تابد، احيا 
كند. دن كيشوت در واقع نمادي از تمام انديشه هايي است 
كه ضرورت هاي زمان را درك نمي كنند. ديدگان افرادي كه 
به سبك دن كيشوت مي نگرند بر واقعيت ها بسته است و 
دنيا را جوري مي بيند كه ديگران نمي بينند. دن كيشوت ها 
هرچند در واق��ع تصور مي كنند منجي جوامع و ارزش ها 
هستند اما در واقع در حال از ميان بردن ارزش هاي واقعي 
و نيازهاي ضروري افراد و جوامع هستند. اين انديشه هاي 
دن كيش��وت وار در صحنه هاي اقتصادي نيز ظهور و بروز 
دارند. افراد و جرياناتي كه تصور مي كنند در حال پاسداري 
از اصول و ارزش هايي هس��تند اما در واقع در حال از ميان 
بردن منافع جامعه هستند. واقع آن است كه هرگونه ارتباط 
نهادهاي اقتصادي كشورمان با مجامع بين المللي و توسعه 
مناسبات ارتباطي با ساختارهاي اقتصادي جهاني امري 
ادامه در صفحه 7 مهم اثرگذار است.  

بازتاب

واكنش فرشاد مومني به سند همكاري ايران و چين: 

صد سال هر قراردادي كه با خارجي ها بستيم كاله سرمان رفت
فرش��اد مومني گفت: از جنبه تجربه تاريخي مي گوييم 
قراردادهايي كه در صد ساله گذشته ايران با خارجي ها بسته 
كاله هاي خيلي گشاد سرش رفته است. تعداد اينها يكي و 
دوتا و ده تا و صدتا نيست، ابعادشان هم با همديگر متفاوت 
است. ما اين خون و دل را به كجا ببريم كه حتي در بستن يك 
قرارداد با يك بازيكن فوتبال خارجي هم نتوانستيم صالحيت 
حرفه اي خودمان را نشان دهيم و در اين زمينه به طور روزمره 

كاله هاي خيلي گشاد به سر ما مي رود.
فرشاد مومني استاد دانشگاه و اقتصاددان در نشست مجازي 
عصر انتخاب هاي اس��تراتژيك كه توسط موسسه دين و 
اقتصاد برگزار شد سخنان خود را پيرامون توافق اخير 2۵ 

ساله ايران با چين عنوان كرد. 
به گزارش جماران، وي در ابتداي اين نشست گفت: مساله 
بس��يار مهم ديگري كه به طرز شگفت آوري طي چند روز 
گذشته به معناي دقيق كلمه تبديل به يك مساله ملي در 
كشور شد، مساله موافقتنامه همكاري 2۵ ساله ميان ايران و 
چين است. اين همه غيرتمندي و حساسيت واقعا شايسته 
تقدير اس��ت و اميدوارم حكومتگران گرامي قدر و منزلت 
حساسيتي كه مردم به سرنوشت خودشان دارند را بدانند و 
به بايسته ها و لوازم آن هم به صورت شرافتمندانه پايبندي 
نشان دهند. در اين ش��رايط به نظرمان رسيد اگر بتوانيم 
باب بحث هاي كارشناسي و مبتني بر ضوابط و معيارهاي 
علمي در اين زمينه به سهم خودمان بگشاييم، مي توانيم 
اميدوار باشيم كشور در يك مدار خردورزانه و غيركوته نگرانه 
تصميم گيري كند. مساله بسيار حياتي كه بين كل عقالي 
اين سرزمين مانند كل عقالي جهان درباره اش اتفاق نظر 
وجود دارد اينكه انزواجويي در عصر شتاب تاريخ و به ويژه در 
دوران پس از انقالب در ميكروالكترونيك و فناوري اطالعات، 
نه ممكن و نه مطلوب است. بنابراين زماني كه فرصتي پيدا 
مي شود و س��خن از يك پيمان راهبردي بين ايران و يك 
قدرت نو ظهور كه برآورد شده از سال 2030 به بعد قدرت 
شماره يك دنيا محسوب مي شود در ذات خود يك توجه 
مبارك و ارزشمندي است. اما بايد توجه داشته باشيم از منظر 
دانش اقتصاد و توس��عه نفس رابطه به خودي خود گوياي 
چيزي نيست، آن چيزي كه خيلي مهم است چگونگي اين 

رابطه و چشم اندازهاي آينده آن است.
مومني در ادامه گفت: من به عنوان يك ش��هروند بس��يار 
خوشحال هستم كه فعال ما درباره يك سند همكاري صحبت 

مي كنيم و خدا را شكر هيچ قراردادي فيمابين دو كشور در 
هيچ زمينه اي برقرار نشده است. بنابراين مجال وجود دارد 
كه با دامن زدن به بحث هاي كارشناسي و به حاشيه راندن 
بحث هاي حيدري و نعمتي در اين سرزمين گرامي كمك 

كنيم تا خردورزانه ترين تصميم در اين زمينه گرفته شود.
زماني كه به لحاظ تاريخي به تجربه هاي كشور نگاه مي كنيم 
مي بينيم در تمام دوران ها و به ويژه در دوران پيشامشروطيت 
تا امروز جامعه ما به شدت در اين زمينه آسيب پذير شده كه 
بحث هاي علمي و كارشناس��ي جاي خود را به بحث هاي 
سياست  زده و برچسب زنانه و هتاكانه  داده است. در اين اينجا 
مي خواهم از پژوهشگر و استاد ارجمند آقاي اكبر ثبوت تقدير 
ويژه اي كنم. دوستاني كه سري در مطالعات تاريخ معاصر 
ايران دارند مي دانند كه اكبر ثبوت يكي از پركارترين و در 
عين حال عميق ترين و دقيق ترين پژوهشگران تاريخ معاصر 
ايران است. يكي از كارهاي درخشان او كه متأسفانه تا امروز 
امكان انتشار پيدا نكرده مطالعه خارق العاده او درباره آرا و 
انديشه ها و سلوك عملي آخوند مالمحمدكاظم خراساني 
است. همه كساني كه در حوزه ديانت سري دارند مي دانند 
آخوند خراساني جزو بزرگ ترين علماء اسالم در تاريخ پس 
از غيبت محسوب مي شود. هم عصر آخوند با مشروطيت 
فرصتي فراهم كرد تا بتوانيم نسبت به علماء ديگر امكان 
بيشتري براي ردگيري آثار عملي و انديشه هاي نظري اين 

مرد بزرگ داشته باشيم.

در عين ح��ال ك��ه آن كت��اب از جنبه هاي پرش��ماري 
آموزندگي هاي بسيار خارق العاده  دارد و به همين خاطر هم 
كار اكبر ثبوت يك خدمت بزرگ در ساحت انديشه ديني و 
سياسي و اجتماعي معاصر ايران به حساب مي آيد اما از زاويه 
بحث ما يك آموختني بسيار بزرگ در اين كتاب وجود دارد؛ 
آن هم اينكه آخوند خراس��اني از شرايط زمانه اي كه ايران 
اسير مطامع روس و انگليس بود و آثار انحطاط آور فرهنگي- 

اجتماعي آن هم سخن به ميان آورده است.
اين اقتصاددان در ادامه افزود: در تاريخ زماني كه مناسبات 
ظالمانه و زورگويانه و سلطه گرانه روس و انگليس و رقابت 
آنها براي سلطه  بر مقدرات ايران مورد بررسي قرار مي گيرد 
معموال جنبه هاي اقتصادي و سياسي برجسته تر مي شوند 
اما آخوند خراساني به يك كانون به شدت آسيب پذير كننده 
ايران در اين كتاب اشاره كرده است. ايشان مي گويد يكي 
از منشأهاي اصلي اسير شدن و بالتكليفي ماندن ايرانيان 
در بزنگاه هاي حساس تاريخي اين بود كه انگليسي ها هر 
چيزي را پيگيري مي كردند زماني كه مليون و ميهن دوستان 
و توس��عه  خواهان ايراني درباره آن واكنش نشان مي دادند 
متهم مي شدند به اينكه گرايش روسي دارند. اگر نخبگان و 
شرافتمندان ايراني به جنايت ها و خيانت ها و ظلم هاي روسيه 
اعتراض مي كردند توسط ايادي روسيه به تمايالت انگليسي 

داشتن متهم مي شدند.
از اين زاويه اكبر ثبوت شرح مبسوطي درباره ديدگاه هاي 

آخوند خراساني مطرح كرده كه واقعا خواندني و آموختني 
است و خداوند پدر و مادر ايشان را رحمت كند، زماني كه 
اين اجازه انتشار پيدا نكرد روي وب گذاشت. بنابراين اكنون 
براي پژوهشگرها اين محروميت وجود ندارد و مي توانند 
مراجعه كنند. آخوند مي گويد ما بعد از خون دل هاي بزرگ 
و مرارت ها و برچسب ها و انگ هايي كه متحمل شديم به 
اين جمع بندي رس��يديم كه بايد منافع ايران را مبنا قرار 
دهيم؛ از اين برچسب ها هم جا نخوريم. اينكه من در درون 
خودم از موضع منافع ملي يا منازعه سلطه جويانه و خبيث 
انگليس و روس صحبت مي كنم تعبير آخوند اينكه فقط 
خداوند مي تواند اين را متوجه شود. اگر ما رابطه خودمان را 
با خدا تنظيم كرده باشيم بايد محكم و استوار درباره منافع 
ملي ايستادگي كنيم. سر قضيه موافقتنامه راهبردي هم 
مي بينيم كه همان سنت هاي جاهلي دوران پيشامشروطيت 
دوباره فعاليت مي كنند و كساني كه منافع مشكوك دارند يا 
اسير جهل هستند به جاي اينكه مساله را در كانال عالمانه و 
كارشناسي قرار دهند روي اين بحث مي كنند كه هر كسي 
موافق باشد چنين است يا مخالف باشد چنان است. شروع به 
هتاكي و برچسب زدن كردن و انعكاس عمومي هم داشت.

هديه اي كه در نخس��تين بحث سال جديد به هم ميهنان 
گرام��ي و به ويژه آدم هاي غيرتمند و عالم و توس��عه خواه 
مي توانم هديه كنم اينكه از سنت مالمحمد كاظم خراساني 

تبعيت كنيم و روي منافع ملي متمركز شويم. 
 مومني ادامه داد: بنابراي��ن باب بحث در همه عرصه هاي 
تخصصي باز است. ما بايد اين را مغتنم بشماريم و تمرين 
گفتمان كردن كنيم. در مورد توصيه رهبري متاسفانه آن 
چيزي كه تاكنون مش��اهده كرديم اينكه مقامات گرامي 
كش��ور تمايل و عالقه افراطي و غيرمتعارفي به مونولوگ 
و گفت وگوي يكس��ويه از خودشان نشان دادند، به همين 
خاطر نه تنها خودشان بستري براي گفت وگوي كارشناسي 
فراهم نمي كنند يا متاسفانه در بخش اعظم موارد زماني 
كه فراهم مي كنند وجه ظاهرسازانه و تبليغاتي اش بر وجه 
كاركردي اش غلبه دارد كه واقعا اصالح و تصحيحي براي آنها 
انجام دهد. خودشان اين كار را انجام نمي دهند يا به شكل 

نادرست انجام مي دهند.
در جلسات هفتگي بارها و بارها در اين زمينه آنها را دعوت 
به گفت وگو كرديم ولي مشي شان اين است كه دعوت ها را 
نشنيده مي گيرند.   ادامه در صفحه 2

مريم شاهسمندي پيمان مولوي

احمد اشتياقي حسين حقگو

سرويس هاي گوگل در روزهاي گذشته براي بسياري 
از كاربران داخل ايران از دسترس خارج شده است

پيش بيني افزايش قيمت بيت كوين 
تا 130 هزار دالر از سوي بانك جي پي مورگان 

نوبخت 
براي سال جاري خبر داد

وزير راه: عرضه سهام 
پروژه هاي ريلي و آزادراهي در 
بازار سرمايه در سال جديد نيز 

ادامه مي يابد

برگ جديد تحريم ها 
براي كاربران ايراني
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تازه اينكه نشنيده مي گيرند بهترين حالت است، ماجراهاي 
ديگري هم دارد كه اكنون نمي خواهم وارد آنها شوم. اكنون 
باز هم در اين زمينه به طور مش��خص دو نفر كه مسووليت 
راهب��ردي در اين زمينه دارند دعوت مي كنم تا اين بحث را 
با دقت بشنوند و درباره هر كدام از سرفصل هايي كه مطرح 
مي كنم اعالم آمادگي گفت وگو و مناظره دارم كه يكي از آنها 
وزير گرامي امور خارجه و ديگري دبير گرامي شوراي امنيت 
ملي است. من به جد معتقدم كه از اين دو زاويه اين مساله بيش 
از زاويه اقتصادي كه درباره اهميت آن هم صحبت خواهم كرد 
بايد به اين مساله حساس باشيم. ما هيچ مساله نفس االمري 
در حيطه برقرار كردن رابط��ه نداريم. در اين زمينه جامعه 
به طرز غيرمتعارفي به سمت قطبي شدن و مطلق انگاري 
حركت مي كند. اكنون در ذهن بسياري از مردم تصور اين 
است كه اگر رابطه ايران با امريكا بهبود پيدا كند اوضاع ايران 
بسامان مي شود. اگر اين بهبود از موضع عزت ايران نباشد در 
دوره پهلوي اين را تجربه كرديم و اين موضوع در بحث هاي 

كارشناسي علمي قرار دارد.

   ضرورت استفاده از تجربه قراردادهاي نفتي 
در موضوع قرارداد با چين

مومني افزود: من خيلي احس��اس بدي ك��ردم زماني كه 
س��خنگوي دولت و س��خنگوي وزارت خارجه و ديگري از 
مس��ووالن و دس��ت اندركاران گفتند به درخواست طرف 
چيني جزييات اين سند را شفاف نكرديم. طرف چيني در 
راستاي منافع خودش آن درخواست را كرد شما هم از موضع 
منافع ملي ايران بايد حرف مي زديد. اگر واقعا معتقد هستيد 
آن پنهانكاري به ايران نفع مي رساند من ادعا مي كنم درست 
برعكس است به دليل اينكه شما تخم بدگماني را بين مردم 
مي كاريد. اگر مردم به حكومت بدگمان باش��ند كشور در 
سراشيب اضمحالل مي افتد. شما مي توانستيد از موضع برابر 
به آنها بگوييد، تجربه هاي تاريخي و مباني نظري مستحكم 
به ما مي گويد هر بار هر چيزي را از مردم پنهان كرديم، ضرر 
كرديم. اگر در اين زمينه اس��تدالل الزم است من مي توانم 
پنجاه مورد از تجربه هاي دوران جمهوري اسالمي را مثال 
بزنم. زماني كه وزارت نفت در دوره آقاي خاتمي قرارداد هاي 
»باي بك نفتي« را كليد زد، تعدادي از كارشناسان به شدت 
ابراز نگراني كردند. با پافشاري آنها و با مقاومت هاي مشكوك 
مسووالن وقت وزارت نفت و علي رغم مقاومت ها باالخره بعد 
از دوره كمتر از ۶ ماه بخش هايي از اين آشكار شد و معلوم شد 
مسووالن وزارت نفت در مورد قراردادهاي باي بك خطاهاي 
بزرگي كرده بودند و خودشان رسما اطالعيه دادند و گفتند ما 
مي پذيريم در آن زمينه اشتباه كرديم و تعهد دادند از آن به بعد 
اشتباه تكرار نشود. محض اينكه شفاف شد خطاها و فسادها 
برمال شد. در دوره بعد از انقالب مجلس شوراي اسالمي سه 
گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي ايران تهيه 
كرد. خودروسازي يكي از چيزهايي است كه در اين سند توجه 
ويژه شده است. من مي خواهم مسووالن كشور را از زاويه اين 
سه سند دعوت به مناظره كنم تا آنها را بخوانيم. در سه گزارش 
تصريح شد، ولي به دليل اصرار و پافشاري مشكوك وزارت 
صنعتي ها در عدم شفاف س��ازي قراردادهايي كه در مورد 
خودرو با اروپايي ها بستند باعث شد در سه گزارش نوشته 
شود اين قراردادها به گونه اي بسته شده تا زماني كه طرف 
خارجي زير تعهد خود مي زند هيچ جريمه اي درنظر گرفته 
نشود اما در همان قرارداد اگر طرف ايراني كوچك ترين شانه 
خالي كردن از تعهد داشته باشد با جريمه هاي خيلي سنگين 
روبه رو است. سوال اينكه ما اينها را آد م هاي مومن به حساب 
مي آوريم و مي گوييم مومن قرار است از يك سوراخ چند بار 

گزيده شود! اين فقط در مورد خارج هم نيست.

   يا از كارتان دفاع كنيد يا به آن تن ندهيد
مومني افزود: من شخصا آقاي رييس بانك مركزي را دعوت 
به مناظره كردم و بسيار متاسفم اينها به بديهي اوليه عقلي 
صرف نظر از من��ش و آكادميك، صرف نظر از مالحظه هاي 
ميهن  دوستي و شرافت انساني توجه نمي كنند. زماني كه 
خودتان در سال ۹۷ بخشي از نحوه تخصيص منابع ارزي را 
علني كرديد معلوم شد چقدر خطا، سوءتخصيص و فساد در 
آن وجود داشت. خيلي متاسفم كه ايشان تا امروز اين مساله 
را پشت گوش انداخته است. بنابراين چه به ايشان، چه به آقاي 
ظريف، چه ب��ه آقاي الريجاني مي گويم اگر كاري كه انجام 
داده ايد درست و قابل دفاع است مانند شير از آن دفاع كنيد 
و اگر قابل دفاع نيست تن ندهيد. تن دهيد به اينكه از ذخيره 
دانايي كشور استفاده كنيد و اوضاع را بهتر و با كيفيت تر اداره 
كنيد. چقدر باعث تاسف است كه پشت به مردم و كارشناسان 
كرده ايد و اكنون كشور اس��ير ده ها بحران كوچك و بزرگ 
است. از زاويه سند همكاري هم مي گويم ما سلطان بانوي 
چيني ها نيستيم، ما دغدغه ايران را داريم. اينكه كساني تبليغ 
مي كنند نفس تنظيم ق��رارداد با يك ابرقدرت مايه افتخار 
است، اگر كانون هاي آسيب پذير كننده و ذلت آور در آن باشد 
نه تنها مايه افتخار نيست بلكه مي تواند مايه ننگ باشد. فكر 
نكنيد از اين نظر رابطه با چين تفاوتي با رابطه با امريكا دارد. 
در مورد امريكا هم بايد از موضع منافع ملي خودمان هر نوع 

پيشنهادي را بررسي كنيم.

  قديمي ترين متحد چين
 كره شمالي مفلوك است

اين يكي از بزرگ ترين يادگارهاي آيت اهلل شهيد دكتر بهشتي 
است. يادم است كه اوايل انقالب توده اي ها و مجاهدين خلق 
و طيف ماركسيست ها مرتبا شايعه پراكني مي كردند بهشتي 
با امريكايي ها مذاكره كرده است. آقاي بهشتي چندبار به اين 
مساله پاسخ داد. مضمون اين بود كه به مردم مي گفت اينها 
شما را منحرف مي كنند و آدرس عوضي مي دهند. اگر يك 
مقام سياسي ارشد با خارجي ها گفت وگو نكند بايد شك كرد. 
از نظر شهيد بهشتي اصل گفت وگو هيچ اشكالي نداشت، 
ايشان مي فرمود مهم اينكه مطالبه كنيد تا به صورت شفاف 
درباره چگونگي آن گفت وگو گزارش داده ش��ود و كيفيت 
تعهداتي كه طرفين به همديگر دادند. در تمام دنيا ديرپاترين 
متحد چين، كره شمالي است كه جزو مفلوك ترين كشورهاي 
دنيا است. بنابراين اين گونه نيست كه صرف برقرار كردن رابطه 

با چين دستاورد داشته باشد، كيفيت مهم است.
در اين كيفيت مقامات گرامي كشور بايد اين بلوغ فكري را از 
خودشان نشان دهند و شعور كشورداري را به نمايش بگذارند، 
اگر از ذخيره دانايي كشور استفاده كنند و مسائل را به صورت 
شفاف با آنها در ميان بگذارند آبروي خودشان بهتر محفوظ 
مي ماند، به دليل اينكه كساني كه حرفه اي هستند مي توانند 
ببينند پشت سر اين الفاظ چيست. با قيد هزاران بار بالتشبيه 
قرارداد ۱۹۱۹ كه وثوق الدوله به مجلس آورد را نگاه كنيد. 
زماني كه شهيد سيد حسن مدرس و زنده ياد دكتر محمد 
مصدق با قرارداد وثوق الدوله مخالفت مي كردند به خصوص 
مدرس كه خيلي محكم تر مخالفت مي كرد طيف نمايندگان 
موافق آن قرارداد مي گفتند سيد! تو از چه نگران هستي؟ بند 
اول را نگاه كن. در بند اول نوشته دولت انگلستان همه جوره 

به حاكميت ايران احترام مي گذارد.
مدرس كه يك حرفه اي سياسي بود گفت اتفاقا خود ماده 
اول بزرگ ترين سطح نگراني را براي من پديد آورد. شهيد 
مدرس گفت، من گفتم در مملكت سابقه انگليس را داريم. 
زماني كه آن كشور با آن سوابق چنين عبارتي را در ماده اول 
مي گذارد مي خواهد چه باليي سر ما بياورد كه در همان ابتدا 
مي گويد نگران آن دو چيز نباش، ما به تماميت ارزي و استقالل 
شما احترام مي گذاريم. حرفه اي ها اين را مي فهمند. بنابراين 
از جنبه تجربه تاريخي مي گويي��م قراردادهايي كه در صد 
ساله گذشته ايران با خارجي ها بسته كاله هاي خيلي گشاد 
سرش رفته است. تعداد اينها يكي و دوتا و ده تا و صدتا نيست، 

ابعادشان هم با همديگر متفاوت است.
ما اين خون دل را به كجا ببريم كه حتي در بستن يك قرارداد 
با ي��ك بازيكن فوتبال خارجي هم نتوانس��تيم صالحيت 
حرفه اي خودمان را نشان دهيم و در اين زمينه به طور روزمره 
كاله هاي خيلي گشاد به سر ما مي آيد. خوشبختانه عقل ها را 
روي هم گذاشتند و گفتند فعال تا قابليت ها را ارتقا نداده ايم 
با كسي قرارداد نمي بنديم و اگر استثنائاتي پيش آمد مورد 
به مورد زير ذره بين كارشناسي قرار مي دهيم. قرارداد هاي 
متقابل جلوي چشم ما هست كه خود كساني كه جوسازي 
و هوچي گري مي كردند گفتند مي پذيريم تذكرات منتقدان 
درست بود. سوابق همه اينها وجود دارند. سوابق خطاهاي 
فاحش فاجعه س��از در مورد قرارداد خودروسازها هم وجود 
دارد. در اقتص��اد اي��ران از نفت و خودروس��ازي مهم تر چه 
مي خواهيد؟ اكنون هم مسوولي قرارداد را شفاف نمي كند 
لبخند مي زند و مي گويد نگراني ها اتفاق نخواهد افتاد. مگر 
وزير وقت صنعت نگفت خودروس��ازهاي فرانسوي از ايران 
بيرون نخواهند رفت؟ ديديد محض اينكه امريكايي ها چپ 
نگاه كردند همه غيب شان زد. علي رغم سه گزارش تحقيق 
و تفحص��ي كه مجلس از صنعت خ��ودرو دارد باز هم هيچ 
جريمه اي براي تخطي كردن طرف خارجي در نظر نگرفته اند. 
واقعا اگر بخواهم وارد جزييات شوم مي توانم مصاحبه هايي از 
وزرايي در همين دولت فعلي بياورم كه هنوز هم چيزهايي 
را با افتخار سخنراني و مناظره مي كنند ولي زماني كه گوش 
مي كنيد مي بينيد هنوز به درجه دقت و توجه نرسيده اند براي 
تخطي طرف خارجي هم جريمه در نظر بگيرند. به گواه همه  
چيزهايي كه مي گوييم در اين مراوده بايد از اين نظر دقت 
بايسته داشته باش��يم. نفس برقرار كردن رابطه اين گونه با 
چين هم به خودي خود هيچ دستاوردي محسوب نمي شود 
مگر اينكه بر محور منافع ملي متقاعد شويم منافع ما لحاظ 
شده است. من مي خواهم از آن سو بگويم صرف رابطه با امريكا 
داشتن هم به هيچ وجه دستاورد ندارد، اين جوهر داخلي ها 
است. توانمندي هاي انديشه اي و سازماني و اراده اي مردم و 
مسووالن، سرنوشت ما را رقم مي زنند. در دوره جنگ سرد 
در آسيا از مهم ترين متحدان استراتژيك امريكا، كره جنوبي 
و ايران بودند. متخصص هاي ژئوپليتيك و ژئواس��تراتژي 
مي گويند ضريب اهميت ايران براي امريكايي ها به مراتب 
باالتر از كره اي ها بود. كره اي ها جربزه بيش��تري داش��تند 
توانس��تند از آن الگوي مراوده با امريكا جهش توسعه اي را 
رقم بزنند، در ايران محمدرضا شاه جهش در عمق بخشي به 
وابستگي را رقم زد. كشوري كه در سال ۱۳۴۸ با يك ميليارد 
دالر كل درآمد نفتي سال بدون بحران را سپري كرده بود، 
سال ۵۵ و ۵۶ با درآمد نفتي بيش از ۲۰ ميليارد دالر با بحران 
روبه رو بود ي��ا در دوره احمدي نژاد در حالي كه در بعضي از 
سال ها نزديك به صد ميليارد دالر واردات داشتيم، بحران 
داش��تيم. پس حواس مان باشد بايد از موضع منافع ملي به 
قضيه نگاه كنيم. از منظر تحليل هاي سطح توسعه اقتصادي 
سوال اينكه متر و معيار براي اينكه بسنجيم در مسير منافع 
ملي قرار داريم يا نداريم چيست؟ پاسخي كه دانش توسعه به 
اين پرسش مي دهد بنيه توليد فناورانه است. بنابراين اگر همه 
مقامات كشور مي خواهند توجيه كنند و توضيح دهند نگويند 
نفس اينكه رابطه برقرار كرديم پيروزي هست؛ در صورتي كه 
مي تواند ذلت هم باشد. شاغول و معياري كه با آن مي سنجيم 

چيست؟ آن شاغول و معيار بنيه توليد فناورانه است.
فرش��اد مومني در ادامه افزود: من بسيار متاسفم كه طيف 
رانت خوره��ا و رباخوره��ا و دالل ه��ا و وارداتچي ها حتي 
در مباحث روزمره كش��ور بحث تولي��د را از گردونه خارج 
كردند ولي آراي نظريه پردازانه و متفكران بزرگ در پانصد 
ساله گذش��ته را زير ذره بين قرار دهيد، تماما بدون استثنا 
مي گويند توليد مالك و معيار اصلي است. داگالس نورث 
به خاطر نظريه پردازي در حيطه توسعه  جايزه نوبل گرفت 
بر محور اينكه نقش و اهميت نهادها را برجسته كرده است. 
او در كتاب هاي خود به صراحت مي گويد شاغول سنجش 
كيفيت نهادي نحوه مواجهه با توليد فناورانه است. زماني كه 
اينها مي گويند كيفيت نهادي فالن كشور خوب است، يعني 
توليد محور است و بد اس��ت، يعني غير توليد محور است. 
در بين متفكران بزرگ توسعه سياسي آدريان لفت ويچ به 
عنوان برجسته ترين كسي كه در زمينه خصيصه هاي دولت 
توسعه گرا مطالعه كرده شناخته مي شود. خوشبختانه كتاب 
او تحت عنوان دولت توسعه گرا به فارسي ترجمه شده است.

او متخصص علوم سياس��ي اس��ت. بنابراين كساني كه در 
دستگاه ديپلماسي هستند بايد اين فهم را از خودشان نشان 
دهند. آدرين لفت ويچ مي گويد مهم ترين معيار براي داوري 
درباره يك حكومت كه توسعه گرا يا ضد توسعه گرا است، نحوه 
مواجهه با توليد صنعتي فناورانه است. از اين زاويه زماني كه 

نظر متفكران بزرگ را در هفتصد ساله گذشته زير ذره بين قرار 
مي دهيد مي بينيد تماما مي گويند اين شاغول است. فرض 
كنيد در دو دهه گذشته انتشار كمتر كتابي به اندازه كتاب 
توماس پيكتي با عنوان سرمايه در قرن بيست و يكم سروصدا 
و جلب و توجه كرد. در آنجا پيكتي مي گويد بر اساس مطالبه 
ثبات، بالندگي و پايداري شاغول كشورداري اندازه بازدهي 
بخش مولد است. بدون استثناء در كل دوره چند صد ساله اي 
كه پيكتي بررسي كرد بدون استثناء هر جا كشوري راه را براي 
بازدهي هاي باالتر از بخش مولد باز كرد آن كشور رو به انحطاط 

و ناپايداري و بي ثباتي گذاشته و دچار بحران شده است.
پيكتي پا را از اين فراتر مي گ��ذارد و مي گويد زماني كه اين 
شاغول رعايت نمي شود و همه اينها كانون هاي آسيب پذيري 
ايران هستند... اينكه كمر ايران شكسته مي شود به خاطر اين 
اس��ت كه آن مالحظه ها رعايت نشده است. اكنون از طريق 
رباخوري به طور متوسط بيش از ۱۵ برابر توليد صنعتي فناورانه 
عايدي داريد. بررس��ي ش��ده بيش از ۸ برابر توليدكننده ها 
عايدي پيدا مي كنيد. آنگاه توليدكننده ما هم عايدي كمتري 
دارد هم دردس��رها و خون دل هاي بيشتري دارد و هم بايد 
ماليات بيش��تري بپردازد. اين ماجراها دارد كه بايد در جاي 
خود رسيدگي كرد. چند وقت پيش آقاي مهندس بحرينيان 
دوست پژوهشگر بسيار عزيزم يك كار مطالعاتي خارق العاده 
بازخواني مقدمه دو جلدي ابن خلدون از اين زاويه كرده بود. 
در فرهنگ، س��نت و جامعه مسلمان ها هم چنين كارهاي 
درخشاني هست كه ناديده گرفته مي شوند. ايشان فيش ها را 
براي من فرستاد. در دوره هايي كه در زمان مناسب مي خواهيم 
برگزار كنيم آنها را به تفصيل به بحث خواهم گذاش��ت. ابن 
خل��دون مي گويد هيچ عنصري به ان��دازه فعاليت توليدي 
عقالنيت فرهنگي، اجتماعي و سياسي را رشد نمي دهد كما 
اينكه هيچ چيزي به اندازه توليد عقالنيت اقتصادي را رشد 
نمي دهد. عبارت هاي تكان دهنده و خارق العاده اي دارد كه 
بيش از چهل س��ال پيش مقدمه ابن خلدون را خوانده بودم 
اين نكات در ذهنم نمانده بود و واقعا بهره بردم. بنابراين توليد 
فناورانه شاغول است. از اين زاويه بحث ما اينكه زماني كه به 
سند همكاري نگاه مي كنيم مطلقا توجه بايسته اي به اين 
مساله مشاهده نمي كنيم. از موضع چيني ها قشنگ مي فهميم 
كه آنها هدف، برنامه و استراتژي مشخصي را دنبال مي كنند 
ولي زماني كه از منظر مصالح و نيازهاي توسعه ايران به اين 
مساله نگاه مي كنيم مي بينيم افق ديدي كه مبناي تنظيم 
اين قرارداد ش��ده مي تواند خطر زمين گير ك��ردن ايران را 
داشته باشد. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: يك ركن ماجرا 
اين است كه در اين سند مهم ترين مطالبه چيني ها از ما اين 
است كه فقط نفت خام به آنها بفروشيم. ما بايد بررسي كنيم 
و بگوييم اگر واقعا اينگونه است، من مي خواهم اين را با اهل 
دانايي و دلسوزان كشور به عنوان مساله مطرح كنم، حكم صادر 
نمي كنم. از اين زاويه به هيچ وجه نمي توانم بپذيرم كه چين با 
ما صادقانه و از موضع متحد استراتژيك رفتار مي كند به دليل 
اينكه از يكسو تا ۲۵ سال آينده دسترسي به نفت ايران را براي 
خ��ودش داراي ضمانت مي كند ولي به طور همزمان در كل 
اقتصاد رتبه اول دنيا در زمينه سرمايه گذاري براي جايگزين 
كردن سوخت هاي غير فسيلي با سوخت فسيلي را دارد. پس 
اگر ما اينگونه بي دقتي كنيم از يكسو مي بينيم كه همچنان 
خام فروش باقي مانده ايم ولي سر بزنگاه مي گويد پس از ۲۵ 
سال هيچ نيازي به سوخت شما ندارم. اگر بگوييم پس ما چه 
كاري به سر خودمان بياوريم، مي گويد اين مساله خودتان 
است. در اينجا نبايد از چيني ها متوقع باشيم كه درباره منافع 
ملي ما حساس باشند، خودمان بايد حساس باشيم. بنابراين 
با درايت بيشتر در اين زمينه كار كنيم. هيچكدام از نقدهايي 
كه مي كنيم نقد به چين نيست. چين نشان داده منافع ملي 
خود را خوب مي فهمد. تجرب��ه تاريخي اين را خيلي خوب 
نش��ان داده و ما از جنبه اقتصادي آن جنايت ها را كه در حق 
سريالنكا، كامبوج و ديگران چه كاري انجام داده مي توانيم 
مشاهده كنيم. يك ركن ديگري كه مي گوييم به عنوان يك 
متحد استراتژيك نمي توانيد روي چين حساب كنيد. ركن 
ديگر الگوي مراودات اقتصادي اينها با بقيه دنيا است. ما نبايد 
خودمان، خودمان را فريب دهيم. درست است كه سند ۲۵ 
ساله، سند دور مدت محسوب مي شود اما بايد ببينيم داخل 
آن چيست. چه به سوابق گذشته و چه به چشم انداز آينده نگاه 
كنيد ايران جزو كم اهميت ترين طرف هاي تجاري چين است. 
با كشور ديگري سالي ۷۰۰ ميليارد دالر مراوده تجاري دارد 
معلوم هست كه منابع آن را بيشتر مورد توجه قرار مي دهد 
نسبت كشوري كه مي خواهد حداكثر سالي ۶۰ ميليارد دالر 
مراوده داشته باشد. مساله بسيار مهم ديگري كه به نظرم بايد 
خيلي به آن توجه داشته باشيم اينكه گره زدن كل پيمان هاي 
راهبردي فقط به يك كشور خطاي خيلي بزرگ است. چين 
هم تراز با ايران و در بعضي موارد فراتر از آن با بيش از ۷۲ كشور 
ديگر معاهده ها و سندهاي همكاري بلندمدت دارد؛ چرا فقط 
به مورد چين بسنده كنيم؟ اين بدين معنا نيست كساني كه 
طرفدار ايده موازنه مثبت هستند مثل محمدرضا شاه به همه 
باج دهيم. محمدرضا شاه همزمان به روس ها، انگليسي ها، 

فرانس��وي ها، آلماني ها و امريكايي ها باج مي داد. منظورم او 
نيست، بلكه منظورم اينكه از موضع منافع ملي دقت داشته 
باشيم زماني كه چين چنين قراردادهاي دور مدتي با بيش 
از ۷۰ كشور وضع كرده ما روي آن حساب غيرعادي نكنيم. 
كساني در فضاي مجازي و رسانه ها اين بحث را مطرح كردند 
اكنون كه قرارداد ما با چين بسته شد در معرض مشكالت و 
تعرضات بيروني مصونيت پيدا مي كنيم. چه تجربه تاريخي و 
چه مالحظه هايي كه عرض كردم به ما مي گويد به هيچ وجه از 
اين زاويه در معرض مصونيت قرار نداريم. آن چيزي كه در مورد 
خاص چين بايد با دقت ويژه مورد توجه قرار بگيرد اينكه چين 
در معرض يك منازعه هژمونيك بسيار پر ابعاد با امريكا و اروپاي 
غربي قرار دارد. دقت داشته باشيم دادن امتيازهاي غيرعادي 
به طرف چيني به اين بهاء نشود كه ديگران انگيزه پيدا كنند 
در مقدرات ما مداخله هاي سوء كنند مانند كاري كه از كانال 
تحريم ها انجام دادند. ما بايد از اين نظر حواسمان جمع باشد و 
بايد از زاويه هاي مختلف مورد بحث قرار بگيرد. من شخصا به 
دليل اينكه از كانال موضوع تحريم در اين زمينه مختصرا كار 
پژوهشي كرده ام مي توانم خيلي شفاف صحبت كنم كه طرف 
امريكايي از موضع مهار چين كارشكني هاي خيلي بزرگ در 
مسير قدرت يابي چين در اين منطقه در دستور كار قرار داده 
است. در اين زمينه من بخش هايي از سند استراتژي تجاري 
امريكا و سند استراتژي دفاعي امريكا را مطالعه كردم و در زمان 
مناسبي جلسه مستقلي به همين موضوع اختصاص خواهيم 
داد. قبل از عيد يك جلسه مقدماتي با آقاي دكتر رزم آهنگ 
داشتيم و در آنجا گفتيم اين اسناد مي گويند امريكايي ها در 
دوران باي��دن هم كم و بيش مثل دوره ترامپ با ما و مس��اله 
تحريم ها برخورد خواهند ك��رد. بنابراين به بالتكليفي تن 
ندهيم آنگونه كه دولت آقاي روحاني تن داد و گفت صبر كنيم 
ببينيم اين چه مي شود. اين هيچي نشد و ما هم زمان را از دست 
داديم و مناب��ع را تلف كرديم و دقت  نكرديم. فرداي معاهده 
برجام در همين موسسه يك كنفرانس مطبوعاتي گذاشتم و 
گفتم زماني كه اوباما مي گويد اين سند توافق يك سند مبتني 
بر راستايي آزمايي هست بدين معناست كه پس اين توافق 
شكننده است. آقاي وزير خارجه گفت قرار جوري بسته شده 
كه امريكا نمي تواند بيرون برود. شما ديديد كه توانست و رفت. 
بنابراين هر چه بيشتر گفت وگو بحث كنيم و جوانب مساله را 

بهتر شناسايي كنيم بهتر كارها جلو مي رود.
مومني افزود: در آنجا گفتم به خاطر خطاهاي بزرگي كه در 
كادر برنامه تعديل ساختاري در عرصه مديريت اقتصادي 
كشور صورت گرفته و ضربه هاي مهلكي كه به بنيه توليدي 
كشور وارد شده ذخاير ارزي كش��ور بزرگ ترين ابزار براي 
واكنش نش��ان دادن به ش��وك هاي بحران سازي است كه 
امثال امريكا و اروپا و ديگران مي خواهند به سر ما بياورند. آن 
روز من به دولت آقاي روحاني و به سران قوا و... پيشنهاد كردم 
و گفتم يك اجماع بين االذهاني ايجاد كنيد و شرافتمندانه 
همه دس��تگاه ها به آن تن در دهند و براي آن تنبيه در نظر 
بگيريد اگر تخطي صورت گرفت. پيشنهادم اين بود كه منابع 
ارزي كشور را به عنوان ذخاير استراتژيك ملي اعالم كنيد. 
آن موقع پيشنهاد كردم هفت مرحله كنترل و بازنگري براي 
تخصيص هر يك دالر در نظر بگيريد. گفتم ما هيچ ابزاري به 
اندازه ذخيره ارزي كارآمدتر نداريم كه اينها مي خواهند دايما 
براي ما بحران س��ازي كنند و به قول خودشان ما را از درون 
متالشي كنند؛ بدين معنا كه مردم را ناراضي كنند و ما با آن 
ابزار مي توانيم قدرت انعطاف داشته باشيم و اوضاع را كنترل 
كنيم تا بتوانيم از عهده دسيسه هاي آنها بربياييم. اين مساله 
با سند همكاري و بدون سند همكاري براي سال ۱۴۰۰ هم 
جزو حياتي ترين چيزها است. بسيار متأسفم براي دولت آقاي 
روحاني و دو مجلسي كه اين دولت با آن كار مي كرد. بر اساس 
تجربه مفاسد و فاجعه و عمق بخشي به وابستگي هاي ذلت آور 
به كشور در دوره احمدي نژاد به دولت و مجلس پيشنهاد كردم 
كه از تجربه دوره جنگ درست استفاده كنيد، تصميم گيري 

درباره تخصيص دالرهاي نفتي بر عهده مجلس بگذاريد.
وي افزود: چرا اي��ن كار را انجام دادند؟ آنجا مفصل توضيح 
دادم اين يك خرد خارق العاده هست كه آيت اهلل شهيد دكتر 
بهشتي در قانون اساسي گنجاند هر چيزي كه از كانال مجلس 
عبور كند به لزوم ش��فاف خواهد شد. زماني كه گفتم اين را 
به مجلس بياوريد خيلي ها بر من خرده گرفتند كه مجلس 
با اين كيفيت چه خاصيتي دارد؟ من گفتم تمهيد ش��هيد 
بهشتي مستقل از كيفيت مجلس كاركرد دارد به دليل اينكه 
شفاف مي كند و اين شفافيت امكان اعمال نظارت هاي ملي، 
مردمي و تخصصي را فراهم مي كند. شفافيت باال مي رود و 
فساد كاهش پيدا مي كند. رييس قبلي بانك مركزي اعتناء 
نكرد و تا امروز آقاي همتي هم اعتناء بايسته را از خود نشان 
نمي دهد؛ گهگاه چشمه هايي از اعتناء مي آيد ولي استمرار و 
دوام ندارد. اگر توسعه خواه هستيد و اگر امنيت ملي براي شما 
مهم هست بايد به اين چيزها دقت داشته باشيد. گزارش ها 
وجود دارند و منتشر شده اند و در صحبت هاي ديگر عرض 
كردم ول انگارانه ترين الگوي تخصيص منابع ارزي در هفت 
ساله گذشته اتفاق افتاده به گواه شواهدي كه بانك مركزي و 

وزارت صمت تاكنون منتشر كرده است. شفاف سازي به كشور 
نفع مي رساند و به يك مشت رانت جوي فاسد ضرر مي رساند، 
بگذارد برساند. چقدر قبيح است كه يك مقام اجرايي بگويد اگر 
اين كار را انجام ندهم من را برمي دارند و ديگري اين كار را انجام 
مي دهد. محمد مصدق و حسن مدرس زير بار قرارداد ننگين 
۱۹۱۹ نرفتند ولي وثوق الدوله زير بار رفت به همين خاطر 
تاريخ و جامعه ايراني درباره اينها داوري هاي متفاوت مي كند.

مومني خاطرنشان كرد: اين چه توجيهي است كه اگر يك 
نفر ديگر بيايد بدتر از من انجام مي دهد پس من بمانم! اگر 
يقين داريد عدم شفافيت فسادزا است در جهت آن تالش 
كن و اگر تحمل نشدي به رستگاري رسيده اي و تو باب فساد 
باز نكرده اي، تو باب سوء تخصيص منابع باز نكرده اي و همه 
اينها براي انسان شرافت مي شود. اين هم يكي از مسائل حياتي 
هست كه بايد به آن توجه داشته باشيم. حرف هاي هيجاني 
زيادي درباره اين توافق زده مي شود كه اگر باب گفت وگو باز 
شود مي توان درباره تك تك اينها رفع سوءتفاهم كرد. به طور 
مثال مي گويند اين مهم ترين ابزار خنثي كردن تحريم ها 
است. شما ديديد كه چيني ها كامل به بخش اعظم تحريم ها 
به ه��زار و يك دليل تمكين مي كنند پس چرا مي خواهيم 
مثل برجام درباره اين مي خواهيد انتظاراتي بنا و بار كنيد كه 
در ظرف طاقتش نيست. به هيچ وجه اينگونه نيست. اگر قرار 
بود مراوده با چين خنثي كننده تحريم ها باشد در كل دوره 
تحريم با چيني ها مراوده داشتيم. اكنون كساني از موضع 
منافع چيني ها مي گويند چرا به محض اينكه برجام پذيرفته 
شد ايراني ها چيني ها را رها كردند؟ درست است كه از نظر 
بينش استراتژيك كساني كه اين كار را انجام دادند خطا كردند 
ولي شما سيئات و ظلم ها و تحقيرهايي كه طرف چيني به 
ما تحميل كرد هم در نظر داشته باش��يد. هر آدم متعارف 
و نرمالي زماني كه مي بين��د مي تواند زير بار حقارت ها قرار 
نداشته باشد خودش را بيرون مي كشد. در مورد بازگرداندن 
دالرهاي نفتي در دوره تحريم و پيش از برجام چيني ها چه 
كار ديگري مي توانستند انجام دهند كه انجام ندادند. پس اگر 
مقام مسوولي كه تحقيرها را ديده بود واكنش نشان مي دهد 
ما مي توانيم ايراد بگيريم كه نگرش استراتژيك نداشته اي اما 
در عين حال حواس��مان باشد كه تصور لوتي محله بودن از 
چين را هم ترويج نكنيم. اصال از اين خبرها نيست. اگر چين 
بخواهد از طريق مراوده با ايران تحريم ها را خنثي كند تنها راه 
اين است كه راه براي مداخله مستقيم در مقدرات اقتصادي 
ايران فراهم ش��ود. ش��ما طول و عرض اين مس��اله را براي 
مخاطب هاي ايراني از باالترين مقامات كشور تا پايين ترين 
اليه هاي اجتماعي باز كنيد اگر پذيرفتند كه اينگونه هست 
واقعا اگر توافق همگاني بود انجام دهيد ولي اگر برمال شد كه 
اسارت و خفت و تحت الحمايگي از ناحيه هر كشوري بخواهد 
به ايران تحميل شود غير قابل تحمل هست آنگاه ممكن است 
نگاه ديگري داشته باشيم. ديروز در صحبتي كه داشتيم از 
هفت كتاب خيلي خوب كه درباره تجربه توسعه چين و اينكه 
چگونه بارهاي سنگين خودش را به گرده كشورهاي ضعيف 
آن هم به شيوه هاي بسيار فرصت طلبانه و ظالمانه و زورگويانه 
مي اندازد بحث كرديم. اينها در ذات چين نيست ولي ما بايد 
اينها را بدانيم و آمادگي هاي الزم را ايجاد كنيم، موانع تضمين 
شده براي جلوگيري آن را طرحي كنيم و بعد توافق نامه را به 
قراردادهاي خاص تبديل كنيم و اينگونه نباشد كه غافل گير 

شويم و بگوييم دير متوجه شديم.
اين اس��تاد دانش��گاه گفت: يكي از كتاب هاي��ي كه در اين 
زمينه خيلي خوب كمك كننده است سال ۱۳۹۹ انتشارات 
عل��م تحت عنوان چي��ن و غرب: آيا چي��ن تهديدي براي 
نظم بين المللي ليبرال اس��ت؟ منتش��ر كرد. از جنبه هاي 
مختلف كتاب بسيار قابل اعتنايي است. ما كتاب غيرقابل 
نقد نداريم بنابراين زماني كه مي گوييم كتاب خوب هست 
بدين معنا نيست كه نقدي به آن وارد نيست، يقينا نقد وارد 
اس��ت ولي چند مورد از برجس��ته ترين استراتژيست هاي 
امريكايي و آس��يايي در اين كتاب اظهارنظر كردند. يكي از 
استراتژيست هاي خيلي مطرح چين، سنگاپور در اين كتاب 
صحبت كرده است. ديروز در آن نمايشي كه مطرح كردم، 
گفتم اس��تانداردي كه سازمان ش��فافيت بين المللي دارد 
نش��ان مي دهد يكي از ابزارهاي كليدي چين براي نفوذ در 

اقتصادهاي ديگر دنيا ابزار رشوه و فساد است.
رتبه هاي ايران و چين در استاندارد بين الملل وجود دارند و 
قابل مراجعه هستند. در صفحه ۹۶ اين كتاب مي گويد يكي 
از كاستي هاي بحث هايي كه دنيا درباره چين مي شود اينكه 
فقط روي كمربند و راه تمركز كرده اند. در واقع به نحوي وجه 
بزرگي از تمايل چيني ها به مراوده با ايران را تشكيل مي دهد 
مي گويد ببينيد در امريكاي التين چيني ها چه كاري انجام 
داده اند! در صفحه ۹۶ مثالي كه مطرح مي كند واقعا قابل اعتناء 
است. چيني ها قرارداد سدسازي با حكومت اكوادور بستند. 
رقم ۱۹ ميليارد دالر بود. اينكه مي گويم اصل بر اين است كه 
ما بايد مصالح خودمان بشناس��يم و به منافع ملي و شرايط 
خودمان توجه كنيم و اجازه ندهيم آنها براي ما تصميم گيرنده 
باشند به خاطر همين مشاهده است. چين براي اكوادوري ها 
سد ساخت و ۱۹ ميليارد دالر از آنها مطالبه كرد ولي بعد از 
اينكه ساخته شد به دليل اينكه به چيني ها اعتماد كرده بودند 
به يك باره ديدند محلي كه چيني ها براي ساختن سد انتخاب 

كرده اند يك كوهپايه آتش فشاني فعال بوده است.
اولين باري كه استارت زدند بالفاصله به خاطر درختان و گل 
و الي توربين ها مسدود شد. اولين باري كه استارت شروع به 
كار سد زده شد تمام سيستم الكتريكي اكوادور از كار افتاد. 
حدس بزنيد چگونه شد كه اكوادوري ها چنين قراردادي را با 
اينها امضاء كردند؟ پاسخ اينكه همه مقاماتي كه با اين قرارداد 
سروكار داشتند بعدا زندان افتادند. كاري كه چين انجام داد 
رشوه خواري و فساد بود. زماني كه مي خواهيم چه با چين و هر 
جاي ديگر قرارداد ببنديم اگر برنامه هاي پيش گيرنده از فساد 
و برنامه شفاف سازي فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص 
منابع تدارك و تمهيد نكرده باشيم آسيب مي بينيم. اكنون به 
كسي اتهام نمي زنيم ولي مي گوييم مانند اكوادور نشود كه ۱۹ 
ميليارد دالر بدهكار شويم، هم سيستم الكتريكي دچار آسيب 
ديدگي شديد شود و هم اين همه از شهروندان كه در سطوح 
نخبگي هستند آلوده به فساد شوند. اينها نكات كليدي هستند 
كه چه در مراوده كوتاه مدت و چه استراتژيك، چه با چين و 

چه با هر كشور ديگري بايد به آن از موضع منافع ملي توجه 
داشته باشيم. از اين زاويه بزرگ ترين ايراد اين سند در همين 
حدي كه وجود دارد اين است كه هيچ نوع اولويت گذاري در 
زمينه هاي همكاري مشاهده نمي شود. كساني كه در طراحي 
اس��تراتژيك كار مي كنند مي گويند براي يك كشور فاقد 
استراتژي هيچ بادي باد موافق ارزيابي نمي شود. ما بايد اول 
تكليف خودمان را روشن كرده باشيم، اولويت ها را مشخص 
كرده باشيم، نيازها را در كادر اولويت ها مشخص كرده باشيم 
بعد سراغ قرارداد بس��تن برويم. تا اينجا توافق كردن هيچ 
اشكالي ندارد، يك حسن تفاهم و ابزار خوبي براي چانه زني 
سياسي با ساير نقاط دنيا است. تا اينجا عالي است اما از اين به 
بعد اگر هر كدام از اين محورها به كانال تبديل شدن به قرارداد 
برود بايد برمال شود. چيني ها مي خواهند در راستاي منافع 
ملي خودشان شفاف نشود به دليل اينكه مي خواهند به اسم 
اينكه عرب ها را از ما بترسانند البد تلكه اي هم از آنها كنند. 
منافع ملي ايجاب مي كند شفاف شود. اين تجربه تاريخي ايران 
است. از اين زاويه  هم نقدهاي جدي به اين سند وارد است. 
ديروز يكي از دوستاني كه در جلسه گفت وگو حضور داشت 
با اطمينان گفت اصل پيش نويس اين س��ند توسط وزارت 
خارجه ايران تهيه ش��ده است. منظور اينكه نگاه توطئه اي 
نداشته باش. من بين خودم و خدا نگاه توطئه اي ندارم، من 
مي گويم قاعده فهم عالمانه اين است كه اگر... آنگاه... اگر اين 
دقت ها را نكردي كاله سر تو مي رود. اين به معناي دسيسه 
چيني چيني ها نيست، بدين معنا است كه اگر ما غفلت كنيم 
چوب مي خوريم. من مي توانم قاطعانه سه ساعت از موضع 
اينكه در اين سند چقدر عالي مصالح استراتژيك چين در حد 
و اندازه اي كه ايران براي اس��تراتژي چين جايگاه دارد ديده 
شده ولي از اين زاويه مي تواند درصد اندكي از موضع منافع 
ايران از محورهايي كه انتخاب شده و سازوكارهايي كه در آن 
ديده شده دفاع كرد. بنابراين از اين زاويه مي خواهيم بگوييم 
در خود ايران هم به اندازه كافي تجربه همكاري با چيني ها 
داشته ايم. وزارت نفت بايد شرافتمندانه تجربه ميدان نفتي 

آزادگان را شفاف ارايه دهد.
او خاطرنشان كرد: وزارت راه بايد شرافتمندانه تجربه همكاري 
با چيني ها در ماجراي آزاد راه شمال را گزارش كند و اگر ما اين 
كار را انجام داديم با چشم باز قرارداد مي بنديم. قرارداد بستن 
با چشم باز با هر كسي باشد قابل دفاع است از جمله با چين 
كه يك قدرت رو به رشد در دنياي آينده است. من مي خواهم 
آخرين قسمت عرايضم را روي اين قرار دهم كه تجربه تاريخي 
مي گويد تاكنون ما اهليت حرفه اي را در قراردادهاي اقتصادي 
رعايت نكرده ايم. من خارج از حيطه اقتصاد صحبت نمي كنم 
ولي در حيطه اقتصادي قراردادهاي متقابل و خودرو را مثال 
زدم و در مورد پتروش��يمي ها هم وج��ود دارد كه چه كاله 
گشادي سر ما رفته و در موارد بسيار متعدد ديگر كه اگر الزم 
شد مي توان درباره آنها هم صحبت كرد. اما مهم ترين چيزي 
كه در اين زمينه مطرح مي كنم اينكه حواس��مان باشد در 
بستن موارد خاص قرارداد، سند پيوست شماره ۲ برنامه سوم 
توسعه كشور جلد دوم چند صفحه درباره تجربه جذب سرمايه 
خارجي تا پايان دهه ۱۳۷۰ كه شامل دوره بعد از انقالب هم 
مي شود و تقريبا نزديك به ۲۰ سال بعد از انقالب را پوشش 
مي دهد. در كش��ور گرامي ما اس��ناد رسمي عموما انتشار 
يافته دو ويژگي دارند يكي اينكه به غايت خوشبينانه سخن 
مي گويند، دوم اينكه به غايت محافظه كارانه سخن مي گويند.

اگر ما بپذيريم شاغول بنيه توليدي هس��ت... در جلد دوم 
پيوست شماره ۲ سند قانون برنامه سوم تجربه ۲۰ ساله بعد از 
انقالب را در زمينه جذب سرمايه هاي خارجي بررسي كرده 
است. اين تجربه به ما سه چيز مي گويد: نكته اول، سرمايه هاي 
خارجي كه جذب كرده ايم بسيار گران بوده اند و خيلي فراتر از 
استانداردهايي كه در دنيا متداول است. نكته دوم و آن چيزي 
كه مساله را تكان دهنده تر مي كند اينكه علي رغم قراردادهايي 
كه بسيار گران بستيم با تحميل هاي خيلي شديد از سوي 
طرف خارجي هم همراه بوده اس��ت. من هشدار مي دهم و 
مي گويم رفتار چيني ها در قراردادهايي كه تاكنون بسته اند 
اينگونه بوده كه همه چيز را خودشان فراهم مي كنند و حتي 
نيروي كار مورد نياز را خودشان مي آورند. اينكه از اين طريق 
آموزش��ي روي كار دهيم تاكنون چنين خبري در مواجهه 
با چيني ها نداشته ايم. قانون برنامه سوم سند پيوست كلي 
مي گويد و فقط چين را نمي گوي��د ولي مي گويد ما ناتوان 
بوديم؛ با اينكه قرارداد بسيار گران بوده با تحميل هاي خيلي 
ش��ديد از ناحيه طرف خارجي روبرو بوده كه خود اين سند 
غيرقابل تصور و تحمل است. نكته سوم، به افزايش معني دار 

ظرفيت هاي توليدي كشور هم منجر نشده است.
زماني كه اين سند منتشر ش��د در حاشيه اش نوشتم يك 
كسي پيدا شود و بپرس��د پس چرا اين قراردادها را بستيد 
كه هم تحميل شديد، هم هزينه شديد و هم بدون دستاورد 
باش��د؟ بحث ما اينكه از طريق شفاف سازي و دامن زدن به 
گفت وگوهاي جدي در بين اهل نظر و مقامات مسوول كاري 
كنيم تا كاله هاي گشادي كه تاكنون به سر ما رفته يا نرود 
يا خيلي كمتر برود. اگر اينگونه شد بايد خيلي به خودمان 
مباهات كنيم و بگوييم خدا را شكر در دوره جمهوري اسالمي 
علي رغم همه خطاهايي كه تاكنون شده از اين به بعد اراده 
كرده ايم تا در اين زمينه آن خطاها را انجام ندهيم. كساني 
كه مي خواهند غيرت درباره حيثيت بزرگان خرج كنند در 
اين زمينه ها خرج كنند كه راه را بر سوء كاركردها ببنديم و 
تضمين هاي كافي را چه از ناحيه ترتيبات و چه از ناحيه طرف 
مقابل بگيريم تا آن چيزي كه صورت گرفته به يك كارنامه 
خوب منجر شود. اگر اينگونه باشد موفق بوده ايم در عين حال 
حواسمان باشد با بستن پيمان ۲۵ ساله تمام سوء تدبيرهايي 
كه ما را به اين سطح از آسيب پذيري رسانده سر جاي خود 
باقي هست و فكر نكنيم يك قرارداد با چين بستيم و همه چيز 
درست شد. سياس��ت هاي پولي، مالي، تجاري، نرخ ارز و... 
ضد توليدي است. بنابراين آنها همچنان به قوت خود باقي 
هستند و فكر نكنيم دوران آسوده خاطري فرا رسيده است. 
براي كشوري كه مي خواهد با عزت و سربلندي در دنيا زندگي 
كند هيچ وقت دوران آسوده خاطري فرا نمي رود و هميشه بايد 
هوشيار، زمان آگاه، پر ارايه، فعال و مسوول باشيم و چنين باد. 
همه عزيزان را به خداي بزرگ مي سپارم. براي همه آرزوي 

سالمتي مي كنم.
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آثار كالن همكاري بلندمدت 
ايران و چين

يك كارشناس اقتصادي با اشاره به توافق ۲۵ساله ايران 
و چين گفت: بلوك بندي سياس��ي و اقتصادي جديد 
در ش��رايط و روابط حاكم در مراودات بين المللي يك 
ضرورت اجتناب ناپذير است. امين دليري در گفت وگو با 
تسنيم، با اشاره به موضوع تفاهم نامه همكاري ۲۵ساله 
ايران و چي��ن، گفت: بعد از فروپاش��ي اتحاد جماهير 
شوروي در ۲6 دس��امبر 1991 ميالدي و ازبين رفتن 
قطب بندي كش��ورهاي بلوك ش��رق از ي��ك طرف و 
كم رنگ شدن تشكل هاي كشورهاي درحال توسعه كه 
در بلوك بندي هاي سياسي و اقتصادي به عنوان اطالق 
كشورهاي جهان س��وم  و نيز از دست رفتن ماهيت و 
فاصله گرفتن كشورهاي اسالمي در قالب بندي اهداف 
سازمان كنفرانس اس��المي و متعاقب آن كم اثر شدن 
تشكل هاي كش��ورهاي جهان س��وم در قالب يكي از 
معتبرترين تشكل هاي بين المللي به عنوان كشورهاي 
غيرمتعهد، راه براي يكه تازي امريكا در عرصه مناسبات 
سياسي و اقتصادي بالمنازعه باز شد. وي ادامه داد، نقطه 
اوج آن پس از انتخاب ترامپ در 8 نوامبر ۲016 ميالدي 
به عنوان رييس جمهوري امريكا بود، حتي خروج امريكا 
از س��ازمان هاي بين المللي ك��ه علي رغم حضور موثر 
و تعيين كننده امريكا در آراء اين س��ازمان ها، در زمان 
ترامپ در دس��تور كار قرار گرفت، اين به آن معني بود 
امريكا به تنهايي قادر است در معادالت سياسي جهاني 
اثرگذار باشد، بدون آنكه امريكا مجبور باشد مبلغ گزافي 
از سهم خود را در اين سازمان ها پرداخت نمايد. دليري 
گفت: خروج يكجانبه امريكا از برجام با وجود توافق پنج 
كشور تأثيرگذار در رابطه با برنامه هسته اي ايران و تحريم 
خودسرانه چين و روسيه ازسوي امريكا، نمونه هاي بارز 
اعمال سياست يكجانبه گرايي امريكا در زمان ترامپ و 
تداوم اين سياستها توسط آقاي بايدن رييس جمهور 
فعلي امريكا اس��ت، درواقع تأثيرگذاري كش��ورهايي 
نظير فرانسه، آلمان و انگليس در مناسبات بين المللي 
عماًل بي خاصيت شده اس��ت. كشورهاي ديگر برجام 
مانند روس��يه وچين هم به رغم مخالفت هاي علني با 
سياست هاي خودسرانه  امريكا، نتوانستند مانع از اجراي 
تحريم هاي حداكثري امريكا در قبال ايران شوند. امريكا 
در رابطه با تحريم اين دو كشور روسيه و چين، به نحوي 
قصد تحقير نمايشي را داش��ت كه نقش اول آن را ايفا 
مي كرد. اين كارش��ناس اقتصادي معتقد است، وجود 
چنين مناسبات ش��كل گرفته در روابط بين الملل كه 
يكه ت��ازي امريكا را به حد افراط رس��انده بود، برخي از 
كش��ورها نظير روس��يه، چين و ايران را بر آن داشت تا 
نسبت به سياستهاي يكجانبه گرايي امريكا مقابله كنند 
و در فكر آرايش جديدي در قالب يك بلوك بندي سياسي 
و اقتصادي باشند، البته با توجه به تمايل هند در مشاركت 
در اين بلوك بندي، اين جبهه مس��لمًا تقويت خواهد 
شد. در تداوم اين بلوك بندي جديد، كشورهايي نظير 
عراق، سوريه، افغانستان، پاكستان و برخي از كشورهاي 
هم فكر كه خواهان خروج از سيطره و يكجانبه گرايي 
امريكا هس��تند، در آينده به اين بلوك بندي خواهند 
پيوست. اين بلوك بندي داراي امتيازات زياد سياسي، 
اقتصادي، امنيتي و نظامي در عرصه بين المللي براي 
توازن قواست. وي با بيان اينكه از نظر جمعيتي حدود 
40 درصد جمعيت جهان در اين بلوك بندي قرار دارد 
كه ازنظر سياسي و اقتصادي حايز اهميت است  گفت: 
اين جمعيت قدرت��ي اقتصادي را ايج��اد مي كند كه 
به واس��طه قدرت خريد مصرف كننده ).P.P.P( كه در 
راستاي محاسبه توليد ناخالص ملي ).G.D.P( محاسبه و 
ارزيابي مي شود، مي تواند يك بازار مطمئن براي صادرات 
و واردات كشورهاي عضو را فراهم نمايد كه خود يك امتياز 
بزرگ براي كشورهاي عضو محسوب مي شود. اگر قدرت 
سياسي و اقتصادي اين بلوك بندي را به طور واقع مورد 
بررسي و تحليل قرار دهيم، وجود و انتشار اطالعات آماري 
از سازمان هاي معتبر جهاني به خوبي اين واقعيت ها را از 
دل آمارهاي انتشاريافته نشان مي دهد. دليري تأكيد دارد، 
از نظر قدرت سياس��ي اين بلوك بندي شامل دو كشور 
مطرح جهان يعني روسيه و چين داراي حق وتو در شوراي 
امنيت بوده و از نظر امنيتي و نظامي چهار كشور قدرتمند 
بزرگ با قدرت تدافعي ب��اال در برابر تجاوزات احتمالي 
خارجي، بسيار موثر و تعيين كننده هستند، به عبارت 
ديگر توازن قوا را در منطقه و جهان برقرار و جهان را امن تر 
از قبل با اهرم هاي بازدارندگي خواهند كرد. طبق بررسي 
موسسات مرتبط بين المللي كه در سال ۲0۲0 صورت 
گرفته است، سه كشور امريكا، روسيه و چين همچنان 
جايگاه خود را در فهرست اول كشورهاي قدرتمند جهان 
حفظ كرده اند، به اين ترتيب دو كشور از سه كشور اول 
قدرتمند جهان در اين بلوك بندي جا دارند. دو كشور هند 
و ايران ازنظر قدرت نظامي و نفوذ منطقه اي و قرارگرفتن 
در موقعيت حساس سوق الجيشي جهان به اين قدرت 
بازدارندگي خواهند افزود. معاون اسبق وزارت اقتصاد 
ادامه داد، از نظر قدرت اقتصادي، كشور چين بر اساس 
آمار منتشرش��ده بانك جهاني با 14140 ميليون دالر 
توليد ناخالص ملي ).G.D.P(، دومين اقتصاد برتر و از نظر 
محاسبه قدرت خريد مصرف كننده ).p.p.p( با ۲7310 
ميليارد دالر در رتبه نخست جهان قرار دارد. همچنين 
طبق آمار بانك جهاني بين پنج كشور برتر صادركننده 
جهان كشور چين با ۲۲63 ميليارد دالر صادرات رتبه 
اول را در جهان كسب كرده است. صادرات چين در مقام 
مقايسه با دومين و سومين كشور صادركننده برتر جهان 
يعني امريكا و آلمان به ترتيب با 1۵46 و 14۵0 ميليارد 
دالر صادرات، فاصله زيادي دارد. از نظر واردات كاال نيز 
طبق آمار انتش��اريافته از س��وي بانك جهاني در سال 
۲017 با واردات بالغ بر 1731 ميليارد دالر در سال مزبور 
به كل واردات كشورهاي اتحاديه اروپا كه 189۵ ميليارد 
دالر بوده نزديك و قابل مقايسه است، البته اگر واردات 
كشورهاي روسيه، هند و ايران را به واردات كشور چين 
اضافه كنيم به رقم ۲۵49 ميليارد دالر مي رسيم كه 6۵4 
ميليارد دالر بيشتر از واردات كشورهاي اتحاديه اروپا در 
سال ۲017 است. به اين ترتيب مشاهده مي شود از نظر 
ظرفيت اقتصادي و ميزان صادرات و واردات اين كشورها، 
بازار بزرگي را براي عرضه و دادوستد كاالهاي چهار كشور 

در اين بلوك بندي جديد ترسيم مي نمايد.

وزير اقتصاد: دولت يك ريال هم 
براي بودجه ۹۹ استقراض نكرد

وزير اقتصاد گفت: دولت يك ريال براي اجراي بودجه 
س��ال 99 از بانك مركزي اس��تقراض نكرده است و 
بانك مركزي تنها براي ايفاي تعهدات برخي از اجزاي 
بودجه، ارز را خري��داري كرده و در مقابل پول تزريق 
كرده است. به گزارش تس��نيم، فرهاد دژپسند وزير 
اقتصاد و دارايي در واكنش به خبر چاپ پول توس��ط 
بانك مركزي طي سال گذشته و استقراض دولت از اين 
بانك براي اجراي قانون بودجه سال 99 گفت: دولت 
يك ريال براي اجراي بودجه سال 99 از بانك مركزي 
استقراض نكرده است و بانك مركزي تنها براي ايفاي 
تعهدات برخي از اجزاي بودجه، ارز را خريداري كرده 

و در مقابل پول تزريق كرده است.
وي ادامه داد: به عنوان مثال براساس تبصره 4 بودجه 
سال 99 صندوق توسعه ملي تعهداتي را به عهده داشته 
و بايد اين تعهدات را ايفا مي كرده است اما ارزي را كه در 
خارج از كشور داشته است نتوانست به داخل منتقل 
كند تا قابل معامله شود، بنابراين بانك مركزي ارز را 
از بازار خريداري كرد و به ازاي آن به دستگاه هايي كه 
بايد از آن محل پول واريز مي كرده اس��ت، وجوهي را 
پرداخت كرد. دژپسند اظهار كرد: براين اساس موضوع 
كاماًل متفاوت از اين است كه بگوييم دولت براي تأمين 
مالي خود از بانك مركزي استقراض كرده است و اين 
دو موضوع ماهيتي كاماًل متفاوت دارند. اگر بتوانيم 
هرچه زودتر آن وجوه را به داخل كشور منتقل يا قابل 
حوال��ه و معامله كنيم، همان مقدار ارز قابل معامله و 
مبادله شده و به تاجر ما حواله داده مي شود و متناسب 
با آن هم ريال جمع خواهد شد بنابراين استقراض از 
بانك مركزي صحيح نيست. پيش از اين عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مركزي در مصاحبه با شبكه 
سه، از بدهكاري 90 هزار ميليارد توماني 11 بدهكار 
بزرگ به سيستم بانكي خبر داد و در مورد تورم گفت: 
در سال 98 و 99 بخش هايي از بودجه دولت از طريق 
درآمد هاي تسعير صندوق توسعه ملي تأمين شد كه 

به زبان ساده تر به معناي چاپ پول است.

نحوه فعاليت بانك ها در شهرهاي 
قرمز و نارنجي كرونايي 

 كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي با صدور 
اطالعيه اي ساعت كار شعب و نحوه حضور كاركنان 
بانك ها در شهرهاي آبي، زرد، نارنجي و قرمز كرونايي 
را اعالم ك��رد.  كانون بانك ها و موسس��ات اعتباري 
خصوصي با ص��دور اطالعيه اي درباره س��اعت كار 
بانك ها و موسسات خصوصي از تاريخ 1۵ فروردين 
تا اطالع ثانوي،  توضيحاتي را اعالم كرد.براساس اين 
اطالعيه، حضور كارمندان بانك ها در شهرها با هشدار 

قرمز به ميزان ۵0درصد مي باشد.

اولويت هاي بانك مركزي در سال جديد 

 هدايت منابع بانكي به توليد
اولويت بندي ها در شرايطي محقق مي شود كه بانك مركزي 
بتواند استقالل كافي را داشته باشد و در برهه هايي از سال 
با دستور دولت مجبور به چاپ اسكناس نباشد كه طبيعتا 

رشد نقدينگي و تورم را به همراه خواهد داشت.
بانك مركزي به عنوان نهاد مالي مهم كشور كه وظايف و 
ماموريت هايي مهمي بر عهده دارد، شايد از حساس ترين 
سازمان هاي فعال در حوزه اقتصادي نيز باشد كه در مدت 
اخير با بي مهري مورد انتقاد و آماج حمالت برخي افراد و 
گروه ها قرار گرفت اما همچنان در تالش است تا وظايف خود 
را به بهترين نحو ممكن اجرا كند. تورم و حفظ ارزش پول 
ملي از اصلي ترين و مهم ترين اولويت هاي بانك مركزي در 
سال جديد است كه البته از سال گذشته هدفگذاري تورمي 
مورد توجه بانك مركزي قرار گرفت و براساس آن مقرر شد 
تا خرداد 1400 نرخ تورم ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفي 
۲ واحد درصد محقق شود. به گفته عبدالناصر همتي، رييس 
كل بانك مركزي، اين هدفگذاري با بهره گيري از ابزارهاي 
سياست پولي و نيز ارتقاء و تعميق عمليات بازارباز تعيين 
شده است. او تورم را موضوع كالن اقتصادي مي داند كه با 
تصحيح سياست گذاري اقتصادي هم در دولت و بودجه و 

هم در بخش سياست گذاري پولي حاصل مي شود.
تقويت و حفظ ارزش پولي ملي نيز يكي ديگر از وظايف مهم 
بانك مركزي است كه همواره مورد تاكيد ويژه رهبر معظم 
انقالب و همچنين رييس جمهوري قرار داشته و دارد و به 
گفته همتي تقويت ارزش پول ملي، با كنترل انتظارات و 
محدود كردن رشد نقدينگي از هر دو طريق: محدودكردن 
رشد پايه پولي و تداوم اقدامات اجرايي براي كاهش ناترازي 
بانك ها و تنظيم و اعم��ال محدوديت درخلق نقدينگي 
بانك ها از اولويت هاي سال 1400 خواهد بود. مديريت بازار 
ارز نيز يكي از پرچالش ترين اقدامات و ماموريت هاي بانك 
مركزي بوده است كه در شرايط سخت تحريم ها و كاهش 
شديد فروش نفت ايران و همچنين منابع بلوكه شده در 
كشورهاي ديگر، توانس��ت با اجراي روش ها و برنامه هاي 
مختلف نسبت به مديريت ارزي كشور تا حد بسياري موفق 
عمل كند. ارتقاي ثبات بازار، مديريت نوس��انات، تالش 
براي پيش بيني پذير كردن روند نرخ ارز و ساير متغيرهاي 

اقتصادي و تقويت اقدامات براي آزادسازي منابع مسدود 
ارزي در خارج از كش��ور يكي از اولويت هاي س��ال جديد 
است كه همتي به آن اش��اره كرد.  همچنين عالوه بر اين 
اولويت بندي ها، زمزمه هايي مبني بر رشد اقتصادي مثبت 
براي ايران در سال جديد نيز وجود دارد كه در گزارش بانك 
جهاني و صندوق بين  المللي پول به آن اشاره شده و همتي 
نيز در اين باره گفته اس��ت: براساس مجموعه شاخص ها 
و درغياب ش��وك جديد به اقتصاد ايران، به طور طبيعي 
سال 1400 با ثبات تر از سال 1399 است و احتمال غالب 
آن است كه رشد اقتصادي تداوم يافته و تورم هم به مسير 
بلندمدت خود برگردد. تمام اين موارد و اولويت بندي ها در 
شرايطي محقق مي شود كه بانك مركزي بتواند استقالل 
كافي را داشته باشد و به عنوان نمونه در برهه هايي از سال بنا 
به دستور دولت مجبور به چاپ اسكناس نباشد كه طبيعتا 
رشد نقدينگي و تورم را به همراه خواهد داشت. بانك مركزي 
زماني مي تواند بهترين عملكرد را داشته باشد كه تنگناهاي 
ارزي نيز رفع و دالرهاي مسدود شده ايران در كشورهاي 
ديگر آزاد شود. يكي از اهدف كليدي امسال بانك مركزي 
هدايت منابع بانكي به سمت توليد و رفع موانع پشتيباني 
بانك ها از توليد است.با نام گذاري سال 1400 توسط رهبر 
انقالب به نام »توليد؛ پشتيباني ها، مانع زدايي ها«، چراغ راه 
فعاالن اقتصادي در س��ال جديد همانند سال هاي اخير، 
بر محور توليد و رونق اقتصادي قرار گرفت. جايگاهي كه 
نيازمند حمايت تمامي نهادها، وزارتخانه ها و سازمان هاي 
مرتبط در امر توليد براي تحقق شعار سال 1400 مي باشد. 
اما بر هيچ كس پوشيده نيست كه سوخت توليد با تزريق 
منابع مالي و نقدينگي ميس��ر مي ش��ود. منابعي كه در 
سال هاي اخير عالوه بر نظام بانكي، بازار سرمايه را نيز به 
ميدان آورده اس��ت. اما منبع جديد بازار سرمايه در نبود 
برنامه ريزي مناسب و كارشناسي، از هدف اوليه كه تزريق 
منابع مالي به واحدهاي توليدي بود، فاصله گرفته است. در 
طرف ديگر، منابع بانكي قرار دارد كه در روزهاي كم فروغ 
بورس كه نتيجه عدم برنامه ريزي صحيح مديران مرتبط 
اس��ت، تنها اميد فعاالن اقتصادي ب��راي راه اندازي واحد 

توليدي مدنظر و بهره مندي از منابع مالي است.

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
در بازار ارز و طال تحوالت بازار در روزهاي اخير حكايت از 
كاهش اندك قيمت ها دارد و فعاالن بازار مي گويند كه به 
دنبال مذاكرات كش��ورهاي اروپايي در هفته جاري و روز 
سه شنبه، بازار منتظر كاهش قيمت هاست و به نظر مي رسد 
كه به دنبال مذاكرات كشورهاي اروپايي، قيمت طال و ارز 
در ارديبهش��ت ماه كاهش خواهد يافت اما در عين حال 
برخي صاحب نظران معتقدند كه اگر طرفين در مورد رفع 
تحريم ها و بازگشت امريكا به برجام به توافق نرسند، قيمت 
ارز مي تواند با يك شيب ماليم افزايش يافته يا در قيمت 
فعلي تثبيت شود. اما اگر امريكا به برجام برگردد و تحريم ها 
لغو شود، قيمت دالر تا ۲0 هزار تومان و كمتر از آن كاهش 
خواهد يافت.  قيمت دالر كه در تعطيالت دو هفته اول به 
كانال ۲6 هزار تومان وارد شده بود، روز شنبه و يكشنبه در 
كانال ۲4 هزار تومان قرار گرفت و بار ديگر روز دوشنبه به 
كانال ۲۵ هزار تومان وارد شد و با نرخ ۲۵0۵0تومان معامله 
ش��د.  قيمت اونس جهاني نيز 17۲6 دالر اعالم شده و به 
دنبال آن مظنه مثقال طالي آبشده يا 17 عيار به 4 ميليون 
و ۵97 ه��زار تومان، هر گرم طالي 18 عيار به 1 ميليون و 
61هزار، سكه طرح جديد 10 ميليون و 8۲0 هزار، سكه 
طرح قديم 10.۵ ميليون، نيم سكه 6 ميليون و 4۵0 هزار، 
ربع سكه 4 ميليون و 1۵0 هزار و سكه گرمي ۲ ميليون و 
3۵0هزار تومان داد و ستد شد.  نايب رييس اتحاديه طال و 
جواهر از كاهش اندك قيمت سكه و افزايش قيمت دالر طي 
16 فروردين 1400 در بازار خبر داد. محمد كشتي آراي با 
بيان اينكه اونس جهاني با قيمت 17۲6 دالر عرضه شده 
است افزود: هم اكنون قيمت سكه طرح جديد 10ميليون 
و 780 هزار تومان، س��كه طرح قديم 10 ميليون و 400 
هزارتومان، نيم سكه 6 ميليون و 4۵0 هزار تومان، ربع سكه 
4 ميليون و 1۵0 هزارتومان و سكه هاي گرمي ۲ ميليون 
و 3۵0 هزار تومان به فروش مي رسد. وي با اشاره به اينكه 
كاهش نرخ ارز و طالي جهاني سبب افت قيمت طال شده 
است گفت: امروز هر گرم طالي 18 عيار يك ميليون و ۵7 
هزار توم��ان و هر مثقال طال 4 ميليون و ۵80 هزار تومان 

فروخته مي شود.

    دالر رشد كرد 
در س��اعات صبح دوش��نبه، قيمت دالر ۲4 هزار و 9۲0 
تومان، قيمت يورو ۲9 ه��زار و 100 تومان و درهم امارات 
6 هزار و 8۵0 تومان اعالم ش��د. با افزايش قيمت دالر به 
۲4 هزار و 9۲0 تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد 10 ميليون و 7۲0 هزار تومان وقيمت س��كه تمام 
بهار آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و 600 هزار تومان، 
قيمت طالي 18عيار هرگرم يك ميليون و 6۵ هزار تومان، 
نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 4۵0 هزار تومان، ربع سكه 
بهار آزادي 4 ميليون و 100 هزار تومان و سكه يك گرمي 
۲ ميلي��ون و 400 هزار تومان، قيم��ت طالي ۲4عيار در 
هر گرم يك ميلي��ون و 417 هزار تومان و هر مثقال طال 4 
ميليون و 614 هزار تومان ارزش گذاري شد. قيمت طال و 
سكه طرح جديد نسبت به روزكاري قبل با افزايش همراه 
شده است؛ سكه در روزهاي گذشته در كانال 11ميليون 
تومان در نوسان بود ولي با پايان رسمي تعطيالت نوروزي بار 
ديگر قيمت ها در اين بازار نزولي شد و سكه نيز به كانال 10 
ميليوني بازگشت. از جمله داليل اصلي نوسان در بازار طال و 
سكه تغييرات قيمتي در طالي جهاني و دالر است؛ قيمت 
ارز در بازار تهران تحت تأثير خبرهاي سياسي است. نوسان 

قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، 
با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز ۲6 هزار تومان هم 
رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي 
و ... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است. 
كاهش قيمت ارز در دو روز ابتدايي هفته با مقاومت عده اي 
از بازاري ها همراه شده و همين امر نيز سبب تغيير مسير 
قيمت ها در بازار ارز شده است؛ قيمت دالر كه تا ۲4 هزار و 
600 تومان كاهش يافته بود صبح ديروز با قيمت ۲4 هزار 
و 900 تومان معامله شد. به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار 
ارز وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست 
اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام و ... قيمت ارز كاهش 
چشم گيري خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره هم 
نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان 
كاهش چشمگير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 
۲3-۲۲ هزار تومان جا خوش مي كند. در صرافي هاي بانكي 
نيز قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل افزايش يافته 
است؛ برهمين اساس، قيمت فروش دالر ۲4 هزار و 449 
تومان و قيمت خريد دالر از م��ردم ۲3 هزار و 96۵ تومان 
تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل ۲8 هزار و 
600 تومان و قيمت خريد يورو نيز ۲8 هزار و 33 تومان اعالم 
شده است. نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات 

بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

    تداوم روند نزولي دالر و يورو 
در صرافي هاي  مجاز

قيمت ارز نيز با افزايش روبرو ش��د. قيمت دالر ۲4 هزار و 
800 تومان و هر ي��ورو نيز ۲9 هزار و 800 تومان فروخته 
شده است. بازار ارز در دومين روز هفته نيز شاهد كاهش 
شاخص ارزي بوده است. روندي كه نشان از كاهش انتظارات 
تورمي و حضور ُپرقدرت بازارساز براي تامين نيازهاي واقعي 
ارزي است. بر اين اساس در معامالت روز يكشنبه پانزدهم 
فروردين ماه 1400 بازار ارز، هر اس��كناس دالر امريكا در 
صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور به نرخ ۲3788 تومان 
از مردم خريداري شد و در مقابل به قيمت ۲4۲69 تومان 
به متقاضي دريافت دالر فروخته شد. اين رقم نسبت به نرخ 
پاياني روز قبل، 197 تومان و نس��بت به پايان هفته قبل، 
936 تومان ارزان تر شده است. عقب گردي كه بيانگر افت 

دو كاناله دالر امريكا در ميانه فروردين ماه است. همچنين 
در اين صرافي ها، هر اسكناس يورو به نرخ ۲77۲1 تومان از 
مردم خريداري شد و در مقابل با افت 30۲ توماني نسبت 
به روز شنبه، به قيمت ۲8۲81 تومان به متقاضي دريافت 
يورو فروخته شد. يورو نيز نسبت به آخرين روز كاري هفته 

قبل، 1۲10 تومان ارزان تر شده است.

    پيش بيني بانك امريكايي از قيمت بيت كوين
به گفته تحليلگران بانك جي پي مورگان امريكا، قيمت 
بيت كوين از نظر فني براي مطابقت با كل سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در طال بايد به 130 هزار دالر افزايش يابد.
به گ��زارش »ن��زدك« امري��كا، بانك جي پ��ي مورگان
JPMorgan در يادداش��ت خود كه براي مشتريان اين 
بانك به صورت ايميل ارسال شد، كاهش نوسان بيت كوين 
را نكته مثبتي براي عالقه موسسات به اين دارايي ذكر كرد. 
در مقاله اي كه توسط بلومبرگ منتشر شد و اين يادداشت 
را پوش��ش مي داد، استراتژيست هايي از جمله نيكوالس 
پانيگيرتزوگلو از بانك جي پي مورگان نوشتند: نشانه هاي 
كم ش��دن نوس��انات بيت كوين دلگرم كننده است... به 
نظر ما، عادي شدن نوسانات بيت كوين از اكنون احتمااًل 
به تقويت مجدد منافع نهادها كمك مي كند. بر اس��اس 
كاهش نوس��انات بيت كوين در دوره طوالني مدت، اين 
استراتژيست ها پيش بيني خود را براي قيمت بيت كوين به 
منظور همسان سازي با سرمايه گذاري بازار خصوصي در طال 

اصالح كردند. به گفته اين استراتژيست ها، با توجه به مقياس 
بزرگ سرمايه گذاري در طال، هرگونه خروج سرمايه گذاران 
از بازار طال به عنوان ارز جايگزين به معناي روند صعودي 

قيمت بيت كوين در بلندمدت است. 
در يادداشت بانك جي پي مورگان آمده است: قيمت بيت 
كوين از نظر فني براي مطابقت با كل سرمايه گذاري بخش 
خصوصي در طال بايد به 130 ه��زار دالر افزايش يابد.در 
يك سال برجسته براي بيت كوين، حمايت مداوم از سوي 
موسسات مالي بسيار چشمگير بوده است. موسسات گلدمن 
ساكس و مورگان استنلي هر دو محصوالتي را در اين راستا 
ارايه كرده اند. قيمت هر اونس طال نيز با 0.07درصد كاهش 
به 17۲7دالر و 68 سنت رس��يد. در حالي كه سوددهي 
اوراق قرضه خزانه داري امريكا افزايش يافته و پس از انتشار 
آمارهاي فراتر از حدانتظار از بازار كار اين كشور شاخص ها 
در بورس هاي جهان تقويت شده است، قيمت طال  ديروز 
شاهد كاهش بود.  براساس اين گزارش، قيمت هر اونس 
طال ام��روز با 0.07 درص��د كاهش ب��ه 17۲7 دالر و 68 
سنت رس��يد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي ديروز نيز با 
0.14درصد كاهش به 17۲6 دالر رسيد.مارگارت يانگ 
تحليلگر موسسه ديلي اف ايكس در اين باره گفت: »انتشار 
آمارهاي قوي از بازار كار امريكا سبب تقويت دالر و سوددهي 
بيشتر اوراق خزانه داري اين كشور شده است و اين عوامل 
تاثير منفي بر قيمت طال داشته است. من فكر مي كنم روند 
اصلي حركت طال در حال حاضر كاهشي است.« وي افزود: 
»رشد اقتصاد جهاني قطعا در حال مثبت شدن است. اما 
اين رشد نامتوازن است به نفعي كه رشد در امريكا باال، اما در 
بخش هايي از اروپا ضعيف است.« با افزايش تعداد جمعيت 
واكسينه شده و اقدامات محرك اقتصادي دولت، اقتصاد 
امريكا در ماه مارس بيش��ترين تعداد فرصت هاي شغلي 
7 ماه اخير را ايجاد كرده است. اين وضعيت سبب شده تا 
شاخص ها در بازارهاي بورس جهان به باالترين رقم هاي 
طي بيش از يك ماه گذشته برسد. در عين حال سوددهي 
اوراق قرضه خزانه داري امريكا در نزديكي باالترين رقم 14 
ماه گذشته تثبيت شده است.اما ارزش دالر در برابر ارزهاي 
رقيب، در آستانه انتشار عملكرد بخش خدمات امريكا تغيير 
محسوسي نداشته است. اعالم طرح ۲ تريليون دالري دولت 
بايدن براي بازس��ازي زيرساخت هاي امريكا كه مي تواند 
سبب ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر شود، نگراني هايي را 
در مورد افزايش نرخ تورم به دنبال داشته است. هرچند در 
وضعيت عادي رشد تورم مي تواند به باال رفتن قيمت طال 
منجر شود، اما باال رفتن همزمان سود اوراق قرضه، هزينه 

فرصت سرمايه گذاري در بازار طال را باال برده است.

پيش بيني افزايش قيمت بيت كوين تا 130 هزار دالر از سوي بانك جي پي مورگان 

دالر در كانال 25 هزار تومان قرار گرفت 



رقيه   ندايي|
آغاز س�ال جديد هم چراغ بورس را سبز نكرد و 
شاخص كل بورس كه در كانال يك ميليون و ۳۰۰ 
هزار واحد وارد سال جديد شده بود، در هفت روز 
فعاليت خود در اين روز دوباره به كانال يك ميليون 
و ۲۰۰ هزار واح�د عقبگرد ك�رد؛ اتفاقي كه يك 
كارشناس بازار سرمايه دليل آن را ابهامات موجود 
در حوزه هاي اقتصادي و سياسي مي داند و بر اين 
باور است كه بايد منتظر انتخابات رياست جمهوري 

و نگرش دولت جديد به بازار سرمايه بود.

بازارس��رمايه از مرداد ۹۹ روزهاي پر فراز و نشيبي را 
به خود ديده است اما وعده مسووالن نسبت به بهبود 
وضعيت بازار نويد روزهاي بهت��ري را مي داد. فعاالن 
بورسي از حواش��ي پيرامون بازار سرمايه گاليه دارند 
و معتقدند اين حواش��ي روزبه روز بيش��تر مي ش��ود 
به گونه اي كه افرادي كه تخصص و سابقه كار كردن در 
اين ب��ازار را ندارند با برخي  دخالت ها و  اظهارنظرهاي 

غيركارشناسي وضعيت را بدتر مي كنند. 
با وجود آنكه اغلب سهامداران خرد اين روز ها در حال 
ترك بورس هس��تند اما تحليلگران كهنه كار بر اين 
باورند كه اين روند نزولي در بلندمدت تداوم نمي يابد و 
در بلندمدت بازار سهام تحت تأثير متغير هاي اقتصادي 
دوباره با رشد مواجه خواهد شد. به زعم اغلب اقتصاد 
دانان ميزان تورم در سال جاري آنطور كه بانك مركزي 
هدف گذاري كرده است محقق نخواهد شد و با توجه 
به متغير هاي اقتصادي ميزان تورم فراتر از 22درصد 
خواهد بود. با درنظر گرفتن اين ميزان تورم شاخص كل 
بورس تهران نمي تواند در يك دوره بلندمدت يكساله 
به طور مداوم با نزول مواجه ش��ود. به گفته بسياري از 
كارشناسان بازار مي توان انتظار داشت كه بازده بازار 
سهام براي سال جاري حول و حوش عدد تورم انتظاري 
باشد و ميزان تورم در سال جاري در محدوده 35درصد 
باشد اما؛ اگر اتفاق غيرمنتظره اي رخ ندهد، بعيد است 
كه نرخ تورم سال جاري از ميانگين نرخ تورم سه سال 
اخير )حدود 35 درصد( باالتر برود. سهام شركت هايي 
م��ورد توجه قرار خواهد گرفت كه نس��بت قيمت به 
درآم��د معقولي دارن��د. همچنين ب��دون لحاظ آثار 
اقدامات سياسي، مي توان براي نرخ ارز ميانگين كف 
قيمتي 20 هزار تومان و سقف قيمتي 30 هزار تومان 
درنظر گرفت كه كفه ترازو و انتظارات بيشتر به سمت 
قيمت هاي پايين ارز سنگيني مي كند. برهمين اساس 

به نظر مي رسد با عبور از انتخابات رياست جمهوري و با 
گذشت نيمه نخست سال جديد و به دنبال آن شفافيت 
بيشتر در مباحث سياسي، متغيرهاي اصلي و كالن 
اقتص ادي مي توانند محرك نرخ برابري دالر قرار  گيرند 
و در نيمه دوم سال۱۴00 زمينه ساز رشد نرخ برابري 
دالر مي توانند باشند.در چنين شرايطي قطعا صنايع 
صادراتي و دالر محور مانند صنايع پتروشيمي، فلزي- 
معدني در بهره مندي از اين افزايش نرخ پيشتاز خواهند 
بود. بر اين اساس در نيمه دوم سال جاري، با برگزاري 
مجامع، تقسيم س��ود و در ادامه شفاف شدن مسائل 

سياسي خون تازه اي به بازار سهام تزريق خواهد شد.

     نرخ ارز امسال 
اثر چنداني بر ماهيت بورس نمي گذارد

فردين آقا بزرگي، كارش��ناس بازارسرمايه در رابطه با 
داليل اُفت بازار سرمايه در نخستين ماه سال ۱۴00 
به رغم س��ال هاي گذش��ته كه با رش��د مواجه بودند 
مي گويد: اينكه بازار سرمايه به جز روز نخست كاري 
در س��اير روز ها منفي بود به رش��د شارپي شاخص و 
س��ير صعودي ارزش بعضي از صنايع طي س��ال ۹۹ 
بازمي گردد. اغلب صنايع و ش��ركت ها به  رغم آنكه در 
سه ماه پاياني س��ال بازار با اصالحات مواجه شد اين 
صنايع باز هم نتوانستند ارزش واقعي خود را پيدا كنند.

اين كارشناس بازار س��رمايه تصريح مي كند: مساله 

دومي كه بر بازار س��رمايه اثر گذاشته بحث مراودات 
سياسي مانند بازگشت به برجام است، ناگفته نماند كه 
چنين مساله اي عالوه بر آنكه بر نرخ ارز تاثير مي گذارد 
شركت هايي كه صنايعش��ان صادراتي و كاموديتي 
محور هستند را نيز تحت الشعاع خود قرار مي دهد. آقا 
بزرگي اظهار مي كند: با توجه به تخصصي بودن بازار 
سرمايه نمي توان روند منفي يا مثبتي كه طي يك بازه 
زماني رخ مي دهد را به كليت بازار در طول سال نسبت 
داد همانطور كه سال ۹۹ شاهد بوديم كه بازار سرمايه 
علي رغم رش��د هايي كه در ابتدا سال با آن مواجه بود 
در پايان س��ال با روند نزولي مواجه شد. قراردادي كه 
ايران با چين بس��ته اس��ت مي تواند دو تاثير بر بازار 
سرمايه بگذارد، به طور مثال اگر ما بخواهيم سكو هاي 
نفتي را در عوض سرمايه گذاري چيني ها در كشور به 
شمار بياوريم اين به طور قطع به سبب كاهش تقاضا در 
واردات س��بب كاهش نرخ ارز خواهد شد، اما اگر اين 
قرار داد اجرايي نش��ود كماكان به دليل عدم تناسب 
عرضه و تقاضا با افزايش ن��رخ ارز مواجه خواهيم بود. 
اين كارشناس بازار س��رمايه تصريح مي كند: نرخ ارز 
بيشترين تاثير را در سال گذشته داشته است، اما امسال 
به نظر مي رسد با توجه به سناريو هاي پيش رو نرخ ارز 
تاثير چنداني بر بازار س��رمايه نخواهد داش��ت، پس 
سهامداران نبايد چندان نگران باشند. تا دوران پاياني 
دولت وقت، استراتژي اقتصادي تغيير نخواهد كرد و 

بازار سرمايه محلي خواهد بود كه دولت از طريق آن به 
جبران كسري بودجه اش بپردازد. شكل دامنه نوسان 
به راحتي سبب خواهد شد كه دولت به خواسته خود 
دس��ت يابد ناگفته نماند كه محوريت دولت در سال 
۱۴00 نيز فروش اوراق از طريق بازار سرمايه است كه 

تا پايان اين دولت ادامه خواهد داشت.

     جذابيت بازارسرمايه
روزبه شريعتي، كارش��ناس بازارسرمايه در گفت وگو 
با ايسنا با بيان اينكه بازار سرمايه همچنان از ابهامات 
مختلف��ي رنج مي ب��رد، مي گويد: عوام��ل و ابهامات 
تاثيرگذاري مانند آينده سياس��ت خارجي، توافقات 
اي��ران و امريكا، نتيجه انتخابات رياس��ت جمهوري، 
مرحله گذاري كه شكل مي گيرد تا دولت جديد روي 
كار بيايد و نگرش دولت جديد به ب��ازار و ... روي بازار 
سرمايه سايه انداخته است. جبران اين كسري بودجه 
قطعا از طريق انتش��ار اوراق خواهد بود و حجم چاپ 
اوراق تا 200 هزار ميليارد تومان باعث افزاش نرخ بهره 
و آسيب به بازار سرمايه مي شود. اين كارشناس بازار 
سرمايه با بيان اينكه در حال حاضر بين سرمايه گذاران 
بورسي چند دس��تگي وجود دارد، توضيح مي دهد: 
برخي س��رمايه گذاران مردمي هس��تند كه به شدت 
آس��يب ديده اند و بس��ياري از آنان س��رمايه خود را 
مي خواهند. قشر ديگر س��رمايه گذاران قديمي بازار 
هس��تند كه ذهنيت خوش بينانه اي دارند و توافقات 
سياس��ي زودهنگام و ورود حجم قابل توجهي ارز به 
داخل كش��ور را پيش بيني مي كنند. قش��ر ديگري 
هم هس��تند كه با توجه به ابهام��ات مذكور، ترجيح 
مي دهند محتاط عمل كنند. ش��وراي عالي بورس و 
سازمان بورس با هدف اينكه هيجانات منفي به بازار 
آسيب بيشتري نزند دامنه نوسان دو درصدي را تعيين 
كردند كه اين موضوع نقدشوندگي را فدا كرده است. 
وي ادام��ه مي دهد: بايد صبر كرد و منتظر ماند. البته 
اتفاق اقتصادي خاصي رخ نمي دهد و بيشتر جو رواني 
است. البته بازارهاي موازي كار خود را مي كنند، دالر 
در محدوده 25 هزار تومان اس��ت اما بازار مسكن نرخ 
دالر را باالي 30 هزار تومان مي بيند و حجم معامالت 
مسكن نيز افزايش يافته اس��ت.مگر اينكه قرار است 
اتفاق خارق العاده اي در قيمت دالر يا نرخ سود سپرده 
رخ دهد. مثال نرخ سود سپرده به 30 درصد برسد. اما 
بايد گفت با دالر 25 هزار توماني و نرخ سود سپرده 20 

درصد، بازار سرمايه بازار جذابي است.
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بايد زيان سرمايه گذاران خرد 
در بورس جبران شود

آرش زره تن لهوني، عضو هيات رييس��ه كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات در نشست روز گذشته اين 
كميسيون با حضور دژپس��ند، وزير اقتصاد و رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تاكيد براينكه در 
سالي كه گذشت بازار بورس با فراز و نشيب هاي فراواني 
همراه بود، گفت: سرمايه گذاران ُخرد بيشترين ضرر را 
در اين ميان متحمل شده و آسيب ديده اند و بايد فكري 
براي جبران ضرر آنها داش��ته باشيم. وي تاكيد كرد: 
ارزش س��هام دولت در شركت هاي دولتي 3۸5هزار 
ميليارد تومان اعالم شده و در سال ۱۴00 قرار است 
مبلغ ۹5000 ميليارد آن واگذار ش��ود. بر اين اساس 
پيشنهاد مي كنم مبلغ ۱0هزار ميليارد تومان ديگر به 
منظور جبران زيان سرمايه  گذاران خرد از سهام دولت 
واگذار گردد و به ۹5000 ميليارد ديگر اضافه شده و 
در اصالحيه بودجه لحاظ شود تا بخشي از مشكالت 
زيان ديدگان رفع گ��ردد. زره تن لهوني تصريح كرد: 
پيشنهاد ديگر اين است كه ۱0هزار ميليارد تومان از 
درآمد مالياتي سال گذشته دولت از بازار بورس را براي 
جبران زيان سرمايه گذاران ُخرد اختصاص دهد. به هر 
صورت بايد به نحوي زيان سرمايه گذاران خرد در بازار 

سرمايه جبران شود.

 حضور شركت هاي هوايي
 با تشكيل كنسرسيوم در بورس

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي درباره اينكه »آيا 
در س��ال جديد، امكان حضور و عرضه سهام صنعت 
حمل و نقل هوايي، همچون راه آهن، در بازار سرمايه 
وجود دارد؟« اظهار كرد: اس��تفاده از بازار سرمايه در 
صنعت هوايي در حقيقت الگويي است كه مي تواند 
انجام شود. وي گفت: از شركت هاي كوچكي كه وجود 
دارد، مي توانيم به صورت كنسرسيوم استفاده كنيم 
و الزم است آنها بتوانند كنسرسيوم را شكل بدهند و 

ظرفيت بزرگ تري را به وجود آورند.
اسالمي عنوان كرد: با تشكيل كنسرسيوم، اصالحات 
مالي و حقوقي در ساختارش��ان ش��كل مي گيرد و 
مي توانند در بازار س��رمايه بلوكشان را عرضه كنند و 
با عرضه بلوك سهام در بازار سرمايه  مي توانند تأمين 
منابع براي گسترش فعاليت هايشان انجام دهند.وزير 
راه و شهرسازي تصريح كرد: آنچه حائز اهميت است 
كه مردم در بازار سرمايه منابع خودشان را مي آورند 
و اس��تفاده مي كنند و انتظار بازگشت سرمايه و سود 
مناس��ب را دارند. ما جايي از بازار س��رمايه استفاده 
مي كنيم كه ب��ا تنظيمات دولت بتوانيم بازگش��ت 
سرمايه را با سود مناسب تضمين كنيم. مثل آزادراه ها 
ي��ا پروژه هاي ريلي كه اخيراً در آنها س��رمايه گذاري 
كرده و آن  را در سال جديد )۱۴00( ادامه خواهيم داد.

عوارض كرونا به بورس هم رسيد
سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برگزاري 
نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه در سال 
جاري اعالم كرد: با وجود آمادگي شركت سهامي 
نمايش��گاه ها براي برپايي سيزدهمين نمايشگاه 
بين المللي بورس، بانك و بيمه در تقويم س��نتي 
يعني اواخر ارديبهشت ماه سال جاري، با توجه به 
ورود موج چهارم كرونا و در مسير حمايت از كادر 
زحمتكش درمان و همچنين مراقبت از سالمت 
هم ميهن��ان عزيز، مش��اركت و حضور مجموعه 
بورس در اين نمايش��گاه منتفي اس��ت. بديهي 
است، اين سازمان در راستاي ارتقاي سطح سواد 
مال��ي مخاطبان و معرفي محصوالت بورس��ي از 
هيچ تالش��ي دريغ نخواهد كرد و در اين مسير از 
ظرفيت هايي همچون صدا و سيما، فضاي مجازي، 
رس��انه هاي خب��ري و ... براي ارتق��اي فرهنگ 

سرمايه گذاري، بيش از پيش بهره خواهد برد.

 نكات مثبت و منفي
 تاثير بودجه ۱۴۰۰ بر بازار سرمايه

محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار با اش��اره به نشست خود با اعضاي 
كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
گفت: در اين نشس��ت دغدغه نمايندگان درباره 
مسائل كالن اقتصادي و بازار سرمايه به ويژه تاثير 
بودجه ۱۴00 بر بازار س��رمايه مطرح شد كه در 
ادامه نكات منفي و مثبتي را تش��ريح كردم. وي 
ادامه داد: نكات مثبت خوب��ي در بودجه ۱۴00 
وجود دارد، مانن��د معافيت ماليات انتقال دارايي 
به ابزاره��ا و نهادهاي مالي ك��ه مي تواند زمينه 
بس��يار خوبي براي توسعه نهادها، ابزارهاي مالي 
و صندوق پروژه ها باشد؛ همچنين در اين بودجه 
اجازه س��رمايه گذاري به بانك ها داده شده و اين 
موضوع مي تواند قدمي مثبت در جهت رونق بازار 
سرمايه باشد.  دهقان دهنوي تصريح كرد: نكات 
قابل تاملي هم در بحث بودجه سال جاري وجود 
دارد، مانن��د حجم باالي انتش��ار اوراق كه بايد با 
كنترل بازار باز بانك مركزي و نرخ هاي سود باشد 
تا تاثير منفي بر بازار نگذارد. افزايشي هم در نرخ 
خوراك شركت هاي توليدي پيش بيني شده كه 
درخواست داديم اين موضوع به صورت تدريجي 
اجرايي ش��ود تا آثار منفي در پي نداش��ته باشد. 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: 
در اين نشس��ت ضمن استماع نكات و مالحظات 
نماينده ها به راهكارهاي خوبي براي كمك به بازار 
س��رمايه و رونق اين بازار دست يافتيم، بخشي از 
اين رونق مي توان��د به اجراي خوب قانون بودجه 
س��ال ۱۴00 كمك كند و ما حتمًا اين موضوع را 

پيگيري مي كنيم.

مباحث سياسي، كالن اقتصادي و نرخ ارز محرك برابري بازارسرمايه

بهار قرمزپوش بورس تهران



گروه راه و شهرسازي|
 در حالي كه بورس در ش��وك تعيي��ن دامنه نامتقارن 
فرورفته و حجم و ارزش معامالت آن به شدت افت كرده 
است، محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي از عرضه سهام 
پروژه هاي ريلي و آزادراهي در بازار سهام طي سال جديد 
خبر داده و از ش��ركت هاي هوايي نيز خواسته است تا با 
تشكيل كنسرسيوم، سهام خود را در بورس عرضه كنند.

به گ��زارش »تعادل«، در ش��رايطي كه ب��ه دليل اعمال 
تحريم هاي يكجانبه امريكا و در پي آن كاهش فروش نفت 
طي چند ساله اخير، اقتصاد كشور بيش از پيش در تنگناي 
مالي قرار گرفته و ش��كاف ميان مناب��ع و مصارف دولت 
به بيشترين ميزان خود رسيده اس��ت، بي گمان قرباني 
نخست كميابي منابع مالي، پروژه هاي زيرساختي همچون 
پروژه هاي ريلي و آزادراهي و ساير پروژه هاي عمراني نظير 
آن هستند. با اين حال، دولت تمايل دارد تامين مالي اين 
دسته از پروژه ها از طريق بازار سهام صورت گيرد. بازاري 
كه در سال هاي 97، 98 و به ويژه در 5 ماه نخست سال 99 
با استقبال قابل توجه شهروندان و سهامداران مواجه شد و 
شاخص كل بورس در تاريخ 19 مرداد 99 به قله 2 ميليون 
و 7 هزار واحدي دست يافت. البته به همان ميزاني كه تمايل 
دولت براي عرضه سهام پروژه ها يا سهام شركت هاي دولتي 
به بازار سهام مساله اي تازه نيست، به همان ميزان نيز مساله 
تامين مالي از طريق بورس جديد نيس��ت و از اين منظر، 
پديده اي مثبت ارزيابي مي شود، چه آنكه از سويي منجر به 
جذب نقدينگي سرگردان به پروژه هاي عمراني خواهد شد 
و تب تورم را تسكين مي دهد و از سوي ديگر، در نبود منابع 
دولتي، از محل آورده و مشاركت شهروندان وسهامداران، 
بسياري از طرح هاي نيمه تمام كشور پايان مي يابد و گامي 
ديگر در مسير توسعه برداشته مي ش��ود و مردم از منافع 
سرمايه گذاري و بهره برداري از اين پروژه ها منتفع مي شوند. 
با اين حال، با توجه به مشكالت بازار سهام به نظر مي رسد 
كه س��ال جاري، دستكم نيمه نخست سال جاري، زمان 
مناسبي براي عرضه سهام پروژه هاي عمراني در اين بازار 
نباشد چرا كه احتماال با استقبال سهامداران مواجه نخواهد 
شد كما اينكه در اسفند گذشته نيز از سه برنامه عرضه اوليه 
سهام، تنها يك مورد آن از سوي نهاد ناظر اجرا شد و دو مورد 
عرضه اوليه ديگر به سال جاري احاله داده شد. مشكالت 
بازار سهام پس از فرود از قله 2 ميليون و 7 هزار واحدي آغاز 
شد اما در پاييز تحت تاثير عوامل غيراقتصادي مرتبط با 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري در امريكا دچار ريزش 
شد. مشكالت بازار سهام به ويژه از تاريخ 25 بهمن سال 99 
به دليل تعيين دامنه نوسان نامتقارن بيشتر شد و در واقع 
مهم ترين ويژگي بازار سهام كه نقدشوندگي بود از بين رفت 
و هم اينك معامالت در بازار سهام قفل شده و نه تنها اقبال 
به اين بازار را از سكه انداخته بلكه سهامداران را واداشته تا 
گهگاه مقابل يكي از مراكز تصميم گيري كشور براي سرمايه 

از دست رفته خود، دست به تجمع بزنند.

      طرح هايي كه تحقق نيافتند
به گزارش »تعادل«، اگر چه در سال گذشته در چند مورد 
معدود برخي از زمين ها و امالك نهادهاي حكومتي در 

بازار سهام عرضه شد، اما تشكيل بورس مسكن كه دستكم 
طي 5 ساله اخير مطرح بوده، همچنان به سرانجام نرسيده 
است. بورس مسكن در واقع نمادي از تالش بخش دولتي 
براي تامين و تجهيز منابع الزم ساخت و ساز و همچنين 
تسهيل خانه دار شدن مردم ارزيابي مي شود. استفاده از 
»صندوق پروژه« براي تكميل پروژه هاي زيرساختي نيز 
طرحي ديگر براي اتصال منابع بورسي به پروژه هاي زير 
ساختي طي س��ال هاي گذشته بوده است كه همچنان 
در حد حرف باقي مانده است. بخش زيادي از پروژه هاي 
عمراني در سراس��ر كش��ور كه منابع مالي آنها از بودجه 
عمومي كش��ور تامين مي ش��ود، با توجه به عدم تحقق 
بودجه هاي ساالنه از يك سو و تزريق قطره چكاني اعتبار 
به پروژه ها از سوي ديگر، به صورت نيمه كاره باقي مانده 
است كه عالوه بر عدم النفع بهره برداري ديرهنگام از اين 
پروژه ها، هزينه اس��تهالك نيز بر اقتصاد كشور تحميل 
مي كنند. مطابق آخرين بررسي هاي صورت گرفته توسط 
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي، هم اكنون 
حدود 6 هزار طرح ملي و 87 هزار طرح استاني نيمه تمام 
در كشور وجود دارد كه تكميل آنها به بودجه اي معادل 

600 هزار ميليارد تومان نياز دارد.
يكي از راهكارهاي مهم حل چالش تامين مالي پروژه هاي 
زيرساختي از ديدگاه كارشناس��ان، ايجاد صندوق هاي 
سرمايه گذاري پروژه است. صندوق پروژه، صندوق يا نهادي 
مالي است كه براي يك يا چند پروژه مشخص ذيل سازمان 
بورس و اوراق بهادار تاسيس شده و به تجميع منابع خرد 
مردمي در جهت سرمايه گذاري در پروژه ها مي پردازد. به 

عبارت ديگر، براي تامين مالي يك پروژه كه عموما پروژه اي 
با توجيه اقتصادي اس��ت، يك صندوق با اركان مختلف 
حقوقي و مالي تشكيل مي شود تا با استفاده از سرمايه هاي 
مردمي بتواند به اجراي هر چه سريع تر پروژه و بهره برداري 

از آن، با وجود نظارت و حسابرسي دولت مبادرت ورزد.

     اسالمي: شركت هاي هوايي 
كنسرسيوم تشكيل دهند

در اين حال، وزير راه و شهرس��ازي اظهار كرد: ما جايي از 
بازار سرمايه استفاده مي كنيم كه با تنظيمات دولت بتوانيم 
بازگشت س��رمايه را با سود مناسب تضمين كنيم، مثل 
آزادراه ها يا پروژه هاي ريلي كه اخيراً در آنها سرمايه گذاري 

كرده و آن  را در سال جديد )1۴00( ادامه خواهيم داد.
او با بيان اينكه ش��ركت هاي هوايي مي توانند با تشكيل 
كنسرسيوم در بازار سرمايه حضور پيدا كنند، گفت: الزم 
است آنها كنسرسيوم تش��كيل دهند تا بتوانند ظرفيت 

بزرگ تري را به وجود آورند.
به گزارش ايلنا به نقل از وزارت راه و شهرسازي، اسالمي 
در پاسخ به اين سوال كه »آيا در سال جديد، امكان حضور 
و عرضه س��هام صنعت حمل و نقل هوايي، همچون راه 
آهن، در بازار س��رمايه وجود دارد؟« اظهار كرد: استفاده 
از بازار سرمايه در صنعت هوايي در حقيقت الگويي است 
كه مي تواند انجام ش��ود.  وي گفت: از اين ش��ركت هاي 
كوچكي كه وجود دارد، مي توانيم به صورت كنسرسيوم 
استفاده كنيم و الزم است آنها بتوانند كنسرسيوم را شكل 
بدهند و ظرفيت بزرگ تري را به وجود آورند.  اس��المي 

عنوان كرد: با تش��كيل كنسرس��يوم، اصالحات مالي و 
حقوقي در ساختارشان شكل مي گيرد و مي توانند در بازار 
سرمايه بلوكش��ان را عرضه كنند و با عرضه بلوك سهام 
در بازار س��رمايه  مي توانند تأمين منابع براي گس��ترش 
فعاليت هايشان انجام دهند. وزير راه و شهرسازي تصريح 
كرد: آنچه حائز اهميت است، اين است كه مردم در بازار 
سرمايه منابع خودشان را مي آورند و استفاده مي كنند و 

انتظار بازگشت سرمايه و سود مناسب را دارند.

    تفاوت كنسرسيوم و ادغام؟
به گزارش »تعادل«، بر اساس سنت تجاري رايج در غرب 
و كشورهاي پيشرفته، در صورتي كه در رشته اي از صنايع، 
شركتي دچار ورشكستگي شود يا از قدرت مانور الزم در 
بازار برخوردار نباش��د، شركت هاي برتر آن رشته، تالش 
مي كنند تا با خريد و الحاق شركت هاي كوچك شرايط 
مانور خود در بازار را تس��هيل كنن��د و همزمان مالكان و 
سهامداران شركت هاي يادش��ده را از تنگناهاي مالي و 
مشكالت اقتصادي نجات دهند.به اين ترتيب، شركت هاي 
كوچك به طور كامل در شركت مادر ادغام مي شود و پس از 
ادغام، ديگر وجود خارجي نخواهند داشت. در اين حال، راه 
ديگري براي تقويت شركت هاي كوچك و كم بنيه تجربه 
شده و وجود دارد. همانطور كه وزيرراه و شهرسازي گفته 
اس��ت، در اين راه حل، شركت هاي كوچك كنسرسيوم 
تشكيل مي دهند يا به عبارتي ائتالف مي كنند و با يكديگر 
متحد مي شود. در اين حالت، هر يك از شركت هاي يادشده 

استقالل خود را حفظ مي كند.

ادامه  از در صفحه اول
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FATF و گريز از شفافيت
 در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، ارتباطي و...ساماندهي 
كنند. روز گذشته گفت وگويي به نقل از احمد توكلي، 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و يكي از تحليلگران 
اقتصادي اصولگرا روي ويترين خبرگزاري ها قرار گرفت 
كه در آن تاكيد ش��ده بود كه اساس��ا پيوستن ايران به 
FATF، براي اقتصاد ايران هيچ رهاوردي نخواهد داشت 
و در ادامه پيش بيني كرده بود كه مجمع تشخيص در 
نهايت راي به پيوستن ايران به FATF نخواهد داد. همان 
 طور كه اش��اره كردم در شرايط فعلي جهان به سمت 
شفافيت و به اشتراك گذاشتن اطالعات حركت مي كند. 
انس��ان امروز دريافته كه از طريق هم افزايي و همراهي 
دستاوردهاي افزون تري را كسب خواهد كرد. توسعه 
نهادهاي بين المللي و ساختارهاي فراگير عالمگير در 
بطن يك چنين عصر و دوره اي است كه هر روز گسترش 
بيشتري پيدا مي كنند. اما متاس��فانه طرفداران عدم 
شفافيت در ايران همچنان تالش مي كنند، سنگر بايكوت 
اطالعات و عدم شفافيت را حفظ كنند و تصور مي كنند 
با بس��تن درهاي كش��ور مي توانند خ��ود را از معرض 
شفاف سازي دور نگه دارند. وقتي مجموعه كشورهاي 
جهان از كشورهاي ليبراليستي و كشورهاي اسالمي 
گرفته تا نظام هاي سوسياليستي، كاپيتاليستي و... به 
اين سند همكاري جهاني پيوسته اند و اعالم كرده اند، رتق 
و فتق امور بانكي و مالي در گروي پيوستن به اين سند 
بين المللي است، عدم درك اين ضرورت هاي غيرقابل 
انكار از سوي برخي افراد و جريانات، بدون ترديد بخشي 
از منافع عمومي كشور را تحت الشعاع قرار مي دهد. از 
ميان همه كشورهاي جهان، تنها دو كشور ايران و كره 
شمالي هستند كه هنوز به اين سند نپيوسته اند. تكليف 
كره شمالي كه مشخص است، اما براي ايران به عنوان 
يك كشور باسابقه، تاريخي و باستاني كه همواره در پهنه 
تمدن سازي حضور داشته، عيب است كه نتواند درك 
درستي از ضرورت هاي جديد جهاني داشته باشد. حتي 
چين كه برخي جريانات اصولگرا از توس��عه مناسبات 
اقتصادي و راهبردي با آن اس��تقبال مي كنند، بدون 
پيوستن ايران به FATF حاضر به همكاري مشترك با 
ايران نخواهد بود. ضمن اينكه نپيوستن به FATF هم 
باعث نخواهد شد، مجموعه تحركات اقتصادي و مالي 
ايران از چشم جهان دور بماند. ظرفيت هاي ماهواره اي 
و ديجيتالي در جهان امروز به اندازه اي رشد پيدا كرده 
كه كوچك ترين حركت و معامله اي در فضاي ارتباطي 
جهاني ثبت خواهد شد. اين تصور كه عدم پيوستن به 
FATF باعث مي شود ايران بتواند معامالت خود را در 
فضايي غبارآلود و مبهم پيگيري كند، اش��تباه محض 
است. از سوي ديگر، بايد ديد چه افراد يا جرياناتي از اين 
فضاي مبهم سود مي برند؟ بدون ترديد كساني از عدم 
تصويب FATF يا عدم احياي برجام نفع مي برند كه طي 
سال ها و دهه هاي اخير سودهاي هنگفتي از تحريم ها و 
محدوديت ها به جيب زده اند. افرادي كه باعث شده اند 
نيازهاي ضروري ايران حداقل  20 تا 30 درصد گران تر 
خريداري شود و به دست مردم برسد، برنده اين فضاي 
غيرشفاف اقتصادي خواهند بود. من به عنوان شخصي 
كه سال ها قبل در مجلس ششم حضور داشته ام وقتي 
مردم كشور را مي بينم كه براي تهيه مرغ و ساير مايحتاج 
خود در صف هاي طويل ايستاده اند، احساس شرمندگي 
مي كنم. به هر حال اين مردم هم مطالباتي براي بهبود 
وضعيت معيشتي و اقتصادي خود دارند كه بايد به آنها 
پاسخ داده شود. بدون تصويب FATF باز هم بايد منتظر 
فشار بيشتر بر اقشار كمتربرخوردار جامعه باشيم. برخي 
معتقدند كه افراد و جرياناتي كه در برابر احياي برجام 
يا پيوستن FATF سنگ اندازي مي كنند به دنبال آن 
هستند كه انگيزه هاي عمومي مردم براي مشاركت در 
كش��ور و انتخابات را كاهش دهند. چرا كه اين تحليل 
وجود دارد كه در صورت عدم استقبال گسترده مردم 
در انتخابات يك طيف يا جناح خاص مي تواند سكان 
هدايت قوه مجريه را به دس��ت بگيرد. اين يك راهبرد 
اشتباه اس��ت، اگر مردم احساس كنند كه حضور آنها 
براي كشور سودمند است، بدون ترديد مانند گذشته در 
صحنه حاضر خواهند شد و از كشور در برابر تندروي ها و 
افراط گري ها حفاظت مي كنند. بنابراين معتقدم كه بايد 
زمينه مشاركت بيشتر مردم در فضاي عمومي كشور و 
انتخابات فراهم شود، چرا كه نفع حضور افزون تر مردم 

متوجه مجموعه جريانات كشور خواهد بود.

 هزينه ترويج فرهنگ پسماند 
در سريال »نون.خ« چقدر بود؟

رييس سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران 
گفت: در قالب يك تفاهمنامه براي ترويج فرهنگ 
مديريت پسماند در سريال »نون.خ« هزينه كرديم. 
به گزارش مهر، گنجانده شدن محتواهاي زيست 
محيطي همچ��ون مديريت پس��ماند و حفاظت 
از حيات وح��ش در فصل اخير س��ريال نوروزي 
»نون.خ« با واكنش هاي مثبتي از س��وي مردم و 
فعاالن محيط زيست روبرو شد. صدرالدين عليپور 
رييس سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران 
در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه همكاري 
با صداوسيما از سوي شوراي شهر تهران از تكاليف 
اين س��ازمان تعريف ش��ده و براي تهيه و ساخت 
انيميشن، كليپ و آيتم هاي مختلف نمايشي با اين 
دستگاه همكاري هايي صورت گرفته است، گفت: 
با توجه به اينكه سريال نون. خ از پرمخاطب ترين 
سريال هاي تلويزيوني است تصميم به همكاري با 
آن گرفته شد. وي با اشاره به اينكه براي پيشبرد 
اهداف تبليغ��ي و ترويجي اين س��ريال از جمله 
كم حجم سازي پسماندها، تفكيك و جداسازي 
پسماند، رها نكردن پس��ماند در طبيعت و … با 
كمك يك تيم مشاوره در قالب يك تفاهمنامه به 
اين موضوع پرداختيم، گفت: حدود يك ميليارد 
تومان براي قرارگيري آيتم هاي تبليغي مورد نظر 

در اين سريال صرف شد.

پرواز فوق العاده »هما« به لندن
گروه راه و شهرس�ازي| در حالي كه به گفته دبير 
انجمن شركت هاي هواپيمايي، پول مسافران ايراني 
در لندن تمام شده و آنها با مشكالت متعددي مواجه 
هستند، هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران »هما« 
اعالم كرده است كه پرواز فوق العاده اي را براي مراجعت 
اين افراد برنامه ريزي كرده است. در اين ميان، هيچ يك 
از مس��ووالن اعالم نكرده اند كه با توجه به ممنوعيت 
پرواز به فرودگاه هاي انگليس به دليل بروز و ش��يوع 
كروناي انگليسي، چگونه عده اي از شهروندان ايراني 

به اين كشور سفر كرده اند؟
 بر پايه اين خبر، »هما« در س��ومين هفته فروردين 
ماه س��ال جاري، پرواز فوق العاده اي را براي مراجعت 
هموطنان مقيم انگليس به كشور برنامه ريزي كرده 
است. با دريافت مجوز پرواز از ستاد ملي مبارزه با كرونا 
و سازمان هواپيمايي كشوري، اين پرواز فوق العاده در 
روز يكشنبه 22 فروردين ماه سال جاري )11 آوريل( 
در س��اعت 9 و 20 فرودگاه حضرت امام خميني )ره( 
را ترك و در ساعت 12 و 10 دقيقه وارد فرودگاه لندن 
مي ش��ود. پرواز بازگشت در همان روز و در ساعت 1۴ 
و 10 دقيق��ه به وقت محلي از فرودگاه هيتروي لندن 
پرواز و در ساعت 23 و ۴0 دقيقه وارد فرودگاه حضرت 
امام خميني )ره( مي شود. »هما« تاكيد كرده است، 
داشتن تست منفي PCR براي تمامي مسافران باالي 8 
سال اين پرواز الزامي است اما براي رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در زمان ورود مسافران به فرودگاه حضرت 
امام خميني )ره(، از مس��افران تس��ت PCR گرفته 
مي شود و درصورت مثبت بودن تست، مسافر با هزينه 
شخصي به مدت 1۴ روز در هتل اين فرودگاه قرنطينه 
مي ش��ود. در اين حال، مقصود اسعدي ساماني، دبير 
انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي اظهار كرد: در حال 
حاضر ايراني هايي كه در لندن مانده اند با مش��كالت 
زيادي مواجه شدند و برخي از آنها پول شان تمام شده 
و مي خواهند به كش��ور بازگردند ام��ا اين امكان فعال 
وجود ندارد. باتوجه به اينكه در انگليس واكسيناسيون 
عمومي در حال انجام اس��ت، اميدواريم پس از تاريخ 
اعالم ش��ده، پروازهاي تهران- لندن به حالت عادي 
برگردد. اسعدي س��اماني در گفت وگو با ايلنا، درباره 
توق��ف پروازهاي ته��ران- لندن اظهار ك��رد: توقف 
پروازهاي لندن تا هشتم ارديبهشت ادامه دارد و اين 
ممنوعيت پروازي مشكالت متعددي براي ايراني هاي 
حاضر در لندن ايجاد كرده است. پرواز تهران- لندن از 
پرمسافرترين پروازهاي اروپايي و خارجي محسوب 
مي شود و فقط ش��ركت ايران اير اين پروازها را انجام 
مي داد و به دليل توقف اين پروازها، ايران اير خسارت 
سنگيني را متحمل ش��د. وي افزود: از آنجايي كه هم 
پروازهاي رفت و برگشت از/ به لندن متوقف بوده، در 
حال حاضر ايراني هايي كه در لندن مانده اند با مشكالت 
زيادي مواجه شدند و برخي از آنها پول شان تمام شده 
و مي خواهند به كش��ور بازگردند ام��ا اين امكان فعال 
وجود ندارد. باتوجه به اينكه در انگليس واكسيناسيون 
عمومي در حال انجام اس��ت، اميدواريم پس از تاريخ 
اعالم ش��ده، پروازهاي تهران- لندن به حالت عادي 
برگردد. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي تاكيدكرد: 
هيچ يك از شركت هاي داخلي بابت توقف پروازها ناشي 
از محدوديت هاي كرونايي به مسافران بدهكار نيستند.  
اسعدي ساماني درباره تعيين تكليف پروازهاي تركيه 
اظهار كرد: تا به اين لحظه هيچ دستوري مبني بر ايجاد 
محدوديت در پروازهاي ايران و تركيه صادر نشده  است. 
موضوع توقف پروازها در اين مس��ير پيشنهاد يكي از 
اعضاي س��تاد ملي مبارزه با كرونا بوده كه در صورت 
تصويب ستاد به س��ازمان هواپيمايي كشوري ابالغ 
مي شود. وي با بيان اينكه در صورت توقف پروازها بايد 
به شركت هاي هواپيمايي اعالم شود تا آمادگي براي 
انجام پروازهاي برگشت از تركيه را داشته باشند، گفت: 
در يك سال گذشته در شرايط تعليق پروازها به دليل 
محدوديت هاي كرونايي، شركت هاي هواپيمايي تجربه 
و آمادگي براي برگشت مس��افران را از كشور مقصد 
كس��ب كرده اند و در صورت تعليق پروازهاي تركيه 
هم، به سرعت مس��افران ايراني مانده در تركيه را به 
كشورمان منتقل خواهند كرد. دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي با بيان اينكه اكثر پروازهاي خارجي در ايام 
نوروز به كشور تركيه بوده  اس��ت، ادامه داد: دو مسير 
عراق و تركيه از پروازهاي پرطرفدار خارجي در ايران 
هستند كه در نوروز امسال پرواز به عراق ممنوع بوده 
و به همين دليل اكثريت پروازهاي خارجي نوروزي به 

مقصد استانبول بود.

اثر سند همكاري ايران و چين 
بر تحريم هاي كشتيراني 

اميد گلزاري، معاون توسعه بازار كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران گفت: با بهره برداري از ظرفيت هاي 
سند همكاري 25 ساله ايران و چين محدوديت هاي 
تحريمي امريكا بي اثر مي شود. به گزارش تسنيم، 
گلزاري درباره سند همكاري 25 ساله ايران و چين، 
اظهار كرد: يكي از مهم تري��ن ابزار هاي تجارت در 
دنياي امروز حمل و نقل دريايي است و بالغ بر 95 
درصد از اقتصاد جهان بر بستر حمل و نقل دريايي 
صورت مي گيرد، بنابراين الزم است كه با استفاده از 
سند همكاري ايران و چين نسبت به برداشتن موانع 
در اين زمينه اقدام كرد. وي با اعالم اينكه تحريم هاي 
امريكا سبب شده كه كشتي هاي ناوگان كشتيراني 
جمهوري اس��المي ايران طي 9 ماه اخير در بنادر 
اصلي چين پهلوگيري نكنند، تصريح كرد: با ورود 
ايران و چين به سطح تازه اي از مناسبات سياسي-

اقتصادي با امضاء س��ند ياد ش��ده، انتظار داريم با 
بهره ب��رداري از ظرفيت هاي اين س��ند همكاري، 
محدوديت هاي تحريمي امريكا كم اثر شوند. وي 
حذف مانع تحريم در روابط تجاري دو كشور ايران 
و چين را عامل��ي مهم در اس��تفاده حداكثري دو 
طرف از توانايي هاي موجود دانست و گفت: به اين 
صورت است كه راهبرد ُبرد-ُبرد محقق شده و سطح 

همكاري ها افزايش مي يابد.

وزير راه: عرضه سهام پروژه هاي ريلي و آزادراهي در بازار سرمايه در سال جديد نيز ادامه مي يابد

اما و اگر ورود ايرالين ها به بورس

معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت برنامه و بودجه خبر داد

همسان سازي حقوق كاركنان خدمات كشوري در سال جاري 

بازدهي 40 درصدي بازارسرمايه

 معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان مديريت برنامه 
و بودجه گفت: كس��اني كه تحت پوشش نظام مديريت 
خدمات كش��وري هس��تند قان��ون متناسب س��ازي و 
همسان س��ازي را باقوت براي آنها درس��ال 1۴00 اجرا 
خواهيم كرد.  دكتر نوبخت در گفت وگو با ايس��نا افزود: 
قطعا براي س��ال 1۴00 اس��تخدامي داريم و در واقع ما 
اجازه استخدام يك سوم تعدادي كه بازنشسته مي شوند 
را داريم ضمن اينكه 53 هزار مجوز استخدامي كه سال 
گذش��ته براي وزارت بهداش��ت ودرمان صادرشده بود 
اجرايي مي شود و همچنين هرسال براي فرهنگيان هم 
برنامه استخدام داريم كه تعدادش را به سازمان اموراداري 
و اس��تخدامي اعالم مي كنيم. رييس سازمان مديريت 
برنامه وبودجه ادامه داد: كس��اني كه تحت پوشش نظام 
مديريت خدمات كشوري هستند قانون متناسب سازي 
و همسان سازي را باقوت براي آنهادرسال 1۴00 اجرايي 
خواهيم كرد. وي بيان كرد: همچنين براي كس��اني كه 
در نظام تامين اجتماعي دس��تمزد و مستمري دريافت 
مي كنند بالغ بر90 هزار ميليارد تومان درس��ال جاري 
جهت همسان سازي حقوق شان پيش بيني شده است، 
همين طور قانون تس��ري را براي كاركنان زحمت كش 
زندان ها قطعا اجرايي مي كني��م. نوبخت درادامه گفت: 
همسان سازي حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و 
دانشگاه هاي علوم پزش��كي نيز در سال جاري اجرايي و 

عملياتي خواهد شد.

   اطالعات بدهيد، حقوق بگيريد!
دستگاه هاي اجرايي نهايت بايد تا خرداد ماه اطالعات فردي، 
اس��تخدامي، احكام كارگزيني يا قرارداد كاركنان خود را 
در سامانه پاكنا ثبت كنند؛ هر گونه پرداختي از اين زمان 
مشروط به ثبت اطالعات خواهد بود.  به گزارش ايسنا، ثبت 
اطالعات كاركنان در سامانه پايگاه اطالعات كاركنان نظام 
اداري )پاكنا( از گذشته مورد تاكيد بوده و در قانون بودجه 
1399 و همچنين قانون بودجه س��ال جاري دستگاه ها 

مكلف به انجام آن هستند.  اين تكليف به منظور ساماندهي 
نيروي انساني، كاركنان دولت و انضباط مالي است كه در 
قوانين بودجه تكليف مي شود و درج اين اطالعات حقي 

را براي استخدام يا به كارگيري اشخاص ايجاد نمي كند. 
اين در حالي اس��ت كه در تبصره 20 قانون بودجه ١٤٠٠ 
جري��ان ثبت اطالعات كاركنان م��ورد تاكيد قرار گرفته 
و دس��تگاه هاي اجرايي مكلف ش��ده اند اطالعات فردي، 
استخدامي، احكام كارگزيني يا قرارداد منعقده كاركنان را 

در سامانه پايگاه اطالعات كاركنان نظام اداري )پاكنا( ثبت 
يا به روز رساني كنند. كاركنان رسمي، پيماني و قراردادهاي 
كار معين، كارگري و كاركنان حوزه سالمت بر اساس قانون 
مربوط به خدمات پزشكان و پيراپزشكان و ساير كاركنان كه 
بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم يا قرارداد 
مقام صالحيت دار در يك دستگاه اجرايي به خدمت گرفته 
مي شوند شامل اين تكليف براي ثبت اطالعات خواهيد بود.

با توجه ب��ه ضرورت اعالم اطالعات مرب��وط به كاركنان، 
پرداخت ها نيز مش��روط به آن شده اس��ت؛ به طوري كه 
از خرداد امس��ال، تخصيص اعتبار حقوق كاركنان صرفا 
بر اس��اس اطالعات سامانه پاكنا انجام مي شود و هر گونه 
پرداخت مستقيم، مستمر و غير مستمر به كليه كاركنان 
دستگاه هاي اجرايي از محل اعتبار هزينه اي و منابع عمومي 
و اختصاصي صرفا پس از ثبت اطالعات در اين سامانه است.
در س��ال گذش��ته نيز در قانون بودجه تاكيد شده بود كه 
دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم 
توس��عه كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند 
مكلفند اطالعات كاركنان را در سامانه كارمند ايران و سامانه 
ثبت حقوق و مزايا ثبت يا به روز رس��اني كنند و هر گونه 
پرداخت مستقيم و مستمر به كليه كاركنان دستگاه هاي 

اجرايي در واقع مشروط به اين ثبت اطالعات شده بود. 
اما سازمان اداري و استخدامي تا كنون گزارشي از روند ثبت 
اطالعات و عملكرد دستگاه ها در اجراي اين تكليف قانوني 

به صورت عمومي منتشر نكرده است.

ادامه از صفحه اول

در صورت برگش��ت به برجام، دالر در س��ال 1۴00 بين 
22تا2۴ هزار تومان تثبيت ش��ده و اين موضوع به نوعي 
منجر به س��ودآوري شركت هاي بورس��ي خواهد شد. 
مخصوصا كه 60درصد بازار س��رمايه كاموديتي محور و 
دالرمحور است، به نظر مي رسد سودآوري آنها بيشتر از 
سال 99 مي ش��ود و تقريبا P/Eها به سمت 5 سوق پيدا 
مي كنند. باتوجه به اين موارد روندي مثبت ديده مي شود 
و به نظر مي رسد تا پايان س��ال 1۴00 شاخص مي تواند 
تا 1800 هم رشد كند، بنابراين پيش بيني مثبت از بازار 
س��رمايه به صورت تدريجي وج��ود دارد.درصورت عدم 
بازگشت به برجام اگر همچنان شرايط فعلي باقي بماند 

يعني تحريم ها بيشتر نشود و سيستم ماشه اي كه در برجام 
از قبل ديده شده است، فعال نشود، همچنان پيش بيني 
مي شود شاخص در س��ال 1۴00 به 1800 برسد زيرا در 
اين حالت عدد متوس��ط دالر در س��ال1۴00 حدود 26 
هزار تومان پيش بيني مي شود كه مي توان با دالر باالتر و 
ابهام در وضعيت سياسي به سمت همان شاخص 1800 
رفت. اگر سيستم ماشه فعال شود، در اين حالت نمي شود 
خيلي بازار را پيش بيني كرد و بايد منتظر ماند و ديد چه 
اتفاقاتي رخ خواهد داد زيرا اندكي توليد و فروش شركت ها 
محتمل اس��ت كه از اين ناحيه دچار ضعف شود.در حال 
حاضر هرآنچه كه بتواند بازار را تقويت كند و متقابال عرضه 

را كنترل كند نياز بازار است. يكي از ايرادات بازار اين است 
كه نمي داند نرخ ارز مي خواهد روي چه قيمتي تثبيت شود 
و اين ابهامي كه درخصوص نرخ ارز وجود دارد بايد برطرف 
شود، دولت نرخ سود اوراق بدهي را بيشتر از 20درصد به 
فروش نرساند؛ اين دو موضوع بايد تعيين تكليف شود. البته 
براي تعادل بخشي بازار هم بايد تقاضا را تقويت و عرضه را 
كنترل كنيم و به اين صورت نباشد كه سهام عدالت را آزاد 
كنيم و عرضه هاي اوليه بيش از ظرفيت بازار وارد آن كنيم 

و بايد همه موارد تحت مديريت باشد.
فرصت بازار در س��ال 1۴00 اين است كه در حال حاضر 
زير ارزش ذاتي خود اس��ت و اين فرصتي است براي بازار 

كه در سال 1۴00 بتواند اشخاصي را  كه وارد بازار سرمايه 
مي شوند از سود خوبي برخوردار كند، به نظر مي رسد اين 
فرصت خوبي است كه امسال ايجاد شده است، بازار سرمابه 
باتوجه به اتفاقاتي كه در سال 99 افتاد مورد توجه عموم 
مردم و مسووالن كشور قرار گرفت. بنابراين تصميماتي 
كه در سال 1۴00 مي گيرند تصميماتي است كه به آثار 
و تبعات آن بر بازار سرمايه فكر مي كنند و قاعدتا اين خود 
فرصتي است براي بازار سرمايه براي سال 1۴00 و اينكه 
بودجه 1۴00 حجم نقدينگي را باال مي برد، افزايش حجم 
نقدينگي به نوعي آثار تورمي دارد كه با خريد سهام مي توان 

از تورم مصون ماند.



سرويس هاي تجاري و برخي سرويس هاي غيرتجاري 
گوگل در روزهاي گذش��ته براي بسياري از كاربران 
داخل ايران از دسترس خارج شده است و عده زيادي 
حتي به كمك انواع VPN هم امكان استفاده از اين 
س��رويس ها را ندارند. كارشناسان علت اين واقعه را 
تغيير سيستم شناسايي كاربر توسط گوگل مي دانند 
و معتقدند اين تغييرات در راس��تاي هدفمند كردن 
تبليغات گوگل اس��ت كه ناخواسته باعث شناسايي 
دقيق كاربران ايراني و بس��ته ش��دن سرويس هاي 
تحريمي شده اس��ت. اما در اين ميان سرويس هاي 
غيرتحريمي هم وجود دارد كه به اش��تباه مس��دود 
شده اند. مدير ايراني توس��عه محصول گوگل وعده 
داده كه اين مشكل با پيگيري حل مي شود. درحال 
حاضر فعاالن ايراني ح��وزه تكنولوژي درحال تهيه 
ليس��تي از محصوالت گوگل هس��تند كه استفاده 
از آنها در كش��ور ايران طبق قواني��ن امريكا و گوگل 
بالمانع اس��ت اما به اش��تباه براي ايراني ها مسدود 
شده اند. قرار است اين ليست از طريق مديران ايراني 
شركت گوگل به اطالع اين شركت برسد. در روزهاي 
گذش��ته برخي از كاربران ايراني توليدكننده محتوا 
در ش��بكه هاي اجتماعي در مورد كم ش��دن درآمد 
از كانال يوتيوب خبر دادند و خيلي زود اين ش��ايعه 
بر س��ر زبان ها افتاد كه احتماال گوگل براي هميشه 
سرويس هاي خود را روي كاربران ايراني خواهد بست 
و بسياري پيش��نهاد مي كنند كه همين حاال بايد از 
اطالعات خود بك آپ بگيريد. البته گوگل تحريم هاي 
جديدي را عليه كاربران ايراني وضع نكرده و همه چيز 
به همان منوال سابق است. در نتيجه سرويس هاي 
مانند جي ميل، داكس، درايو و گوگل پلي كه پيش 
از اين در دس��ترس عموم بود، به احتمال بسيار باال 
از اين پس هم در دس��ترس خواهد بود. مي ماند يك 
سري سرويس هاي تحريم ش��ده مانند آناليتيكس 
و سرويس مخصوص توس��عه دهنده هاي اندرويد و 
تمامي سرويس هايي كه بر پايه پلتفرم ابري گوگل 
هستند. اين سرويس هاي پيش از اين تنها از طريق 
استفاده از وي پي ان قابل دسترس بودند، اما اخيرا اين 
امكان هم از كاربران ايراني گرفته شده است. به نظر 
مي رسد گوگل سيستم تشخيص مكان جغرافيايي 
تمامي كاربران خود را به روزرساني كرده تا بهتر بتواند 
قوانين مالياتي جدي��د امريكا براي كاربران يوتيوب 
را اجرا كند. بر اس��اس قانون جديد، هر توليدكننده 
محتوايي كه در پلتفرم يوتيوب ويديو توليد و از اين 
راه درآمدي كسب كند، بايد مالياتي را به اداره ماليات 
امريكا پرداخت كند كه اين كار از طريق پر كردن فرم 
مالياتي صورت مي گي��رد. در غير اين صورت گوگل 
اين حق را دارد كه بين ۰ تا ۳۰ درصد از درآمدهاي 
حاصل از اين توليدكننده را به عنوان ماليات كسر كند 
تا توليدكننده محتوا فرم هاي مربوطه را پر كند. نكته 
مهمي كه در اين ميان به چشم مي خورد، قراردادهاي 
مالياتي كش��ورها با امريكاست. با مطالعه اين بخش 
متوجه مي ش��ويم كه اگر ي��ك يوتوبر مخاطب هاي 
بين المللي داشته باشد، ماليات بر درآمد بيننده هاي 
ساكن كشورهاي مختلف، با يكديگر متفاوت است. 
به زبان ساده، درآمدي كه از بيننده هاي آلماني براي 
يك توليدكننده محتوا حاصل مي شود، درصد ماليات 
متفاوتي به نسبت ماليات بر درآمد بيننده هاي ژاپني 
را متوجه حال توليدكننده محتوا مي كند. به همين 
دليل گوگل سيستم مكان يابي جغرافيايي كاربران 
خود را ب��ه روز كرده تا بهتر بتوان��د پيرو اين قوانين 

مالياتي باشد.

ويپيانهمكمكينميكند
در مي��ان اي��ن بحث ه��ا و ش��ايعه ها بس��ياري از 
س��رويس هاي مختلف بدون VPN و با VPN براي 

يك عده از كاربران داخل ايران باز نمي ش��ود و براي 
يك عده بدون مش��كل كار مي كن��د. از طرف ديگر 
بسياري از سرويس هايي كه خود از گوگل سرويس 
مي گيرند مانند سايت Spotify يا Last.fm هم از 
دسترس برخي از كاربران ايراني خارج شده است؛ اما 
محتمل ترين اتفاقي كه بسياري از كارشناسان روي 
آن اتفاق نظر دارند، اين است كه گوگل هيچ سرويس 
جديدي را روي ايراني ها نبسته، بلكه سرويس هايي 
كه از قبل به دلي��ل تحريم ها براي كارب��ران ايراني 
مسدود بودند و كاربران از طريق دور زدن تحريم ها 
به آنها دسترسي پيدا مي كردند، حاال لوكيشن واقعي 
كاربران را مي  دانند و به همين دليل اين سرويس ها 
از دس��ترس ايراني ها خارج شده است. در اين ميان 
مدير ايراني توسعه محصول گوگل معتقد است كه با 
پيگيري رسانه اي و مشاركت جمعي در شبكه هاي 
اجتماعي مي توان اين مشكل را براي سرويس هاي 
غيرتجاري برطرف كرد. خش��اياِر نژاد، مدير ايراني 
توس��عه محصول گوگل در مورد شناسايي كاربران 
ايراني توس��ط گوگل و مس��دود شدن بس��ياري از 
سرويس ها حتي در صورت استفاده از VPN گفت: 
»اين اتفاق بيشتر شبيه يك اشتباه فني است تا تغيير 
در سياست گذاري.« او با اعالم اينكه هنوز مشخص 
نيست چرا اين اتفاقات افتاده، توضيح داد: »از آنجايي 
كه به آخر هفته كاري رسيديم فعال انتظار آن را نداريم 
كه كسي جواب ايميل هاي درون سازماني را بدهد، 
اما پيگير اين موضوع هستيم و به محض روشن شدن 
مساله آن را به اطالع كاربران ايراني مي رسانيم.« او 
در مورد داليلي كه ممكن است پشت اين اتفاق باشد 
اعالم ك��رد: »تا آنجايي كه م��ن مي دانم هيچ قانون 
جديدي به ثبت نرسيده است كه به دليل آن اين اتفاق 
افتاده باشد و به همين دليل من خوشبين هستم كه 
بتوان اين مساله را حل كرد اما نيازمند زمان يك تا دو 
هفته اي است.« او در ادامه گفت: »گوگل نمي تواند 
سرويس هاي خود را براي منطقه ايران تست كند. به 
همين دليل وقتي براي مردم يك كشوري تغييراتي 
را اعمال مي كنن��د، نمي دانند اين تغيير براي مردم 
يك كش��ور ديگر مانند ايران چه تغييراتي به وجود 
مي آورد. به همين دليل يك سري مشكالت به وجود 
مي آيد ك��ه البته با پيگيري ب��ه احتمال خيلي زياد 

برطرف مي شود.«

بلكليستمشتركبرايآيپيها
به گفته خشايار نژاد، بيشتر سرويس هاي گوگل از يك 
ليست سياه مشترك استفاده مي كنند و اين موضوع 
مي تواند دليل اصلي پشت اين اتفاقات باشد. او در اين 
مورد توضي��ح داد: »وقتي گوگل مي خواهد به دليل 

قوانيني كه مجبور به اجراي آنهاست، آي پي هاي يك 
كشوري را بالك كند، يك بلك ليست از اين آي پي ها 
 Google ايجاد مي كند و سرويس هاي مالي مانند
Pay كه در قوانين جديد شامل تحريم ها مي شوند، 
اين بلك ليس��ت را آپدي��ت مي كنن��د. در مواقعي 
سرويس هاي ديگر گوگل مثل جيميل يا گوگل كالود 
بدون توجه به جزئيات موجود در اين بلك ليس��ت 
از همان اس��تفاده مي كنند؛ در حالي كه استفاده از 
سرويس يادش��ده اصال خالف قوانين نبوده و كافي 
است تا با پيگيري، درخواست جداسازي بلك  ليست ها 
براي استفاده مجدد از سرويس داده شود.« آن طور 
كه مدير توسعه محصول گوگل اعالم كرد، اين اتفاق 
پي��ش از اين هم براي س��رويس هاي ديگري افتاده 
بود كه با پيگيري ها تا حد زيادي مش��كالت برطرف 
شدند.خش��ايارنژاد در ادامه به اين نكته اش��اره كرد 
كه هدف اصلي ش��ركتي مانند گوگل اين است كه 
همه مردم دنيا به س��رويس هايش دسترسي داشته 
باشند. مشكل اما قوانيني اس��ت كه دولت امريكا يا 
داخل ايران ثبت مي كنند و براي شركت ها و كاربران 
مش��كل ايجاد مي كنند. او در اين مورد توضيح داد: 
»اينكه بگوييم چ��ون كاربران ايران��ي براي گوگل 
درآمدزايي خاص��ي ندارند، گوگل دسترس��ي اين 
كاربران به س��رويس هايش را قط��ع مي كند كامال 
برداشت اشتباهي است.« به گفته او، حدود ۸۰ درصد 
كاربراني كه از گوگل استفاده مي كنند، درآمد خاصي 
از آن ندارند؛ بنابراين دسترس��ي به سرويس ها براي 
شركتي مانند گوگل بس��يار مهم است؛ اما قوانيني 
كه دولت امريكا ثبت كرده دست گوگل را براي ارايه 
همه سرويس ها بسته و بيشتر اين فشار ها هم روي 
سرويس هايي است كه به نوعي با تراكنش هاي مالي 

و درآمدزايي در ارتباطند. 

وكيلهاوكاربراندرشبكههاياجتماعي
بايدمسالهراپيگيريكنند

نژاد اضافه كرد: »سرويس هايي مانند گوگل داكس، 
جيميل، س��رچ و غي��ره س��رويس هاي درآمدزايي 
نيستند و هيچ مشكلي براي اس��تفاده از آنها وجود 
ندارد. سرويس��ي مانند يوتيوب، براي بازديدكننده 
سرويس درآمدزايي نيست و مشكلي براي استفاده 
ن��دارد. اما براي مثال س��رويس يوتيوب براي خالق 
محتوا كه روي آن تبليغ مي گيرد و درآمدزايي مي كند 
مي تواند مشكل دار باشد و اين مساله متفاوتي است.« 
به گفته نژاد، يك س��ري از كارمن��دان ايراني گوگل 
در ۱۰ سال گذش��ته وقت بسيار زيادي گذاشته و با 
ارتباطات خوبي كه با وكيل هاي گوگل برقرار كرده اند، 
مواردي كه خارج از قانون بس��ته  ش��ده را پيگيري 

مي كنند تا محدوديت هاي اين سرويس ها برطرف 
شود. او ادامه داد: »مواردي كه از سمت خود كاربران 
پيگيري مي شود مانند امضاي Petition يا هشتگ 
زدن در ش��بكه هاي اجتماعي، نشان دهنده عمق و 
ُبعد مساله است. گوگل با اين اتفاق متوجه مي شود 
كه چه تعداد آدم درگير مساله اينچنيني شده اند و 
روي زندگي چند نفر ديگر مستقيم يا غيرمستقيم 
تاثيرگذاشته است.« نژاد افزود: »براي شركتي مانند 
گوگل بسيار فرق مي كند اينكه بگوييم هزار نفر آدم 
درگير اين مشكل ش��ده اند يا يك ميليون نفر يا ۸۰ 
ميليون نفر. از آنجايي كه تمام اين ها از سمت گوگل 
بررس��ي مي شود من پيش��نهاد مي كنم كاربران در 
ش��بكه هاي اجتماعي اعتراض خود را اعالم كنند و 
به خصوص با توييت ها و هشتگ هاي انگليسي صداي 
خود را به گوش گوگل برس��انند تا اين مساله زودتر 

برطرف شود.«

تحريمجديديدركارنيست
همچنين مي��الد نوري، برنامه نوي��س و فعال حوزه 
تكنول��وژي، در مورد حدس و گمان هايي كه فعاالن 
اين حوزه در مورد مش��كل به وجود آم��ده زده اند، 
گفت: »احتماال گوگل سيس��تم شناسايي كاربران 
را براي ارايه تبليغات هدفمند تغيير داده است. اين 
شناسايي پيش از اين صرفا از روي آي پي بوده و حاال 
از سيس��تم ديگري استفاده مي كند. هنوز مشخص 
نيس��ت گوگل از چه مكانيزمي اس��تفاده مي كند. 
ام��ا مي دانيم كه شناس��ايي ها فق��ط از روي اكانت 
نيست. براي مثال كاربراني بوده اند كه جيميل آنها با 
شماره ايران وريفاي شده اما مدت هاست كه ساكن 
يك كش��ور ديگر بوده اند، ايميلي براي تغيير كشور 
اكانت دريافت كرده اند.« به گفته نوري، به احتمال 
خيلي زياد تحريم جديدي در كار نيس��ت و مواردي 
مانند اين مقاله و همچنين آپديتي كه گوگل حدود 
 Android System يك هفت��ه قب��ل در م��ورد
WebView منتشر كرده  بود، مي تواند نشان دهنده 
تغيير سياست هاي گوگل در مورد تبليغات باشد كه 
متاس��فانه با شناس��ايي دقيق كاربران به اين شكل 
روي كاربران ايراني تاثير گذاش��ته اس��ت. نوري در 
مورد توانايي گوگل براي شناسايي كاربران ايراني و 
اينكه هنوز برخي با كمك VPN به اين سرويس ها 
دسترسي دارند، گفت: »تمام صحبت هاي ما براساس 
حدس و گمان اس��ت و هنوز كسي نمي داند گوگل 
دقيقا از چه مكانيزمي استفاده مي كند. براي شركتي 
مانند گوگل فهميدن جاي دقيق كاربر كار ساده اي 
اس��ت. براي مثال از روي مسيريابي هاي گوگل مپ، 
منطقه زماني گوش��ي و لپ تاپ، آنالي��ز ايميل ها، 
شماره اي كه روي ايميل رجيستر شده، آي پي هايي 
كه روي گوش��ي اندرويدي ثبت ش��ده و از بسياري 
روش هاي ديگر گوگل امكان شناسايي كاربران ايراني 
را دارد اما اينكه هنوز برخي با كمك بعضي از VPNها 
به سرويس هاي تحريمي دسترسي دارند نشان دهنده 
اين اس��ت كه مكانيزم تش��خيص گوگل مشخص 
نيست.« نوري معتقد اس��ت بهترين روش در حال 
حاضر پيگيري جمعي براي رفع تحريم سرويس هاي 
غيرتجاري اس��ت. او در اين مورد گفت: »رسانه هاي 
ايران��ي و خارجي بايد پيگيري كنن��د. تحريم هاي 
امريكا و قوانين گوگل با اعتراض كردن كاربران ايراني 
تغيير نمي كند. از طرفي سيس��تمي كه گوگل براي 
تبليغاتش طراحي كرده يك مورد برنامه ريزي شده و 
هزينه دار است كه به اين راحتي ها هم سياست هاي 
كالنش را كنار نمي گذارد. اما يك سري سرويس ها در 
اين ميان اشتباهي تحريم شده اند كه تجربه گيت هاب 
نشان مي دهد كه مي توان با پيگيري و اعتراض، به آنها 

دسترسي مجدد پيدا كرد.«

دنياي فناوري

ادامه از صفحه اول
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پيشازآنكهديرشود!
 مديراني كم توان و تابع ق��درت. در اين ميان البته 
بايد ب��ه عوامل مهمي چون: ضعف اراده سياس��ي، 
رقابت ها و تضادهاي درون ساختار قدرت و مخالفت 
دولت هاي خارجي با روند توسعه اي كشور نيز اشاره 
كرد كه در دهه چهل همراه و همس��از روند توسعه 
صنعتي كشور بودند. چرايي اين شكست را مي توان 
در گزارش تحليلي منتش��ر ش��ده در همان دوران 
يعني در اوايل دهه پنجاه مالحظه كرد. گزارش��ي 
كه متاسفانه از سوي حكومت جدي گرفته نشد و 
حتي مورد نفي و انكار قرار گرف��ت.  در آن گزارش 
هشدار داده شده بود: »چنانچه روندها، نابرابري ها 
و عدم تعادل هاي چند سال گذشته ادامه پيدا كند، 
در چند س��ال ديگر، مسلما يك انفجار اجتماعي و 
سياس��ي در ايران به وجود خواهد آمد«؛ امري كه 
متاس��فانه چند سال بعد واقع ش��د. در آن گزارش 
هشدار دهنده راه جلوگيري از اين انفجار اجتماعي 
»رش��د دگرگوني وظايف و ساخت هاي اجتماعي، 
اقتصادي و سياس��ي« عنوان ش��ده و با اش��اره به 
افزايش شديد ش��كاف طبقاتي كه مانع اجراي هر 
برنامه توسعه اي اس��ت گفته شده بود: »ايجاد يك 
فرآيند رشد ملي، نيازمند مشاركت مردم در تعيين 
سرنوشت سياسي و اقتصادي و اجتماعي شان است 
و بدون ايج��اد مراكز قدرت اقتصادي، سياس��ي و 
اجتماعي مستقل از دولت مركزي« اين مهم محقق 
نمي شود.   واكنش محمدرضا پهلوي به اين گزارش 
اما چنين بود: »اينها چيست؟ اين حرف ها چيست؟ 
اين مطالب چيس��ت؟ باز اين اكونوميست هاي ما 
نشسته اند و اين مطالب مزخرف را مي گويند راجع 
به اين مملكت ....« )داس��تان توسعه در ايران، دفتر 
نخست، گروه مهندسي خرد، ۱۳97(  در سال ۱۳56 
البته سعي شد اين ضرورت ها نظير »مشاركت افراد 
جامعه در امور مملكتي، گسترش مشاركت و نظارت 
مردم در مساله برنامه ريزي و تصميم گيري و...« در 
برنامه ششم عمراني لحاظ شود كه ديگر خيلي دير و 
كار از كار گذشته بود. اين بي حسي و اقدام ديرهنگام 
در مقابل ضرورت تحول در ساختارهاي اقتصادي و 
سياس��ي و اجتماعي را همانطوري  كه در باال اشاره 
شد بايد ناشي از فشار گروه هاي ذينفع و برخوردار از 
انواع امتيازات و رانت ها و نيز بخشي از اليت سياسي 
صاحب ق��درت و گرايش��ي در درون هيات دولت 
دانست كه به شدت مخالف حضور بخش خصوصي 
در عرص��ه اقتصاد و كاهش مداخله گ��ري دولت و 
قواني��ن ضد احتكار و طرف��دار قيمت گذاري بود و 
مديران بخش خصوصي را »سودجو«، » حرام زاده«، 
»پدرسوخته« و... مي دانست. رفتاري كه به شكست 
نهاده��اي بوركراتي��ك مدرن و سياس��ت گذاري 
اقتصادي در تقابل با پاتريمونياليس��م حاكم شد. 

)همان منبع( 
 طي سال هاي اخير از سوي اقتصاددانان برجسته 
و دلس��وز و نيز فع��االن و تش��كل هاي اقتصادي و 
صنعتي در تقابل با نگاه پوپوليس��تي و يكسويه به 
توس��عه اقتصادي بر ضرورت اصالحات ساختاري 
اقتصادي در ربط با تحول در ساير ساختارها با حضور 
و مشاركت مردم و نهادهاي مدني و پشتوانه سرمايه 
اجتماعي تاكيد شده است و گذار از ابرچالش هايي 
همچ��ون افزايش فقر و ش��كاف طبقات��ي، تامين 
اجتماعي، كس��ري بودجه، بي��كاري، آب و محيط 
زيس��ت و نظام بانكي در گرو انج��ام اين اصالحات 
عنوان شده است. هشدارهايي كه متاسفانه كمتر 
مورد توجه قرار گرفته و گروه هاي ذينفع و ذينفوذ 
مانع اين اصالحات حياتي شده اند.  اميد كه اين بار 
دير نشود و در آغاز سده جديد اين صداها شنيده و 
با اتخاذ سياست اقتصادي و صنعتي آزاد و رقابتي، 
اصالح نهاده��اي پيش برنده توس��عه اقتصادي و 
صنعت��ي )وزارت صمت، وزارت اقتصاد، س��ازمان 
برنامه، بانك مركزي(، انتخاب تيم اقتصادي قوي، 
هماهنگ و تنش زدايي از روابط خارجي و گسترش 
حقوق و آزادي هاي شهروندي جهت مشاركت مردم 
در اداره جامعه امكان اين تحول تاريخي فراهم شود 
كه بي توجهي به اين فريادها ديگر بخشودني نيست!

كاهشسرعتتوييتردرروسيه
تمديدشد

دولت روسيه مدت زمان كاهش سرعت آپلود محتوا در 
توييتر را تا ۲5 ارديبهشت سال جاري ادامه مي دهد. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، سازمان ناظر بر ارتباطات 
روس��يه اعالم كرد طرح كاهش سرعت توييتر را تا ۱5 
مه )۲5 ارديبهشت( ادامه مي دهد. روسيه در ۱۰ مارس 
س��ال جاري ميالدي اعالم كرد در واكنش به شكست 
توييتر در حذف محتواي ممنوع در اين كشور، سرعت 

آپلود تصاوير و ويديو در توييتر را كاهش مي دهد.

انجامچندطرحعمراني
دربندراميرآبادطيسال99

مع��اون امور دريايي اداره كل بن��در اميرآباد در تبيين 
عملك��رد س��ال 99 اعالم ك��رد كه اج��راي عمليات 
هيدروگرافي به مس��احت 55 ميليون مترمربع، ورود 
69۰ فروند كش��تي به آب هاي بندراميرآباد و اجراي 
مراحل اوليه هوشمندسازي فرآيندهاي راهنمايي انجام 
شده است. معاون امور دريايي اداره كل بنادرودريانوردي 
با اشاره به اجراي عمليات هيدروگرافي به مساحت 55 
ميليون متر مربع جهت تهيه نقشه هاي به روز دريايي، از 
ورود 69۰ فروند كشتي به آب هاي بندراميرآباد در سال 
99 خبر داد. حبيب اهلل طالبي در در تشريح اهم اقدامات 
انجام شده سال گذشته معاونت امور دريايي بندراميرآباد 
گفت در راس��تاي وظايف حاكميتي س��ازمان بنادر و 
دريانوردي و الزام به رعايت دستورالعمل هاي بين المللي 
جهت كنترل و بازرسي از كشتي هاي متردد خارجي و 
تحت پرچم، امسال از 69۰ فروند كشتي  ايراني و خارجي 
ورودي به بندراميرآباد، در مجموع ۲96 مورد بازرسي 
اوليه و مجدد به عمل آمده است. وي در تبيين عملكرد 
بخش ايمني و حفاظت درياي��ي دريانوردي معاونت 
امور دريايي در س��ال 99 اظهار داشت 55 ميليون متر 
مربع عمليات هيدروگرافي جهت تهيه نقشه هاي به روز 
دريايي و همچنين همگام سازي بيكن هاي بندراميرآباد 
و ايجاد بويه هاي مجازي جهت كاهش هزينه ها و ارتقاء 
ايمني اين بندر انجام شد. معاون امور دريايي يكي ديگر از 
عملكردهاي سال گذشته بندراميرآباد در بخش دريايي 
را انجام مطالعات در خصوص هوشمندسازي فرآيند 
راهنمايي عنوان كرد و از بازنگري گزارشات ارايه شده در 
سيستم جامع دريايي، با بررسي و ارايه اين طرح به عنوان 

بندري پايلوت در بنادر كشور خبر داد.

توسعهارتباطاتومخابرات
دراستانمركزي

مهندس دهناد در آيين تكريم و معارفه مدير مخابرات 
منطقه مركزي گفت: امروز، نياز به ارتباطات و مخابرات 
براي م��ردم و حاكميت، حياتي اس��ت.  نايب رييس 
هيات مديره ش��ركت در آيين تكري��م و معارفه مدير 
جديد مخابرات منطقه مركزي با بيان اين مطلب افزود: 
جايگاه شركت مخابرات ايران در ارايه خدمات ارتباطي 
و مخابراتي به آحاد جامعه بسيار جايگاه مهمي ا ست، 
از اين رو، شايس��ته است كه همه نهادهاي باالدستي 
از اين شركت حمايت كنند. به هر ميزان به مخابرات 
توجه ش��ود به همان ميزان به ارتقاء سطح رفاه مردم 
كمك خواهد ش��د. نايب رييس هيات مديره شركت 
مخابرات ايران، مانع تراشي در ارايه خدمات ارتباطي 
به مردم را آسيب رساندن به نياز مخابراتي آنان عنوان 
كرد و افزود: هر كسي كه مانعي در روند رشد و توسعه 
ارتباطات ايجاد كند در حقيقت به مردم ميهن اسالمي 
جفا كرده است.با تضعيف مخابرات، نه تنها مشكلي از 
مردم حل نخواهد شد، بلكه اختالل در ارايه خدمات 
به مردم به وجود خواهد آمد. از اين رو، هرچقدر به رفع 
مشكالت مخابرات توجه شود، ميدان خدمات بيشتر 

به مردم وسيع تر خواهد شد.
مهندس دهناد به توصيف روند رشد فناوري و حركت 
پر شتاب بروز سرويس هاي نوين مخابراتي پرداخت و 
تاكيد كرد: عزم ما در جهت خدمت به مردم بزرگ ايران 
اسالمي يك اراده جدي است، از اين رو، با ماهيتي كه 
شركت بزرگ مخابرات ايران دارد، مي طلبد كه با توسعه 
زيرساخت هاي فني، فناوري هاي نوين را در راه خدمت 
به مردم به كار ببنديم. مهندس دهناد به توصيف روند 
رشد فناوري و حركت پر شتاب بروز سرويس هاي نوين 
مخابراتي پرداخت و تاكيد كرد: عزم ما در جهت خدمت 
به مردم بزرگ ايران اسالمي يك اراده جدي است، از 
اين رو، با ماهيتي كه شركت بزرگ مخابرات ايران دارد، 
مي طلبد كه با توسعه زيرساخت هاي فني، فناوري هاي 
نوين را در راه خدمت به مردم به كار ببنديم. نايب رييس 
هيات مديره شركت مخابرات ايران، در بخش ديگري 
از سخنان خود، به جايگاه ويژه استان مركزي به لحاظ 
شرايط جغرافيايي و وجود شهرك هاي صنعتي متعدد 
اش��اره و اظهار كرد: استان مركزي يكي از قطب هاي 
صنعتي بزرگ كش��ور اس��ت، بنا براين ارايه خدمات 
مخابراتي وسهم توس��عه زيرساخت هاي ارتباطي در 

اين استان بايد مناسب و مطلوب باشد.

گازرسانيبهشهرهاي
استانايالمبهاتمامميرسد

مديرعامل شركت گاز استان ايالم از گازرساني به 
كليه شهرهاي استان ايالم تا پايان دولت خبر داد و 
گفت: تاكنون ۲5 شهر استان گازدار شده و تنها شهر 
پهله در دست اقدام مي باشد كه عمليات گازرساني 
به اين شهر نيز تا پايان كار دولت تدبير و اميد به اتمام 
مي رسد. عباس ش��مس اللهي در ديدار با استاندار 
جديد ايالم افزود: در طول ۴ سال گذشته در دولت 
دوم تدبير و اميد تاكنون، ۳ شهر استان گازدار شده 
و انشاءاهلل تا پايان كار دولت، همه شهرهاي استان 
از نعمت گاز برخوردار مي شوند. وي اظهار داشت: 
در طول ۴ سال گذشته ۲۰5 روستا گازدار شده اند 
و با اتمام عمليات گازرساني به روستاهاي در دست 
اقدام تا پايان دولت، ضريب نفوذ گازرساني روستايي 
استان به 97 درصد مي رسد و كار مطالعه، طراحي و 
اجراي گازرساني به سه درصد روستاهاي باقيمانده 

استان در سال ۱۴۰۰ در دستور كار قرار مي گيرد.
مديرعامل شركت گاز استان ايالم تصريح كرد: در 
دولت دوم تدبير و اميد تاكنون 5۳6 واحد صنعتي، 
توليدي در اقصي نقاط مختلف استان گازدار شده 
است. وي با بيان اينكه ش��ركت گاز در پايان سال 
جاري اقدام به پرداخت مبل��غ ۱۸ ميليارد ريال از 
مطالبات شهرداري ها و دهياري ها نموده، ادامه داد: 
شركت گاز به منظور عمران و آباداني و رفع مشكالت 
طرح هادي روس��تاها و غيره هرس��اله مبلغ قابل 
توجهي به روستاهايي كه كار گازرساني در آنها انجام 
مي شود، به عنوان هزينه حفاري پرداخت مي كند.

سرويس هاي گوگل در روزهاي گذشته براي بسياري از كاربران داخل ايران از دسترس خارج شده است

برگ جديد تحريم ها براي كاربران ايراني

به شماره هاي ناشناس خارجي زنگ  نزنيد

آمادگي»موزهارتباطات«دربرگزاريتورمجازيموزههايتهران

 براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي، در صورت 
مشاهده تماس ازدست رفته از مبدا شماره هاي بين المللي 
ناشناس، از برقراري تماس مجدد با اين شماره ها خودداري 
كنيد. به گزارش ايسنا، در سال هاي گذشته مشكلي با نام 
»Wangiri Fraud« يا »Wangiri Scam« براي 
اپراتورها به وجود آمده اس��ت كه در آن مهاجم يك سري 
ش��ماره هاي ويژه يا پرميوم )premium( تهيه  و از آنها 
به صورت رندوم به شماره هاي سراسر دنيا تماس هايي را 
برقرار و بالفاصله قطع مي كند تا يك تماس از دست رفته 
)Missed Call( در گوش��ي قرباني مش��اهده ش��ود. 
شماره هاي پرميوم ش��ماره هايي هستند كه جهت ارايه 
سرويس خاصي ايجاد شده اند و هزينه تماس با آنها بيشتر 
از حالت معمولي است. تعداد زيادي از مشتركان تلفن همراه 
عادت دارند پس از هر تماس ناموفق، اقدام به برقراري تماس 
با فرد تماس گيرنده كنند؛ ب��ه دليل آنكه اين تماس ها از 

سرشماره هاي بين المللي برقرار مي شود، به محض تماس 
هزينه هاي سنگيني به مشترك ايراني تحميل مي شود. در 
 )Call Back( صورتي كه قرباني به برقراري تماس مجدد
با مهاجم اقدام كند، يك پيام ضبط شده براي وي پخش شده 
و بدون اينكه فرد متوجه باشد درگير قبوض باال مي شود؛ 
اغلب مهاجمان  سعي مي كنند با طرح موضوعات جذاب 
مانند برنده شدن مشتري در التاري و غيره قرباني را جهت 
صحبت بيشتر ترغيب و هزينه بيشتري را به وي تحميل 
كنند. براي جلوگيري از اين نوع كالهبرداري الزم اس��ت 
درصورت مشاهده تماس ازدست رفته به كدهاي تماس در 
زمان تماس دقت كنيد و در صورتي كه در زمان تماس روي 
صفحه گوش��ي به جز كدهاي ۰۰9۸ يا 9۸+، كد ديگري 
شماره گيري شد، بالفاصله تماس را قطع كرده و شماره را 
بررسي كنيد. كاربران بايد پس از كليك روي لينك ناشناس 

درصورت برقراري تماس خارجي، تماس را قطع كنند.

رييس موزه ارتباط��ات از تعطيلي موزه ارتباطات به 
دليل اعالم ستاد ملي كرونا و آمادگي اين موزه براي 
همكاري با ساير موزه هاي ش��هر تهران در راستاي 
برگ��زاري تورهاي مج��ازي موزه گ��ردي خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، موزه ارتباط��ات كه زيرمجموعه 
ش��ركت ملي پست است، سال گذش��ته همزمان با 
شيوع ويروس كرونا در كشور، توانست در فروردين 
م��اه ۱۳99 براي اولي��ن بار موزه گ��ردي مجازي يا 
اس��تريمينگ يا پخش زنده فعاليت هاي موزه ها را 
انجام دهد. اين م��وزه همچنين در نوروز ۱۴۰۰ هم 

به دليل استمرار ش��يوع ويروس كرونا و عدم امكان 
حضور مردم در موزه ها و اماكن تاريخي با همكاري 
كميته ملي موزه هاي ايران )ايكوم(، براي راه اندازي 
تورهاي مجازي ۱۰ موزه كه سال گذشته پربازديد 
بودند و موزه هايي كه س��ال گذش��ته فرصت پخش 
زنده آنها فراهم نشد، مشاركت كرد. در اين راستا به 
نقل از شركت ملي پس��ت، حسن عميدي مديركل 
دفتر مديرعامل، امور اس��تان ها و ارتباطات شركت 
ملي پست خاطرنشان كرد: بازديد رايگان و مجازي 
موزه ارتباطات و 9 موزه ديگر با همكاري كميته ملي 

موزه هاي ايران از صفحه رسمي آپارات شركت ملي 
پست در تعطيالت نوروزي برگزار شد و در مجموع ۱5 
هزار بازديد مجازي طي ۱۰ روز پخش اين رويداد رقم 
خورد كه بيشترين آن مربوط به بازديد از موزه ملي 
ايران و تور مجازي آيين هاي نمايشي فرهنگسراي 
نياوران است. وي از تعطيلي موزه ارتباطات به دليل 
اعالم س��تاد ملي كرونا خبر داد و گفت: شهر تهران 
بر اس��اس اعالم س��تاد ملي كرونا در اثر موج جديد 
ش��يوع ويروس كرونا نارنجي ش��ده است. براساس 
سطح بندي مش��اغل و فعاليت ها توسط اين ستاد، 

تعطيلي فعاليت هاي سطح سوم و چهارم الزامي است. 
بر همين اس��اس و با توجه به اينكه موزه ها در سطح 
سوم فعاليت مش��اغل قرار دارند، موزه ارتباطات از 
تاريخ ۱5 فروردين تعطيل است. مديركل ارتباطات 
شركت ملي پس��ت از آمادگي موزه ارتباطات براي 
همكاري با ساير موزه هاي ش��هر تهران در راستاي 
برگزاري تورهاي مج��ازي موزه گردي خبر داد و در 
خصوص بازگشايي مجدد اين موزه گفت: به محض 
صدور مجوز بازگشايي از سوي ستاد ملي كرونا، موزه 

ارتباطات نيز به فعاليت خواهد پرداخت.



تعادل -گروه تجارت|
رييس سازمان بورس ميزبان روساي كميسيون هاي 
اتاق ايران بود.در اين نشس��ت، »ح��ذف قوانين زائد، 
تسهيل روند ثبت شركت ها در بورس و حذف مجوزها 
براي افزايش س��رمايه ش��ركت هاي بورسي« مورد 
تاكيد قرار گرفت. اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران 
همچنين خواستار تس��هيل شرايط استفاده از منابع 
موجود در بازار سرمايه در راستاي تكميل پروژه هاي 
نيمه تمامي كه توجي��ه اقتصادي دارند، ش��دند. به 
اعتقاد فعاالن اقتصادي س��ازمان بورس تنها وظيفه 
تس��هيل گري دارد و نبايد به بهان��ه بهبود وضعيت 
ب��ازار در آن دخالت كند. در اين ميان برخي از فعاالن 
بورسي از تغيير رويكرد در سازمان بورس سخن گفتند 
ودرخواست كردند كه اين سازمان به ذات اصلي خود 
كه همان تس��هيل گري اس��ت، برگردد.برخي هم از 
نامتقارن بودن دامنه نوسان در بورس انتقاد و پيشنهاد 
ايجاد دامنه نوسان پويا را مطرح كردند. رييس سازمان 
بورس هم پس از شنيدن نقطه نظرات فعاالن اقتصادي، 
يكي از رويكردهاي اصلي سازمان را تعامل و استفاده از 
فكر و ايده ذي نفعان بازار دانست و نقش اصلي و موثر 
بازار س��رمايه را بازار اوليه عنوان كرد. او در عين حال 
بزرگ ترين و نگران كننده ترين مشكل اقتصادي كشور 
را روند منفي رش��د سرمايه گذاري دانست وگفت: در 
سال 98 سرمايه گذاري از ميزان استهالك كمتر بوده 
است. يعني اقتصاد ايران از مايه و سرمايه خود مصرف 
مي كند و ادامه اين روند موجب مي ش��ود در دام فقر 
گرفتار شويم. اما به گفته او، بهترين جايي كه مي تواند 

اين جريان را معكوس كند، بازار سرمايه است.

    خواسته فعاالن اقتصادي چه بود؟ 
روس��اي كميس��يون هاي تخصص��ي اتاق اي��ران با 
هماهنگي كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق ايران 
نشس��تي با رييس س��ازمان بورس برگزار كردند. در 
اين ديدار، رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق 
ايران حذف بخشنامه هاي زائد مربوط به بازار سرمايه 
را خواستار شد و گفت: در دو ماه آينده پيشنهادهاي 
خود را در اين رابطه جمع بندي كرده و ارايه مي دهيم.

محس��ن حاجي بابا از رييس سازمان بورس خواست 
تا براي بهبود شرايط بازار از مشاوران مستقل و خارج 
از بورس اس��تفاده كند و درباره روند افزايش سرمايه 
شركت ها نيز پيشنهاد حذف كليه مجوزهاي جاري 

در سازمان را داد.
به اعتقاد اين فعال اقتصادي اگر قرار باش��د شركتي 
افزايش س��رمايه بدهد بايد به راحتي اين كار را انجام 
ده��د چراكه بدي��ن ترتيب حجم بااليي از س��رمايه 
شركت ها به جاي اينكه سر از جاهاي ديگري درآورد 
وارد بورس ش��ده و اثرات مثبت��ي در اين بازار خواهد 
داش��ت. او بر ضرورت آموزش همگاني اصول حاكم 
بر بورس از طريق رسانه ملي در ساعات مشخص و به 

صورت مستمر تاكيد كرد.
حميد عزت  آبادي پور، رييس كميسيون حمل ونقل و 
لجستيك اتاق ايران نيز تصريح كرد: متاسفانه مقررات، 
پروسه دريافت مجوزها و روند بررسي ها به گونه اي است 
كه شركت هاي جديد به ندرت مي توانند مجوز الزم را 
براي ورود به بورس دريافت كنند و اين مساله موجب 
شده تا تجميع سرمايه ها به سختي انجام شود و شاهد 
رشد بازارهاي جانبي باشيم. به رغم مصوبات شوراي 
عالي بورس، ش��ركت هاي قابل توجهي براي ثبت در 
بورس، ماه ها منتظرمي مانند. عزت آبادي با بيان اينكه 
تعيين ضابطه ها براي تسهيل روند اجراست، طوالني 
بودن زمان بررسي و احراز اطالعات ارايه شده از سوي 
شركت ها را بي معني خواند و گفت: اگر شركتي دچار 
نقص مدارك است بايد در همان روزهاي ابتدايي آغاز 
پروسه ثبت در بورس از نواقص موجود مطلع شود تا 
حين پيگيري ها، نواقص را برطرف كند نه اينكه يك روز 
مانده به پايان بررسي ها تازه متوجه شود كه چه نواقصي 
در مداركش هست. به اعتقاد او، وقتي استانداردهاي 
مالي و چارچوب ها مشخص است، معطلي و ايرادهاي 
مبهم بي معناس��ت. اين ابهامات بايد برطرف و زمينه 

اقدامات شفاف فراهم شود.
محسن چمن آرا، رييس كميسيون احداث و خدمات 
فني مهندسي اتاق ايران هم با نگاهي به 80 هزار پروژه 

نيمه تمام در كشور و نياز ۲ هزار و 500 ميليارد تومان 
سرمايه براي تكميل آنها، گفت: با بودجه هاي سنواتي 
امكان تامين اين نياز نيست. او با انتقاد از اجرايي نشدن 
طرح تامين سرمايه پروژه هاي نيمه تمام از طريق بازار 
س��رمايه، از روي زمين ماندن ط��رح بورس امالك و 
مستغالت نيز گله كرد و افزود: در اين رابطه رايزني هايي 
صورت گرفت و بخش خصوصي سرمايه هاي خود را 
براي ورود به اين بورس تجهيز كرد؛ اما همچنان قدمي 
برداشته نشده است. اگر بر همين منوال حركت كنيم، 
اعتماده��ا به بخش خصوصي و اتاق اي��ران نيز دچار 
خدشه مي شود. به نظر مي رسد سازمان بورس مخالف 

اجراي اين طرح است.

    الزامات تغيير رويكرد سازمان بورس 
پيمان مولوي، مش��اور كميسيون بازار پول و سرمايه 
اتاق ايران هم با بيان اين مطلب كه رويكرد سازمان ها 
در ايران تبديل شدن به فعاالن اصلي در همان عرصه به 
جاي تسهيل گري است، گفت: سازمان بورس بايد در 
سال 1400 رويكرد خود را تغيير دهد و به ذات اصلي 

خود كه همان تسهيل گري است، برگردد.
او ادامه داد: در ايران به دليل حاكم بودن اقتصاد دولتي، 
پديده اي در بازار س��رمايه با عنوان بازارگرداني ايجاد 
شده اس��ت. كاركرد اين بازارگردانان در دنيا اينگونه 
است كه شرايط را تا جايي كنترل مي كنند و نمي توان 

براي آنها در اين مسير اجبار را ايجاد كرد.
مولوي ادامه داد: از سوي ديگر وظيفه سازمان بورس، 
باال بردن ش��اخص ها و بهبود بازار نيست بلكه عوامل 

كالن اقتصادي هستند كه روي بازار اثرگذار است.
مشاور كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران درباره 
افزايش سرمايه ش��ركت هاي بورسي نيز گفت: براي 
افزايش سرمايه شركت ها، قواعدي وجود دارد كه مانع 
از آن مي ش��ود در صورتي كه اين شرايط بايد تسهيل 
شده تا اندازه شركت ها بزرگ شود. هر شركتي كه به 
شاخص هاي تعيين ش��ده، رسيد بايد امكان افزايش 

سرمايه داشته باشد.
مجتبي كاروان، نايب رييس كميس��يون بازار پول و 
س��رمايه اتاق ايران از نامتقارن بودن دامنه نوسان در 
بورس انتقاد و پيش��نهاد ايجاد دامنه نوس��ان پويا را 

مطرح كرد.
اين فعال اقتصادي باال بردن ميزان ش��فافيت بازار بر 
اس��اس اعالم EPS ها، ضروري دانس��ت و گفت: اگر 
روش هاي جديدي اتخاذ ش��ود تا بر اساس آن بتوان 
عملكرد شركت ها را با پيش بيني اعالم شده از سوي 
آنها مقايسه كرد، سطح شفافيت بازار بيشتر مي شود 
و بررسي س��طح انحراف ها به ش��فافيت بازار كمك 
مي كند. او تاكيد ك��رد: اظهارنظرهاي غيرتخصصي 
در بازار س��رمايه در سال 99 به ش��دت فضاي بازار را 

تحت تاثير قرار داد و متاس��فانه هيچ ي��ك از افرادي 
كه در اين مورد اظهارنظر كردند، مس��ووليت عواقب 
سخنان خود را نپذيرفتند. دراين راستا بايد الزاماتي 
فراهم شود و تربيون اصلي درباره بازار تنها در اختيار 
سازمان بورس قرار بگيرد. اين فعال اقتصادي همچنين 
بر تس��هيل ش��رايط اعطاي مجوزهاي استاني براي 
تاسيس كارگزاري، شركت هاي سبدگردان و خدمات 
مش��اوره اي، تاكيد كرد و افزود: وجود شروط سخت 
موجب ش��ده افراد عالقه اي به حض��ور در اين وادي 
نداشته باش��ند. ابوالفضل روغني، رييس كميسيون 
صنايع اتاق ايران بر تامين س��رمايه از طريق بورس و 
پايان دادن به محوريت بانك در اين روند را مورد توجه 
ق��رار داد و از عدم تحقق اين هدف مه��م انتقاد كرد. 
روغني پرهيز از قيمت گذاري دس��توري در بورس را 
مورد تاكيد قرار داد و گفت: متاسفانه قيمت گذاري به 
يكي از اركان بازار سرمايه تبديل شده كه خالف ذات 
آن است. پيشنهاد مي كنم بعد از كشف قيمت، سراغ 

قراردادهاي بلندمدت بنگاه ها برويم.
ابزارهايي در اختي��ار بورس قرار دارد كه به جاي مانع 
تراش��ي بايد فرصت آفرين باشند. در ادامه سماواتي، 
استاد دانشگاه و فعال بازار س��رمايه از امنيتي شدن 
فضاي بازار سرمايه ابراز نگراني كرد و با بيان اينكه هنوز 
مصاديق جرم در اين بازار تعريف نشده است، تصريح 
كرد: برخورد دادگاه ها با متخلفان بازار سرمايه و نوع 
رس��يدگي  به پرونده هاي موجود ش��فاف و مشخص 
نيس��ت. از س��ويي ورود قوه قضاييه به ش��كل فعلي 
چندان مورد قب��ول نبوده و با توجه به اين موضوعات 
ش��اهد خروج افراد از اين بازار هس��تيم از طرفي اين 
برخوردها شجاعت تصميم گيري مديران شركت ها 

را از بين مي برد.
بر اس��اس اظهارات او در حوزه حاكميت شركت هاي 
بورسي و فرابورسي تعريف متناقضي را شاهد هستيم، 
در شركت هايي كه دولت س��هام دار موثر است هيچ 
يك از مس��ائل حاكميت شركتي رعايت نمي شود. او 
همچنين بر لزوم ايجاد كانون سهام داران حقيقي بر 
اهميت بازبيني دستورالعمل هاي جاري بورس تاكيد 
كرد. سماواتي در حال حاضر باالترين ريسك بازار را 

مربوط به نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره دانست.

    بزرگ ترين مشكل اقتصاد از نگاه رييس بورس 
در ادامه اين نشست، محمدعلي دهقان دهنوي، رييس 
س��ازمان بورس يكي از رويكردهاي اصلي سازمان را 
تعامل و اس��تفاده از فكر و ايده ذي نفعان بازار دانست 
و با توجه به تنوع و تكث��ر آراي حاكم بر بازار از فعاالن 
اقتصادي و اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران خواست 
تا در كنار شناس��ايي مسائل، بيان راهكارها نسبت به 
بررسي آيين نامه هاي جاري و حاكم بر سازمان اقدام 

كرده و اصالحات پيش��نهادي را در اختيار س��ازمان 
قرار دهند.  او درباره تسهيل فرآيندها و اعطاي مجوز 
تاسيس كارگزاري كه سال هاست به كسي اعطا نشده، 
گفت: اين موضوع را سال ها قبل در هيات مقررات زدايي 
مطرح و دستورالعمل مربوط به آن را نيز بررسي كرديم 
و از روزي كه رياست سازمان را به عهده گرفتم، اجراي 
اين مهم را دنبال مي كنيم. تسهيل فرآيندها در صدور 
مجوزها و توسعه نهادهاي مالي در بهترين شكل آن، از 

اهداف اصلي سازمان است.
دهقان، بهبود كيفيت كارگزاري ها و ارايه خدمات به روز 
و جديد از سوي آنها در كنار افزايش تعداد كارگزاري ها 
را ضروري خواند و ادامه داد: كارگزاري ها بايد از منظر 
كيفيت خدمات نيز شرايط بهتري داشته باشند. فرآيند 
تشكيل سرمايه صندوق پروژه ها و غيره نيز موضوعات 

مهمي است كه در دستوركار قرار دارند.
بر اساس اظهارات رييس سازمان بورس، نقش اصلي و 
موثر بازار سرمايه در بازار اوليه است و كل عمليات در 
بازار ثانويه زماني ارزش دارد كه به ايجاد سرمايه منجر 
ش��ود. افزايش تعداد شركت ها در بورس خوب است؛ 

اما اگر افزايش سرمايه نداشته باشند، ارزشي ندارد.
او بزرگ ترين مشكل اقتصادي كشور كه بسيار نگران 
كننده است را روند منفي رشد سرمايه گذاري دانست 
و تصريح كرد: در س��ال 98 س��رمايه گذاري از ميزان 
اس��تهالك كمتر بوده اس��ت. يعني اقتصاد ايران از 
مايه و س��رمايه خود مصرف مي كند و ادامه اين روند 
موجب مي شود در دام فقر گرفتار شويم. كشوري كه 
در دام فقر قرار گيرد ديگ��ر به راحتي نمي تواند از آن 
خارج ش��ود. بنابراين بايد هر چه سريع تر اين جريان 
معكوس شود. بهترين جايي كه مي تواند اين جريان را 
معكوس كند، بازار سرمايه است. عرضه اوليه به هيچ 
عنوان نبايد تعطيل شود. ش��ركت ها بايد وارد شوند. 
پيشنهادهايي هم براي تسهيل اين فرآيند مطرح و در 

حال پيگيري است. 
دهقان، آزادشدن جريان اطالعات به بازار را براي ايجاد 
اعتماد بين مردم، بسار مهم دانست و از طراحي الگويي 
خاص براي EPS ها و عرضه اطالعات مفيد شركت ها 

در بازار و براي سهام داران خبر داد.
رييس س��ازمان بورس در ادامه با بي��ان اين نكته كه 
اجازه نمي دهيم ظرفيت بازار س��رمايه با عرضه زياد 
مخدوش ش��ود، گف��ت: اولويت س��ازمان، توجه به 
ظرفيت بازار سرمايه اس��ت. از سوي ديگر به بانك ها 
اجازه س��رمايه گذاري داده شده است؛ بانك ها امكان 
بنگاه داري ندارند؛ اما بايد در سرمايه گذاري مشاركت 
كنند. بر اساس اظهارات او نرخ بهره، تورم و ارز بايد با 
هماهنگي هم پيش روند و اين حركت هماهنگ بر بازار 
سرمايه نيز اثر مثبت خواهد داشت. كانون سهام داران 

حقيقي نيز در مرحله شكل گيري است.

خبر خوان اخبار ويژه 

ادامه از صفحه اول
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در نشست مشترك بخش خصوصي با رييس سازمان بورس تشريح شد

عضو سابق اتاق بازرگاني ايران: در بازه زماني بهمن 98 تا بهمن 99 

درخواست اعضاي اتاق از سكاندار بورس

پسته و زعفران صادر نكنيد!جزئيات افزايش قيمت كاالهاي اساسي
بررس��ي جزئيات افزايش قيمت كاالهاي اساسي و 
مهم نش��ان مي دهد كه در بازه زمان��ي بهمن 98 تا 
بهم��ن 99 تمامي كاالهاي اساس��ي و مهم افزايش 

قيمت قابل توجهي داشته است.
براين اس��اس قيمت برنج طارم اعال كه در بهمن 99 
نس��بت به بهمن 98 با افزايش 47.1 درصد افزايش 
يافته و از ۲30107 ريال در بهمن 98 به 338374 
ريال در بهمن 99 افزايش يافته است. برنج تايلندي 
نيز كه قيمت هر كيلوگرم آن در بهمن 98 به ميزان 
7364۲ ريال بوده در بهم��ن 99 با افزايش 116.7 
درصد به 15957۲ ريال افزايش يافته اس��ت. برنج 
هن��دي 11۲1 نيز در بازه زماني يك س��اله يعني از 
بهمن 98 تا بهمن 99 به ميزان 189.1 درصد افزايش 

يافته است.
 اين گزارش مي افزايد، برنج داخلي هاش��مي و برنج 
پاكستاني باسماتي نيز به ترتيب در بازاره زماني ياد 
ش��ده 44.3 و 1۲۲.5 درصد افزايش قيمت داشته 
اس��ت.  حبوبات نيز مانند نخود، لوبي��ا چيتي، لوبيا 

قرمز، لپه، عدس نيز در بازه زماني بهمن 98 تا بهمن 
99 افزايش قيمت قابل توجهي داش��ته به طوري كه 
در بازه زماني مذكور نخود 107 درصد، لوبيا چيتي 
106 درصد، لوبيا قرمز 104 درصد، لپه 149 درصد، 
عدس 16۲ درصد افزايش قيمت داشته است. موز، 
سيب زميني، خرما مضافتي، گوجه فرنگي، سيب زرد، 
پرتقال تامس��ون نيز در بازه زماني ياد شده مشمول 
افزايش قيمت بوده اس��ت به طوري ك��ه موز 15۲ 
درصد و پرتقال تامسون 16۲ درصد افزايش قيمت 
داشته است. گوشت گوساله در بازه زماني بهمن 98 
تا بهمن 99 از هر كيلو 7۲5870 ريال به 1019۲83 
ريال رس��يده و به اين ترتي��ب افزايش قيمت 40.4 
درصدي را تجربه كرده است. گوشت مرغ نيز 77.1 
درصد افزايش قيمت داش��ته و تخم مرغ 89 درصد 
افزايش قيمت را تجربه كرده است. در مجموع شكر، 
چاي، كره پاستوريزه، پنير و شيرخام نيز مانند ساير 
كاالهاي اساسي و مهم مشمول اين افزايش قيمت 

بوده است.

عض��و س��ابق ات��اق بازرگان��ي اي��ران مي گوي��د، 
صادركنندگان جوان ايراني به دليل عدم ش��ناخت 
دقي��ق از بازارهاي منطقه دچ��ار زيان هاي هنگفت 
مي شوند. مهدي عليپور اظهار كرد: موضوع صادرات 
نيز مانن��د ديگر حوزه ه��اي اقتص��ادي، موضوعي 
تخصصي است كه نياز به شناخت دقيق از شرايط بازار 
و مديريت شرايط دارد. در صورتي كه فرد يا افرادي 
بدون داشتن ش��ناخت دقيق از بازارها به اين عرصه 
ورود كنند، نه تنها سودي نصيبشان نخواهد شد كه 

حتي با ضررهاي جدي مواجه مي شوند.
وي با بيان اينكه در ميان فعاالن نوپاي اقتصادي اين 
تصور وجود دارد كه به راحتي مي توانند كاالهايي مانند 
پسته، زعفران يا فرش صادر كنند، توضيح داد: ما در 
سال هاي گذشته افراد زيادي را ديده ايم با اين تصور 
كه در كشورهاي حاش��يه خليج فارس، همواره براي 
اين محصوالت س��نتي ايراني مشتري وجود دارد، به 
شكل چمداني و محدود مثال با خود زعفران مي آورند 

و به دنبال فروش آن هستند.

اين فعال اقتصادي ادامه داد: وقتي فردي بدون هيچ 
پشتوانه اي اقدام به صادرات مي كند، مجبور مي شود 
محصول خود را در بازارهاي س��نتي و به ش��كل فرد 
به فرد عرض كند. در اين بازارها، افراد فروش��ندگان 
فراواني دارند و وقتي عرضه از تقاضا بيش��تر مي شود، 
در نهايت اين افراد مجبور مي ش��وند كاالي خود را به 
نصف قيمت بفروش��ند و جز زي��ان، چيزي براي آنها 
باقي نمي ماند. عليپور با تاكيد بر اينكه سرمايه گذاري 
و برنامه ريزي تيمي، گام نخست صادرات محصوالت 
غيرنفتي در بازارهاي منطقه به ش��مار مي رود، بيان 
كرد: صادركنندگان كوچك در ابتداي كار خود بايد 
با ش��راكت و تجميع س��رمايه، ابتدا ميزان عرضه را 
افزايش دهند سپس ش��رايط مالي را فراهم كنند كه 
از شركت هاي مشاوره اي فعال در بازارهاي صادراتي 
منطقه اس��تفاده كرده و محصول خ��ود را با قيمتي 
مشخص عرضه كنند. در غير اين صورت اگر به سمت 
صادرات محصوالت سنتي مانند زعفران، پسته و فرش 

نروند از نظر اقتصادي منطقي تر خواهد بود.

صنعت لوازم خانگي خودكفا شد

رشد 70 درصدي توليد لوازم خانگي در سال گذشته 
موجب شد كه جشن خودكفايي با حضور مديركل 
دفتر صنايع برق و فلزي و لوازم خانگي وزارت صمت، 
و استاندار اصفهان به همت گروه انتخاب برگزار شود.

سال گذش��ته در ش��رايط تحريم و شيوع ويروس 
كوويد 19 س��پري ش��د كه اين ش��رايط توانست 
اقتصاد كشور را با مشكالت متعددي مواجه كند. 
اين درحالي است كه در صنعت لوازم خانگي شرايط 
به گونه اي ديگر بود و فعاالن اين صنعت توانستند با 
استفاده از فرصت هاي تحريم و خأل حضور برندهاي 
بين المللي در اين صنعت، طبق آمار رسمي وزارت 
صمت، از هدف گذاري توليد لوازم خانگي در سال 
1399 نيز پيشروي كنند. برخالف انتظارت،  صنعت 
لوازم خانگي سال گذشته ركورد زد.در همين راستا، 
كيوان گردان، مدي��ركل دفتر صنايع برق، فلزي و 
لوازم خانگي روزگذشته در جشن خودكفايي صنعت 
لوازم خانگي كه به همت گروه انتخاب در اصفهان 
برگزار ش��د در اين باره توضيح داد: سال 1399 را 
مي توان يكي از تاريخي ترين س��ال هاي مديريتي 
نظام جمهوري اسالمي ايران عنوان كرد.  وي افزود: 
با ش��روع كرونا و اغاز پروتكل هاي بهداشتي تمام 
معادالت دچار تحول و مشكالت متعددي نيز ايجاد 
شد. در چنين شرايطي تحريم ها نيز اقتصاد كشور را 
در عرصه هاي مختلف تحت تاثير قرار داده و منجر 
به مواجه با پيچيدگي هاي مختلفي در اين سال شد. 
به گفته مديركل دفتر صناي��ع برق و فلزي و لوازم 
خانگي وزارت صمت، اما در اين شرايط با باور به شعار 
جهش توليد، برنامه ريزي هاي دقيقي صورت گرفت 
و مسير حركت بنگاه هاي توليدي نيز مشخص شد و 
با توجه به اينكه زنجيره توليد لوازم خانگي با گردش 
مالي 6 ميليارد دالري، هم��واره مورد تاكيد مقام 
معظم رهبري و هدف اصلي دولت بود، با تالش تمام 
فعاالن اين عرصه ركورد توليد لوازم خانگي در كشور 
شكسته شد و در دوران تحريم و شرايطي كه با خروج 
برندهاي خارجي از كش��ور، پيش بيني توليد 1۲ 
ميليون دستگاه و رشد 30 درصدي در سال گذشته 
را داشتيم، با استفاده از ظرفيت هاي موجود و تالش 
فعاالن حوزه لوازم خانگي، در پايان سال به رشد 71 

درصدي در اين حوزه دست يافتيم.

تكميل و افتتاح بيش از 240 
پروژه عمراني اصفهان در سال 99

 ش��هردار اصفهان گفت: در سال 99 بيش از ۲40 
پروژه عمراني ش��امل ۲0 پروژه شاخص شهري، 
190 پ��روژه منطقه اي و 31 ط��رح مهم مناطق 
تكميل ش��د يا در مرحله بهره برداري قرار گرفت. 
همچنين خطوط بي آر تي ش��هر اصفهان به 84 

كيلومتر رسيد.
قدرت اهلل ن��وروزي با حضور در يكصد و ش��صت و 
پنجمين جلسه علني شوراي اسالمي شهر اصفهان 
با اشاره به عملكرد سال 99 شهرداري اصفهان اظهار 
كرد: در س��ال گذشته ش��هرداري به خاطر شيوع 
بيماري كرونا تحت فش��ار قرار گرفت اما با انتخاب 
مدل هاي جديد به رغم همه سختي ها، سالي پر از 

كار و تالش را پشت سر گذاشتيم. 
وي ادامه داد: در حوزه خريدهاي خارجي هم نياز 
به تجهيزاتي داشتيم كه تحريم ها در اين بخش هم 
كار ما را با دشواري همراه كرد. با همه اين دشواري ها 
سال 99 درخشان ترين سال براي مديريت شهري 

اصفهان بود. 
وي با بيان اينكه در سال 99 با افزايش ۲3 درصدي 
زيربناي س��اخت و ساز در ش��هر اصفهان روبه رو 
بوديم كه اين موضوع نشان از افزايش صدور پروانه 
ساختماني و تسريع كارها دارد، افزود: افزايش 19 
درصدي صدور پروانه هاي ساختماني در سال 99 
نشان از رضايت مردم از روند كار دارد زيرا زمان صدور 
كاهش قابل توجهي داشته اس��ت.  وي با اشاره به 
اينكه تدوين كتاب هايي در حوزه شهرسازي و تحول 
در كميسيون ماده 100 براي جلوگيري از تخلفات 
همچنين الكترونيك كردن خدمات شهرسازي از 
ديگر دستاوردهاي معاونت شهرسازي شهرداري 
در سال 99 است، اظهار كرد: از سال 96 تاكنون 15 
كيلومتر پياده راه سازي در بافت فرسوده و تاريخي، 
معادل 1۲4 هزار مترمربع، صورت گرفته اس��ت.  
ن��وروزي بيان كرد: اجراي يكص��د كارگاه آموزش 
ش��هروندي، 167 برنامه ويژه كودكان در راستاي 
اهداف شهر دوستدار كودك، يكصد عنوان برنامه 
با رويكرد شهر دوستدار سالمند، تشكيل دبيرخانه 
ش��هر دوستدار سالمند، ش��ركت در دو نمايشگاه 
بين المللي صنايع دستي در چين بدون حضور نفرات 
از شهرداري و با كمك سمن ها و كنشگران فرهنگي 
ايران در چين و تدوين 5 كتاب و 10 فيلم به 10 زبان 
زنده دنيا در حوزه گردشگري از دستاوردهاي حوزه 
فرهنگي و اجتماعي ش��هرداري در سال 99 بوده 
است.  وي با اشاره به دس��تاوردهاي شهرداري در 
حوزه عمراني با افتتاح پل آفتاب، خيابان هاي آسمان 
و تابان، سالن گلستان شهدا و يكي از پل هاي پروژه 
شهيد س��ليماني در پايان سال اظهار كرد: در سال 
95 حدود 17 درصد از قراردادهاي شهرداري با ترك 
تشريفات انجام مي ش��د، در سال 96 اين ميزان به 
هفت درصد رسيد، در سال 97 به سه درصد كاهش 
يافت و در سال 98 و 99 به ترتيب با سه و يك درصد 
ترك تشريفات منعقد ش��د كه به معناي افزايش 

انضباط مالي است.

واكنش بخش خصوصي
به سياست ممنوعيت صادرات

احمدرضا فرش��چيان با اشاره به فراخوان اخير سازمان 
جهاد كشاورزي استان اردبيل به صادركنندگان مبني 
بر وجود انبوه سيب درختي و سيب زميني در انبارها و 
سردخانه هاي اين اس��تان و درخواست براي كمك به 
صادرات اين محصوالت، اين رويه را س��ريال تكراري از 
تدابير و تصميمات اشتباه دولت مي داند كه مجريان از 
آن هرگز درس نگرفته اند. به گزارش روابط عمومي اتاق 
تهران، وي با يادآوري اينكه در نيمه دوم اسفند ماه سال 
گذشته، معاون باغباني وزارت جهاد كشاورزي با صدور 
نامه اي، صادرات سيب درختي را به بهانه بروز كمبودها 
در بازار شب عيد، ممنوع اعالم كرد، افزود: مديران وزارت 
جهاد كش��اورزي در حالي پشت ميز دفاتر كاري خود، 
چنين تصميماتي را به عنوان راهكار كنترل بازار اتخاذ 
مي كنند كه با اين اق��دام آنان، صادركنندگان به ناچار 
مجبور است عقب نشسته و ش��اهد از دست رفتن بازار 
صادرات��ي و ارزآوري در اين بخش باش��د. وي افزود: در 
چنين شرايطي، خريداران و مصرف كنندگان محصوالت 
باغي اي��ران، منتظر رفع ممنوعيت ص��ادرات از طرف 
دولتمردان نمي ماند و نياز خود را از بازارهاي ديگر تامين 
مي كنند و صادركننده ايراني كه س��ال ها براي كسب 
اعتماد مشتريان خارجي تالش كرده، به يك باره شاهد 
از بين رفتن زحماتش است. فرشچيان، ادامه داد: اتفاق 
غم انگيزتر اين است كه با اعمال سياست غلط ممنوعيت 
ص��ادرات و عدم خروج به موقع توليدات كش��اورزي از 
كشور، مس��ووالن خبر از پر شدن انبارها و سردخانه ها 
در مراكز استان ها مي دهند، حال آنكه ظرفيت و كشش 
بازارهاي صادرات��ي در اين هنگام، قطع��ا مانند زمان 
صدور ممنوعيت ها نيست و نبايد انتظار داشت كه در 
ارديبهشت ماه، مشتريان خارجي براي سيب درختي 
اي��ران صف ببندند و اين در حالي اس��ت كه بيم اتالف 
موجودي انبارها نيز جدي است. به گفته وي، بارها از سوي 
اتاق و بخش خصوصي، نسبت به اتخاذ ممنوعيت صادرات 
از سوي دولت هشدار داده شده اما طي سال هاي متمادي 
اين رويه همواره از سوي مسووالن تكرار شده  و با وجود 
عيان شدن نتايج مخرب اين تصميمات، بخش خصوصي 
از اينكه دولتمردان همچنان اصرار به ادامه اين رويه غلط 

را دارند، در حيرت و افسوس است.

دن كيشوت هاي  عرصه اقتصاد
هر نوع فعاليت، استمرار، حضور توأم با دانش، اقتدار و... در 
مجامع بين المللي مالي حياتي است. اما چند مشكل اساسي 
و ابهام جدي در اين ميان وجود دارد كه مسووالن ايراني 
بايد به آن به طور شفاف پاسخ بدهند. بدون ترديد همتي، 
رييس كل يانك مركزي و س��اير كارشناسان اقتصادي 
كش��ورمان نيز آگاهند كه هر نوع هم��كاري با صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني، نيازمند تعيين تكليف در 
خصوص FATF اس��ت. فكر مي كنم يكي از داليلي كه 
بانك مركزي تالش مي كند تا مناسبات خود را با مجامع 
مالي جهاني نزديك تر برقرار كند بحث FATF است. در 
حال حاضر ۲15 كشور كه بسياري از اين كشورها اساسا 
عضو سازمان ملل متحد نيستند، عضو FATF هستند. 
كشورهايي كه جمعيت برخي از آنها حتي به چند صدهزار 
نفر هم نمي رسد. دردآور است كه يك اقتصاد 83 ميليون 
نفري كه سابقه اي طوالني از ساختارسازي هاي مالي در 
صحنه بين المللي دارد ب��ا FATF زاويه پيدا كرده و هنوز 
به اين ساختار شفافيت مالي بين المللي نپيوسته است 
و برخي هم در داخل اين عدم حضور را تش��ويق و تهييج 
مي كنند. اين تش��ويق به عدم ارتب��اط با مجامع جهاني 
در راس��تاي برخي ديدگاه هاي دن كيشوت واري است 
كه برخي افراد و جريان��ات در خصوص ارتباط با مجامع 
جهاني از جمله اين سند مالي بين المللي دارند. در گذشته 
نهادهايي چون صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، بانك 
ساخت آسيا و... ارتباطات تنگاتنگي با نهادهاي مالي ايران 
داشتند. ايران يك زماني جزو بنيانگذاران نهادهاي مالي در 
غرب آسيا و ساير بخش هاي بين المللي بوده است. اساسا 
ايران سهم ويژه اي در نهادسازي هاي مالي جهاني داشته 
است. حيف است كشوري با اين سابقه و اين ظرفيت هاي 
مالي كه در زمره نخستين كشورهايي بوده كه بانكداري 
تخصصي را شكل داده است، امروز از ساختارهاي جهاني 
مالي فاصله پيدا كند و به روزي بيفتد كه جلسه رييس كل 
بانك مركزي اش با رييس صندوق بين المللي پول از سوي 
رسانه ها به عنوان يك دستاورد در بوق و كرنا شود. سوال 
اساسي در شرايط فعلي ان است كه آيا بدون حل مشكل 
FATF و بدون حل مشكل تحريم ها آيا مي توان اساسا با 
نهادهاي مالي بين المللي ارتباطات تنگاتنگي برقرار كرد؟ 
هرچند ممكن اس��ت برخي ارتباطات مقدماتي را بدون 
FATF بتوان ساماندهي كرد، اما بدون ترديد ايفاي نقشي 
كه در ش��أن اقتصاد ايران است، بدون حل اين مشكالت 
سياسي، حقوقي و اقتصادي امكان پذير نخواهد بود. ايران 
بايد جايگاه خاص خود را در پهنه اقتصاد جهاني باز پس 
بگيرد و مبتني بر ظرفيت هايي كه دارد، نقش خود را در 
مناسبات بين المللي ايفا كند. با اين توضيحات معتقدم 
نشست روز گذشته گروه ۲4 با حضور و رياست رييس كل 
بانك مركزي ايران، رييس صندوق بين المللي پول، رييس 
بانك جهاني، روساي بانك هاي مركزي و وزراي اقتصادي 
كشورهاي عضو اين گروه كه به صورت مجازي برگزار شد، 
فرصتي است كه ايران از طريق آن مي تواند پيوند ديرينه 
خود را با مجامع بين المللي محكم تر سازد. هر كشوري از 
دل اين مناسبات ارتباطي و اقتصادي به دنبال استيفاي 
منافع خود است، ما هم بايد تالش كنيم تا منافع مردم و 
كشور خود را تامين كنيم. ناگفته پيداست كه اين منافع 
بايد در عين عزت و اقتدار پيگيري و دنبال شود تا ايران نيز 
س��هم خود را از عرصه مناسبات جهاني برداشت كند.در 
عين حال مسووالن تصميم ساز هرچه سريعتر بايد تكليف 
موضوعاتي چون fatf و تحريم هاي اقتصادي را نيز روشن 
كنند. موضوعاتي كه مانند بند و زنجير پاي اقتصاد ايران را 
براي برداشتن گام هايي بلندتر بسته است. گام هايي كه 

سهم فعاالن اقتصادي و حق مردم ايران است.
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خبرروز

حضور حداكثر ۳۰  درصدي كارمندان در ادارات
در ادارات با كار ضروري حداكثر تا ۵۰ درصد و ادارات با كار غيرضرور حداكثر تا ۳۰ درصد مي توانند كارمندان را به صورت حضوري 

به كار بگيرند. 
غالمرضا عباس پاشا، معاون توسعه مديريت و منابع استانداري تهران تاكيد كرد: در تهران با توجه به اينكه در شرايط قرمز قرار گرفته 
است برگزاري جلسات در صورت ضرورت بايد حداكثر با ۱۵ نفر تشكيل شود و برگزاري جلسات غيرضرور و بيش از اين تعداد ممنوع 
است. به گفته او اجراي مصوبات ستادملي كرونا الزم االجراست و بر همين اساس اجراي شرايط شهرهاي قرمز به تمامي دستگاه هاي 

استان تهران ابالغ شده و بر اجراي آن نيز نظارت خواهد شد.

رويداد

درحالي كه از منابع مختلف خبره��اي ضد و نقيض از 
تعطيلي سينماها به دليل وضعيت قرمز تهران به گوش 
مي رس��د، اما س��مفا همچنان بليت مي فروشد. صبح 
دوشنبه ۱۶ فروردين با اعالم ستاد ملي مقابله با كرونا، 
وضعيت كرونا در ش��هر تهران از نارنجي به قرمز تغيير 
كرد تا با توجه به قوانين تمامي مشاغل از جمله سينماها 
تعطيل شود. طبقه بندي سينماها به تازگي از مشاغل 
گروه سه به دو تغييركرده بود تا در وضعيت نارنجي هم 
بتوانند فعاليت كنند اما حاال با قرمز شدن وضعيت شهر 
تهران گمانه زني ها درباره تعطيلي دوباره س��ينماها در 
رسانه هاي مختلف مطرح شده است. برخي رسانه ها نيز 
به نقل از مديركل روابط عمومي سازمان سينمايي اعالم 
كرده اند كه سامانه فروش بليت آنالين سينماها )سمفا( 
فروش بليت را متوقف ك��رده اما تا اين لحظه همچنان 
سمفا در حال فروش بليت سينما است. مديركل روابط 
عمومي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي نيز در اين باره 
گفته با توجه به اينكه امروز اعالم شده كه وضعيت تهران 
قرمز شده است، طبيعتا هر دستورالعملي از سوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا اعالم شود، همه فعاليت ها از جمله امور 
فرهنگي و هنري را هم در برمي گيرد كه البته هنوز چيزي 
به ما ابالغ نشده است و منتظر ابالغيه جديد هستيم. به 
نظر مي رسد براي چندمين بار سينماها در شهرهاي قرمز 

از جمله تهران تعطيلي شود تا فيلم هاي اكران نوروز كه 
از ۲۷ اسفند ماه اكران خود را آغاز كرده اند با تعطيلي سه 
باره مواجه شوند. در اكران نوروز امسال فيلم هاي »هفته اي 
يك بار آدم باش« به كارگرداني ش��هرام شاه حسيني، 
»خورش��يد« تازه ترين س��اخته مجيد مجيدي، فيلم 
كمدي »تكخال« به كارگرداني مجيد مافي، »خون شد« 
آخرين ساخته مسعود كيميايي و »الله« ساخته اسداهلل 
نيك نژاد نمايش داده شده اند.در فروش دو هفته اي نوروز 
نيز بر خالف انتظار، فيلم سينمايي »هفته اي يك بار آدم 

باش« بيشترين و فيلم پرحاشيه »الله« كمترين فروش را 
داشته اند. فيلم هاي »خورشيد« با بازي هنرمنداني چون 
طناز طباطبايي، جواد عزتي و علي نصيريان، »تكخال« 
به تهيه كنندگي محمدحسين فرحبخش و بازي پوريا 
پورسرخ، س��حر قريشي و »خون ش��د« با بازي سعيد 
آقاخاني به ترتيب در رده دو تا چهارم پرفروش هاي اكران 
نوروز قرار دارند.  حاال بايد ديد كه آخرين تصميم ستاد ملي 
مقابله با كرونا درباره سينماهاي شهر هاي قرمز چيست و 

چه زماني خبر تعطيلي ابالغ خواهد شد.

تهران قرمز شد، سينماها تعطيل مي شود؟

رونماييازچهارتماشاخانهسیاركانونپرورشفكريكودكانونوجوانان

عكس

جامعه ادامهازصفحهاول

 خيز چهارم 
و نرسيدن واكسن

 اي��ن در حالي بود كه وزير بهداش��ت و درمان 
مردم را به همه مقدس��ات قس��م مي داد كه در 
خانه هايشان بمانند و به مسافرت نروند. از سوي 
ديگر اما رييس دولت با لبي خندان از بهتر شدن 
اوضاع و شكس��ت دادن كرونا حرف مي زد و در 
اين ميان اما هيچ كس نمي گفت چرا در حالي 
كه بسياري از كشورهاي دنيا حداقل ۱۰ درصد 
جمعيت خود را واكس��ينه كرده اند ايران هنوز 
نتوانسته اين رقم را به يك درصد برساند. در اين 
شرايط حاال دوباره بسياري از شهرهاي كشور 
قرمز رنگ شده اند. بيش از 4۷ شهر در شرايط 
بحراني به س��ر مي برند. بهشت زهرا تهران هم 
به حالت آماده باش درآمده اس��ت و حاال ديگر 
جان م��ردم به اعداد و ارقامي تبديل ش��ده كه 
در ص��در خبرها مي آيد و م��ي رود. اينكه وزير 
بهداشت درجلسه كميسيون بهداشت مجلس 
قس��م مي خورد هيچ مس��وولي هنوز واكسن 
كرونا تزريق نكرده، دردي را از مردمي كه جان 
عزيزانشان در خطر اس��ت، دوا نمي كند. براي 
خانواده هايي كه همي��ن تعلل كردن در خريد 
واكس��ن آنها را عزادار كرده ديگر برايشان چه 
فرقي مي كند، وزير بهداشت يا هر مقام ديگري 
واكسن تزريق كرده يا نه. همان روزهايي كه همه 
از توليد واكسن داخلي خبر مي دادند، بسياري 
از كارشناسان و پزشكان اعالم كردند كه منتظر 
مان��دن براي به توليد انبوه رس��يدن واكس��ن 
داخلي كار درستي نيست. بايد دست به كار شد 
و واكسن خريد و واكسيناسيون را شروع كرد تا 
زماني كه واكسن داخلي تاييد  سپس به توليد 

انبوه برسد. اما كو گوش شنوا...
وقتي مسووالن چنين بحراني را ساده مي گيرند 
و از كنار آن به راحتي رد مي ش��وند، مردم هم 
ترجيح مي دهند كه از فرصت هاي پيش آمده 
نهايت اس��تفاده را ببرند. به اين ترتيب ناگهان 
بيش از ۱۵ هزار بيمار مبتال به كرونا مسافرت 
مي كنن��د و به هرش��هري كه وارد مي ش��وند 
سوغات كوويد ۱9 را به همراه مي برند. مازندران 
كه تازه داش��ت روي آرامش را به خود مي ديد 
دوباره در وضعيت بحران��ي قرار گرفت چرا كه 
بيش از ۲ ميليون نفر در تعطيالت نوروز به اين 
استان س��فر كردند. واقعا بستن جاده ها چقدر 
مي توانست براي مسووالن و دولتمردان سخت 
باشد كه ترجيح دادند چنين ريسك بزرگي را با 
جان انسان ها بكنند؟ حاال كه كار به اينجا رسيده 
اين مردم هستند كه مقصر شناخته مي شوند در 
حالي كه مسووالن خود را از هر گناه و اشتباهي 
مبرا مي دانند و فكر مي كنند تمام اين مشكالت 
به خاطر نافرماني هاي مردم اس��ت و ربطي به 

اهمال كاري و بي توجهي آنها ندارد.

۱۷۲ فوتي جديد كرونا در كشور
س��خنگوي وزارت بهداش��ت از 
شناس��ايي ۱۳ ه��زار و ۸9۰ مورد 
جديد كوويد۱9 در كشور خبر داد. 
دكتر سيماس��ادات الري گفت: بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي 
۱۳ ه��زار و ۸9۰ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱9 در كشور شناسايي شد 
كه دو هزار و 4۸ نفر از آنها بس��تري 

ش��دند. به گفته او، مجموع بيم��اران كوويد۱9 
در كش��ور به ي��ك ميليون و 94۵ ه��زار و 9۶4 

نفر رسيد.  
س��خنگوي وزارت بهداش��ت افزود: متاس��فانه 
در ط��ول ۲4 س��اعت گذش��ته ۱۷۲ بيم��ار 
 كوويد۱9 جان خود را از دس��ت دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۶۳ هزار و ۳۳۲ نفر 
رس��يد. الري تاكيد كرد: خوش��بختانه تاكنون 

ي��ك ميلي��ون و ۶۵۸ ه��زار و 9۷۸ 
نف��ر از بيم��اران، بهبود يافت��ه و يا از 
بيمارس��تان ها ترخيص ش��ده اند. او 
افزود: چهار هزار و 9۵ نفر از بيماران 
مبتال ب��ه كووي��د۱9 در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. به گفته او، تاكنون 
۱۳ ميلي��ون و ۱۸۳ ه��زار و ۷۰9 
آزمايش تشخيص كوويد۱9 در كشور انجام شده 
است.   س��خنگوي وزارت بهداشت ادامه داد: در 
حال حاضر ۸۸ شهرستان قرمز و ۱۳9 شهرستان 
نارنجي هستند و بر اس��اس مصوبات ستاد ملي 
مقابله با كرونا مسافرت »از« و »به« شهرهاي با 
وضعيت قرمز و نارنجي، ممنوع است. او همچنين 
گفت: ۱9۸ شهرس��تان در وضعي��ت زرد و ۲۳ 

شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

بهشت زهرا آرايش بحراني گرفت
مديرعامل س��ازمان بهش��ت زهرا با 
اش��اره به افزايش فوتي ها از آرايش 
بحراني مديران، پرسنل و كارمندان 
بهش��ت زهرا خبر داد. س��عيد خال، 
مديرعام��ل س��ازمان بهش��ت زهرا 
درباره تعداد متوفيان بهش��ت زهرا 
در روزه��اي اخير گف��ت: از روز اول 
دي ماه تا ش��ب عيد به طور متوسط 

بين ۱۵ تا ۲۵ متوفي را داش��تيم و شيب نمودار 
به صورت خطي بود. او ادام��ه داد: اما ناگهان در 
فروردين ماه اين عدد باال رفت و در روز شنبه عدد 
۵۸ متوفي را به ثبت رس��انديم كه نگران كننده 

اس��ت. خال اضافه كرد: شرايط بسيار 
سخت است. در بهش��ت زهرا تجربه 
نشان داده است كه به صورت پلكاني 
و خط��ي آمار ب��اال نم��ي رود بلكه به 
صورت تصاعدي باال مي رود و ما نگران 
روزه��اي آينده هس��تيم. مديرعامل 
سازمان بهش��ت زهرا گفت: از ديروز 
صبح تمام مديران مجموعه بهش��ت 
زهرا، پرس��نل و كارمندان مجددا آرايش بحراني 
به خود گرفتند. اميدواريم مردم با تمهيداتي كه 
مي انديشند و با توجه به اقدام مسووالن اين پيچ 

خطرناك را سپري كنيم.

علت تلف شدن گربه ماهيان در جاسك مشخص شد 
آلودگي نفتي علت تلف ش��دن گربه 
ماهيان س��احل جاسك نبوده است، 
بلكه غرق ش��دن يك قايق صيادي 
علت اين موضوع بوده است. مديركل 
محيط زيس��ت هرم��زگان در مورد 
ماجراي تلف ش��دن گربه ماهيان در 
ساحل جاسك بيان كرد: طبق بررسي  
نهايي كه صورت گرفت، ظاهرا قايق 

يكي از صيادان غرق مي شود و ماهي ها در ناحيه 
س��احلي پخش مي شود. حييب مس��يح تازياني 
ادامه داد: طول س��احل ۳ الي 4 كيلومتر اس��ت و 
چون ماهي ها در س��احل پخش ش��ده، هر كس 
يك تخمين متفاوت زده از پنج تن تا بيس��ت تن 
يك تعداد را گفته بودن��د، در حالي كه بيش از ۵ 
تن نمي توان در قايق حمل كرد. اوافزود: به شكل 
نرمال اين ماهي هاي تلف شده را مي توان پنج تن 
تخمين زد و ماهي ها توسط يك گروه صيادي روز 

شنبه از ساحل جمع آوري شده و براي 
پ��ودر ماهي انتقال داده ش��ده بودند. 
مديركل محيط زيس��ت هرمزگان با 
اشاره به اتفاق مشابه در ماه هاي قبل، 
اف��زود: تقريبا حدود ش��ش ماه پيش 
هم در همين نقطه از ساحل به مقدار 
خيلي كمت��ر در اث��ر دورريز صيادي 
اين اتفاق افتاده بود، صيادها در طول 
س��ال با توجه به شرايط مدل صيادي خودشان را 
تغيير مي دهند و همين گاهي باعث دورريز بعضي 
ماهي ها مي شود. تازياني گفت: آنچه واقعيت امر 
بود اين است كه چه تعداد از اين قايق هاي صيادي، 
شب دوازدهم براي صيادي مي روند و بعدازظهر آن 
روز موقع برگشت به تالطم امواج بر مي خورند كه 
يكي از آن قايق ها دچار سانحه مي شود و متاسفانه 
محصوالت از بين مي رود و آلودگي نفتي علت اين 

اتفاق نبوده است.

نقدروز

از وضعيت پيشرفت واكسيناسيون كادر بهداشت و درمان به خصوص پرستاران راضي 
نيستيم و بايد خيلي سريع تر از اين تزريق واكسن كرونا پيش مي رفت. رييس شوراي 
عالي نظام پرس��تاري گفت: به عنوان س��ازمان نظام پرستاري از وضعيت پيشرفت 
واكسيناسيون كادر بهداشت و درمان به خصوص پرستاران راضي نيستيم و بايد خيلي 
سريع تر از اين تزريق واكسن كرونا پيش رفت. شمس الدين شمسي ادامه داد: در رابطه 
با واكسيناسيون كادر درمان، يك بحث اين است كه چند درصد پرسنل بخش كرونايي 
و چند درصد پرسنل كل بيمارستان واكسينه شدند، ولي واقعيت اين است كه ما همه 
جا بيمار كرونايي داريم و صرفا در بخش هاي كرونايي فقط نيستند، چون خيلي طبيعي 
است كه بيمار براي مشكل ديگري به بيمارستان مراجعه كند و به ويروس كرونا هم 
مبتال باشد، لذا كادر درمان در خطر بيشتري نسبت به بقيه جامعه قرار دارد و محيط هاي 
بيمارستاني نسبت به خيلي از جاهاي ديگر مكان هاي آلوده تري هستند. تمام كساني كه 
در بخش هاي كرونايي فعاليت مي كنند بايد واكسينه شوند. شمسي با اشاره به واكنش 
سازمان نظام پزشكي مبني بر كافي نبودن واكسن هاي وارداتي براي واكسينه كردن 

كادر درمان افزود: واقعيت اين است كه تعداد واكسن ها كم است .

انتقاد از كندي واكسيناسيوِن كادر درمان
ذرهبین

مرگ هاي با اسلحه تعدادشان در ايران قابل توجه شده است. از اسلحه كشي در 
خيابان سعادت آباد تهران بگير تا كوچه پس كوچه هاي شيراز و حاال هم در اهواز 
مردي كه گفته مي ش��ود معتاد بوده ۸ عضو خانواده اش را به گلوله بسته و بعد 
هم خودكشي كرده است. اينكه هميشه بعد از ارتكاب چنين قتل هايي ماجرا را 
با گفتن يك تركيب »مرد معتاد« جمع بندي مي كنيم، نشان مي دهد كه اصال 
چنين اتفاقاتي از نظر روان شناختي و جامعه شناختي مورد بررسي قرار نمي گيرد. 
چرا مردي كه به شيشه اعتياد دارد، دو همسر در دو شهرستان مختلف داشته 
باش��د. چه اتفاقي رخ داده كه او همس��ر اولش را مي كشد و بعد هم سراغ پدر و 
مادر همسر دومش مي رود و آنها را مي كشد. اين پدر چرا بايد بچه خود را بكشد؟ 
چرا بايد برادزاده همسر دومش را بكشد و سپس خودكشي كند. اصال او چطور 
توانسته بعد از ارتكاب به قتل در شهر اهواز به شهرستان كارون برود و قتل هاي 
ديگري را انجام بدهد. اين سواالت و بي نهايت سوال ديگر در مورد چنين اتفاقاتي 
مطرح مي شود كه نياز به پژوهش و بررسي ويژه دارد و صرفا نبايد از بعد جنايي 

و پليسي مورد بررسي قرار بگيرد. 

زنگ هشدارآدم كشي با اسلحه گرم

وزير بهداشت اعالم كرد 

با سهمگين ترين موج كرونا  مواجه هستيم
نظام سالمت روزهاي پرچالشي را پيش 
رو دارد. اين اولين جمله اي است كه وزير 
بهداشت و درمان در نشست كميسيون 
بهداش��ت و درمان مجلس عنوان كرد. سعيد نمكي با 
هشدار نس��بت به افزايش موارد مثبت كرونا در كشور 
گفت: با يكي از سهمگين ترين امواج كرونا مواجه هستيم. 
وزير بهداشت با بيان اينكه مديريت و اداره كرونا يكي از 
نفس  گيرترين سال  هاي اداره حوزه سالمت را براي ما رقم 
زد، افزود: متاسفانه ارزشمندترين همكارانم را به دليل 
سهل  انگاري و عادي پنداري عده اي از دست مي دهيم و 
اين غصه و رنج بزرگي است. او در مورد مديريت بيماري 
كرونا ادامه داد: دانشگاه هاي علوم پزشكي و كادر بهداشت 
و درمان به شدت در صحنه خوب حاضر شدند و مديريتي 
را اعمال كردند كه در تاريخ كشور ثبت خواهد شد؛ ما وارد 
عرصه جديدي شديم و اين موج را بسيار سهمگين تر از 

چيزي مي بينم كه برخي دوستان مي بينند.

    ۳  پيك كرونا را مديريت كرديم
نمكي يادآور شد: با توجه به زيرساخت هاي كشور انگليس 
بسيار روشن بود كه آمار واقعي تعداد فوتي ها در اين كشور 
بسيار بيشتر از آماري بود كه رسانه  اي مي  شود. ما سه پيك 
كرونا را مديريت كرديم و كادر بهداشت و درمان حتي يك 
روز استراحت نكردند و حتي به يك رييس دانشگاه هم 
مرخصي ندادم؛ پرسنل با تمام سختي ها و مشكالت به 

وظايف خود به خوبي عمل كردند.

   كسي  به حرف هاي  من گوش نداد
وزير بهداشت افزود: پيش از عيد به روساي دانشگاه  هاي 
علوم پزشكي از طريق ويدئوكنفرانس تأكيد كردم كه 
تالش زيادي را براي كنترل كروناي انگليسي داشته باشند 
و همه آماده باش بودند اما متأسفانه در مورد كنترل سفرها 
كسي به حرف من گوش نداد و امروز با گرفتاري بسيار 
سنگيني مواجه هستيم. او با ابراز نگراني از اينكه با يكي 
از سهمگين ترين امواج كرونا مواجه هستيم، تصريح كرد: 
براي نظام سالمت ايام پرچالشي را مي بينم؛ مي توانستيم 
به اين مرحله نرسيم؛ اتفاقي كه در خوزستان افتاد به ما 
نش��ان داد كه مديريت اين ويروس، كار بسيار سخت و 
مشكلي است و سختي هايي كه كادر بهداشت و درمان در 

كنترل مسائل خوزستان متحمل شدند از تالش  هاي 
۱۲ ماهه براي كل كشور سخت تر و سنگين تر بود و در 
واقع اگر همزمان سه موج مانند خوزستان به ما تحميل 

مي  شد، نظام سالمت فرو مي  ريخت.

   در شرايط بسيار سنگين و دشوار قرار داريم
نمكي گفت: بايد ويروس را در سرزمين گرفتار و زمين  گير 
كنيم. نظام سالمت به رغم همه تالش ها براي دستيابي به 
مرگ و ميرهاي تك رقمي امروزه با مشكل مواجه است. 
نبايد اجازه داد افسار از دست ما رها شده و مرگ و ميرها 
افزاي��ش يابد. امروزه مهار اژده��اي كوويد ۱9 چموش 
سركش از دست ما رها شده و مشخص نيست چه زماني 
مرگ سه رقمي را كاهش دهيم. در حال حاضر در شرايط 
بسيار سنگين و دشوار قرار داريم. وزير بهداشت در مورد 
ارز دارو گفت: س��ازمان غذا و دارو در اين باره تالش  هاي 
بي وقفه اي داش��ته است؛ در سال آرام 9۷ يك ميليارد و 
۲۰۰ ميليون يورو بيشتر از س��ال درگير كرونا ارز دارو 
گرفتيم، بخشي را به توليد داخل اختصاص داديم و 
حدود ۱.۵ برابر 9۷ درصد دارو كه ساخت داخل بود، 
ارزبري براي سه درصد داروي وارداتي داشتيم كه در 

فرآيند يك سال و نيم آن را به نصف كاهش داديم.

ICU افزودن ۳ هزار تخت    
نمكي با اشاره به افزودن سه هزار تخت ICU، خاطرنشان 
كرد: اجازه نداديم حتي يك بيمار پشت در بيمارستان  ها 

بماند، امروز تعداد مرگ و ميرها بيش از ۱۶۰ نفر اعالم 
ش��ده، اما هنوز بس��تري  ها در حد پيش  بيني نيست و 
مشخص نيس��ت چه اتفاقي در انتظار ماس��ت. وزارت 
بهداشت مظلوم است و متأس��فانه مورد بي مهري قرار 
گرفته و منابع كافي براي اداره مجموعه وجود ندارد و ارز 
را به داليل مختلف به ما ندادند. وزير بهداشت ادامه داد: 
در رابطه با تجهيزات پزشكي نظام قيمت گذاري داريم و 
اجازه افزايش قيمت ها را نمي دهيم؛ از توليد داروي داخلي 
به شدت حمايت كرديم و اگر دارويي گران شد، دارويي 
بوده كه به آن ارز نيمايي دادند، جايگاه تجهيزات پزشكي 

در معاونت درمان مورد توجه قرار گرفته است.
 

  حتي ۱ نفر از مسووالن كشور 
واكسن نزده است

وزير بهداشت با بيان اينكه تهيه واكسن بسيار دشوار و در 
دنيا كاالي سياسي به شمار مي  رود و در اختيار هر كسي 
قرار نمي دهند، تصريح كرد: حتي يك نفر از مسووالن 
جمهوري اس��المي تاكنون واكسن نزده و رهبر معظم 
انقالب هم تأكي��د كردند كه واكس��ن ايراني مي  زنند، 
متأس��فانه پولي را از ۱۰ درصد هدفمندي و يك درصد 
ارزش افزوده به ما ندادند، طرح شهيد سليماني را دنبال 
كردم و معتقد بودم كه بايد از ظرفيت بسيج براي مبارزه 
با كرونا استفاده كرد. نمكي يادآور شد: براي جلوگيري از 
تضييع حقوق داوطلبان وضعيت امتياز كرونا در آزمون 

استخدامي را بررسي خواهيم كرد.  

گزارش

كوتاهوخواندني
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