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اقتصادی

«پارلر» با حمایت روسها آنالین شد

وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی پارلر ( )Parlerکه محبوب راستگرایان افراطی آمریکایی است،
با کمک یک شرکت فناوری روسی موفق شد آنالین شود .به گزارش ایسنا ،پارلر در پی قطع میزبانی
وب توسط شرکت آمازون و سایر شرکایش به دلیل مدیریت ضعیف محتوایی که از سوی کاربران ارسال
میشود و به خشونت تشویق میکند ،قطع شده بود .وبسایت پارلر روز دوشنبه دوباره قابل دسترس
شد با این همه تنها پیام مدیرعامل آن به چشم میخورد که وعده داد در تالش برای احیای فعالیت است.

توضیح

واکنشمعاون
وزیرجهادکشاورزی
به گزارش انتقادی «آفتاب یزد»

پیرو انتشار گزارشی در روزنامه «آفتاب يزد»
با عنوان "مرغداران در حسرت نبـود نهـاده
بـــراي مـرغهـــا مـيســـوزند؛ آن وقـت
 ۱۴۰۰تــن ذرت بهدلیل به درازا کشــیدن
روند توزیع امحاء شد!» که در روزنامه مورخ
 7دی ماه  1399خورشــیدی منتشر شد،
مرتضی رضایی معــاون امور بهبود تولیدات
دامــی وزارت جهادکشــاورزی توضيحاتی
را به شــرح زیر به تحریریه روزنامه ارســال
کرده است:
 -1سامانه بازارگاه از ابتداي سال  99رسما
فعاليــت خود را در معاونت توســعه صنايع
تبـــديلي و كسـب و كارهـــاي كشاورزي
وزارت جهــاد با همكاري بانك كشــاورزي
آغاز كرد ،بنابراين اشاره به فاسـدشـدن بـار
روي كشـــتي در سال گذشته كه احتماال
ناشــي از تالش براي واردات بدون دريافت
مجوزهاي قرنطينه دامپزشــكي و ترخيص
گمــرك و فاقــد ارز دولتي بــراي انتفاع از
عرضه در بــازار آزاد بوده ،لــذا ارتباطي به
وزارت جهادكشاورزي ندارد.
 -2تاخيــر در صدور دريافــت ارز دولتي از
بانك مركزي يا طــي مراحل ترخيص كاال
از گمرك و احيانا متروكـــه شـدن ناشـي
از عـــدم دريافـــت مجوزهـــاي مربوطـه
يـا مقاصـد فـــروش در بـازار آزاد و غيـره
ارتبـاطي بـا وزارت جهادكشاورزي ندارد.
 -3شركتهايي كه براي واردات نهاده از ارز
دولتي استفاده كردهاند و يا مجوز ترخيص كاال
توسط معاونت توسعه صنايع تبديلي و كسب
و كارهاي كشاورزي وزارت جهاد به گمرك
ج.ا .ا را دريافت نمودهاند بـــا پـيشعرضـه
كاالي خــود در ســامانه بــازارگاه با اظهار
نوع و ميزان كاال ،اعالم حضور مـيكننـــد.
بـه محـــض رويـت كـــاال در سامانه( ،در
حداقــل زمان ممكن) طــرح تخصيص بين
گروههــاي مختلــف توليدكننــدگان دام و
طيور ســطح كشـــور عملياتي و بارگذاري
صورت ميگيرد.
 -4برخــاف اظهارات نويســنده در تاريخ
24آذرماه ســالجاري ميزان 1614تن ذرت
بـراي توليـد خـوراك دام بـه استان گيالن
تخصيص داده شد تا در كارخانجات خوراك
دام داراي ضوابط و شرايط توليد به خـوراك
آمـاده تبديل شده و در اختيار دامداران قرار
گيرد كه از تناژ فوق فقط  12تن باقيمانده
و بقيه توسـط توليدكننـــدگان خريداري
شده است.
 -5در آبان ماه ســال جاري كه مسئوليت
سامانه بازارگاه بر عهـــده معاونـــت امـور
توليـدات دامـي قـرار گرفـت و بخصوص در
آذرماه با مصوبات دولت محترم و تسريع در
تخصيص ارز توسط بانك مركزي و ترخيص
كـــاال از گمركات و استقبال واردكنندگان،
تخصيص نهادهها بــه توليدكنندگان دام و
طيـور كشـور سـرعت گرفـت بـه طوري كه
در صورت ارائه نهاده توسط واردكنندگان در
سامانه بازارگاه ،به صورت روزانـه عمليـات
تخصـيص صورت ميگيرد.
 -6شايان ذكر است از آنجائيكه مسئوليت
طراحي ،ساخت ،بهروزرساني ،رفع ايرادات و
افزودن امكانات مـــورد نياز سامانه بازارگاه
بر عهده بانك كشاورزي است ،لـذا شـوراي
راهبـــري ســـامانه بـا عضـــويت همـه
دســـتاندركاران تقريبا روزانه نســبت به
طــرح موضوعات و رفع اشــكاالت از طريق
بانك كشاورزي اقدام ميكند.
 -7كارت بازرگاني شركت پتروياس آسيا در
اوايل مرداد امسال به اذعان بخش صادرات
بانك مركـزي بـه دليـل عدم ايفاي تعهدات
ارزي صادراتي ،مســدود شــده ،لذا مجوز
ترخيص كاالي ذرت را نگرفته است
 -8شركت پتروياس آســيا از معاونت بهبود
توليدات دامي سازمان جهادكشاورزي استان
گيالن تقاضـــاي توزيـع نهاده ذرت براساس
ليســت پيوســتي نامهاش را داشته است كه
معاونت مذكور اعالم نموده ايـن اقـدام بايـد
صرفاً از طريق وزارتخانه و ســامانه بازارگاه در
قالب سهميه اي قابل تخصيص صورت پـذيرد.
ضـمناً شـــركت فوق در تاريخ  99/3/18از
معاونت توســعه صنايع تبديلي و كســب و
كارهاي كشاورزي وزارت جهـــاد تقاضـــاي
صــدور مجوز ترخيص محمولــه ذرت دامي
پيش فروش شده را نموده است كه با توجه به
توزيـع كامـل نهـاده مورد نياز صنعت پرورش
طيور به طور سيســتمي از طريق بازارگاه و
توزيــع نهادههاي دامي از طريق اســتانها در
بازارگاه ايــن موضوع قابليت طرح و عملياتي
شدن در حال حاضر را ندارد.
 -9بــا عنايــت به دســتور وزيــر محترم
جهادكشــاورزي (مبنــي بــر ممنوعيت)
پيش فروش نهادهها به دليل جلـــوگيري
از امــكان ورود كاال به بــازار آزاد ،بنابراين
كليه واردكنندگان نهــاده هاي دامي كه از
ارز دولتي استفاده كرده و مجوز ترخيص از
گمرك دريافت نمودهاند بايستي نهاده خود
را صرفا در سامانه بارگذاري كنند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

هر دالر ســه شــنبه در صرافیهای بانکی  ۲۱هزار
و  ۳۹۰تومان معامله شــد که قیمت آن نســبت به
دو روز معامالتــی روز دوشــنبه  ۶۱۰تومــان
کاهــش داشــت ،نرخ هر یــورو نیز بــه  ۲۵هزار و
۹۰۰تومان رسید.
بــه گزارش ایرنا ،رونــد نزولی نرخ دالر از اوایل هفته گذشــته
شــتاب گرفت ،به طوری که از کانال  ۲۶هزار تومانی به ســوی
نرخهــای پایینتر حرکت کرد .بر این اســاس ،نرخ فروش دالر

شاخص بورس

شاخص بورس تهران در ابتدای معامالت
سهشــنبه  ۳۰دی  ۱۳۹۹با افت  ۱۹هزار
واحدی به یک میلیون و  ۱۳۱هزار واحد
رسید .همچنین شاخص کل هم وزن نیز
 ۵۳۴۴واحــد افت کرد و به  ۴۳۱هزار و
 ۵۳۸واحد رسید .نمادهای فارس ،فملی،
فوالد ،وبملت ،وپاسار ،تاپیکو و وتجارت
بیشــترین تأثیر منفی را بر شــاخص
داشتند.

دولت

انتقاد سخنگوی دولت از تبدیل
الیحه بودجه به طرح مجلس

ســخنگوی دولت با بیان اینکه اظهارات کلی،
مبهم ،ســلبی و شعاری مشــکلی از بودجه و
از مردم حل نمیکند ،یادآور شــد که بودجه
از اختیارات دولت و رئیسجمهوری اســت و
نباید الیحه بودجه به طرح مجلس تغییر داده
شــود .به گزارش ایسنا ،علی ربیعی سخنگوی
دولت در نشســت خبری هفتگی خود که در
راستای رعایت پروتکلهای بهداشتی ،به صورت
ویدئوکنفرانس برگزار شــد ،گفت :دولت همه
تالش خود را برای تدوین الیحه بودجهای واقعی
و کارشناســی به کار بست و با وقوف کامل به
آثار تورم و فشار اقتصادی به مردم و دهکهای
پایینی و نیز نیاز به افزایش سطح تولید و اشتغال
جدید و با نگاهی به تــاش برای عقب راندن
تحریم و کسب حقوق از دست رفته ملت ایران
و ضرورت حضــور اقتصاد ایران در بازار جهانی
الیحه بودجه را تدوین کرده اســت .سخنگوی
دولت همچنین با بیان اینکه یک مشخصه واضح
بودجهنویسی برای سال 1400بر اساس مقابله با
تحریم و شکستن زنجیرههای محاصره اقتصادی
ایران و اســتفاده از فرصتهای جهانی اســت،
خاطرنشان کرد :این بودجه را در سیاستهای
انبساطی متفاوتتر کرده است .نخستین اقدام
دولت ارائه به موقــع الیحه بودجه به مجلس
شــورای اسالمی بود و همچنین الیحه بودجه
در معرض افکار عمومی قرار گرفت و به صورت
شــفاف همگان امکان مطالعه و اظهارنظر پیدا
کردند .وی افزود :اظهارات کلی ،مبهم ،سلبی و
شعاری مشکلی از بودجه و از مردم حل نمیکند.
بودجه از اختیارات دولت و رئیسجمهوری است
و نباید الیحه بودجه به طرح مجلس تغییر داده
شود .ما امیدواریم با تعامالت بین مجلس و دولت
بودجهای با تفاهم و با هماهنگی در اجرا بتوانیم
دریافــت کنیم که در غیر ایــن صورت ،اگر به
زمینههای اجرایی توجه نشود دولت در اجرا با
مشکل مواجه میشود.

مکث

استعفایمعاونمعدنی
وزارت صمت

معاون معدنی وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
نامهای خطاب به رزم حسینی استعفای خود
را از این ســمت اعالم کرد .به گزارش ایسنا،
داریوش اســماعیلی که پیش از معاونت امور
معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،مســئولیتیهایی همچون ریاست
ســازمان نظام مهندسی و نمایندگی مجلس
شــورای اســامی در دوره دهم را در کارنامه
خود داشته است ،پیش از پذیرش مسئولیت
در وزارت صمــت ،از نمایندگــی مجلــس
شورای اسالمی نیز استعفا داده بود .استعفای
اســماعیلی از معاونت معدنــی وزارت صمت
مصادف شــده با حواشیهای اخیر پس ابالغ
شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره
فوالد و دستور وزیر بر قیمتگذاری فوالد؛ اما
مشخص نیست که اســتعفای وی با حواشی
اخیر ارتباطی دارد یا خیر .این درحالی است که
برخی گزارشها حاکی از آن است که پس از
ابالغ شیوهنامه و بحثهای اخیر پیرامون آن و
همچنین آشفتگی بازار فوالد ،وی را در آستانه
برکناری قرار داده بود و لذا پیش از آن ،خودش
اقدام به استعفا کرده است .از سوی دیگر برخی
نیز این اســتعفا را به دلیــل ناهماهنگیهای
موجــود اعالم کردهاند که البتــه وی در نامه
خود ،در مــورد دالیل این تصمیمش تنها به
بیان"در مقطع فعلی باتوجه به شرایط موجود
و دالیلی که ذکر آن به صالح نیست و احساس
میکنم در این مســئولیت منشاء اثر نبوده"
بســنده کرده است .وی در نامهاش همچنین
از استعفای خود از نمایندگی مجلس شورای
اســامی در اواخر دوره دهــم مجلس بابت
پذیرش مسئولیت معاونت امور معادن و صنایع
معدنی وزارت صمت نیز یاد کرده و اعالم کرده
است که "پذیرش مسئولیت در وزارت صمت
در راســتای محقق نمودن فرمان مقام معظم
رهبری در جایگزینــی اقتصاد معدن بهجای
اقتصاد نفتی و حدوث انقالب معدنی در کشور
بوده است که طی قریب به یکسال فعالیت در
این سمت ،تالشهای خوبی صورت گرفت و
اثرات مطلوبی بر جای ماند".

در صرافیهای بانکی در ســاعت  ۱۳و  ۳۵دقیقه
روز گذشته (ســه شــنبه۳۰ ،دیماه)  ۲۱هزار و
۳۹۰تومان اعالم شد.
قیمت فروش یورو نیز با کاهش  ۷۰۰تومانی نسبت
به قیمتهای پایانی روز کاری دوشنبه به  ۲۵هزار
و  ۹۰۰تومان رسید.
روز گذشته قیمت خرید هر دالر  ۲۰هزار و  ۸۹۰تومان و قیمت
خریــد هر یورو نیز  ۲۵هزار و  ۴۰۰تومان اعالم شــد ،همچنین

قیمت خرید دالر در بازار متشکل ارزی  ۲۰هزار و  ۹۹۲تومان و
قیمت فروش آن  ۲۱هزار و  ۲۰۲تومان بود.
عــاوه براین نرخ خرید یورو در این بازار  ۲۴هزار و ۸۰۰تومان و
نرخ فروش آن  ۲۵هزار و  ۴۸تومان اعالم شد.
قیمــت دالر در روزهای اخیر با توجه بــه افزایش امیدواری در
خصوص صادرات نفت و دسترســی به منابع مالی کاهشی شده
است .هفته گذشــته نیز رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که
ایران توانسته گشایشهایی در فروش نفت داشته باشد.

نخستینقربانیبورس

اعداد

یک میلیون و
۱۳۱هزار واحد

دالر در آستانه ورود به کانال  ۲۰هزار تومانی

گویارئیسسازمانبورسعزلشدهاست،امانکتهمهماینجاستوقتیتصمیمگیرندهاصلیشورایعالیبورساست،اگرهمدراحترامبهخشمعمومیسهامداران
و کمک به بهبود اوضاع استعفایی باید رخ دهد ،مشمول تعدادی از چهرههای اصلی در این شورا و چه بسا تمام آنهاست .چرا که رئیس سازمان بورس
و اوراقبهادار در این شورا تنها به عنوان دبیر و سخنگوی رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار نقش دارد
آفتاب یزد -گروه اقتصادی :بازار سرمایه درحالی که باید آرامترین
روزهای خود را بگذراند ،این روزها متشــنجترین حــال و روز را دارد!
بازاری که قرار اســت محل داد وستد سهام شرکتهایی باشد که باید
رشــد اقتصادی آنها در سالی به نام «جهش تولید» منشاء سود ثابت
و سود سرمایه میشــد ،اما مدتهاست بهجای ابزار مناسب مدیریت
بهینه پسانداز دارایی مردم ،به محل جبران کســری بودجه دولت در
سال محروم از درآمدهای نفتی و اخیرا هم در آستانه ماههای نزدیک
به انتخابات ریاست جمهوری به ابزار برنده رقابتهای فرساینده سیاسی
در ایران بدل شده است!
بازاری که در حال رشد تدریجی و منطقی بود به یکباره با دستور معاون
وزیر صمت و حمایت تند و تیز «رزمحسینی» از موضع همرزمش در
این وزارتخانه در نرخگذاری دستوری برای فوالد ،ثبات نسبی ایجاد شده
در بورس را به یکباره از هم میپاشد بدون آنکه برای خسارت واردشده
احتمالی از این محل ،وظیفه عذرخواهی از سهامداران زیاندیده را برای
خود قائل باشد! بهزعم کارشناسان بازار سرمایه ،این بازار به درستی یعنی
ریسک و نباید سرمایهگذار انتظار همیشگی رشد را از این سرمایهگذاری
داشته باشــد و جبران سقوط مقطعی قیمتها را از جیب سایر اموال
مردم داشته باشد ،اما این پرسش و گالیه سرمایهگذاران مالباخته هم
قابل درک میماند که دستکم در مورد کشوری با مختصات پرمداخله
دولتی مانند جمهوری اسالمی ایران ،تمام خسارتدیدگان از ناآگاهی
لطمه ندیدهاند ،بلکه آنچه موجب خسارت شده است ،مداخله دولت و
اظهارات تبلیغاتی نمایندگان مجلس و طیف گستردهای از مسئوالنی
ییابند ،بدون
اســت که به نحوی از انحاء وقتی به یک رسانه دست م 
سرایی میکنند که شاید با هیچ کدام از
داشتن تخصص از بازاری سخن ُ
مفاهیم بورسی آن آشنایی ابتدایی نیز ندارند!
> استعفای دوم؛ واقعی یا نمایشی؟

یکی از رویدادهای داغ روز گذشــته اخبار عجیــب و ضد و نقیض از
استعفای «قالیباف اصل» رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران بود
اگرچه خبرگزاری صداوســیما با انتشار خبری به نقل از خود قالیباف
اصل ،اســتعفای وی را تکذیب کرد .رئیس سازمان بورس اوراق بهادار
تهران گفته« :اطالع ندارم که چه کسی این خبر را و با چه هدفی منتشر
کرده اســت .شاید مرا برکنار کنند ،اما استعفا ندادهام ».اما در موضعی
 360درجه متفاوت ،سیاوش وکیلی ،مدیر روابط عمومی سازمان بورس
در مصاحبهای استعفای وی را تائید کرد و در ادامه هم در ساعت 13 :20
روز گذشــته درست در زمانی که رئیس ســازمان بورس در جلسه با
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به سر میبرد ،تصویرنامه استعفای
وی با امضای او روی تارنمای سازمان بورس قرار گرفت! حال اینکه چرا
او در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما یک حرف زده و در واقع این استعفا
رخ داده ،پرسشی است که پاسخ آن را باید «قالیباف اصل» و خبرنگار
صداوسیمابدهند!
> نامه قالیباف ،خطاب به فرهاد دژپسند در دومین استعفا

در این نامه آمده اســت« :پیرونامه شــماره  312.1282م مورخ 10
آبان  1399خطاب به ریاســت محترم جمهور و درخواست استعفای
اینجانب به تاریخ چهارم آذرماه  1399به دلیل فراهم نشــدن شرایط
اعالمی جهت حمایت از صنایع ،بازار سرمایه و سرمایهگذاران بدینوسیله
استعفای خود را از عضویت در هیئت مدیره و ریاست سازمان بورس و
اوراق بهادار مجددا اعالم مینمایم .استدعا دارم در اجرای ماده  11قانون
بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران دستور اقدام صادر فرمایید .الزم
به ذکر است که بنده در سختترین شرایط که مردم دعوت عمومی به
بازار سرمایه شده بودند ،آزادسازی سهام عدالت و فروش صندوقهای
سهام دولتی ( ETFها ) در بورس در حال انجام بود این وظیفه خطیر

را بهعهده گرفتم و در طول چند ماه خدمت در دشــوارترین شــرایط
به دنبال توســعه بازار ،تامین مالی ،ابزارها و نهادهای مالی بودم که در
کمترین زمان بزرگترین کارها در بازار سرمایه انجام گردید ولی متاسفانه
به واسطه اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفهای و بیش از حد اشحاص و
مسئولین به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص کل
بورس تهران هیچ وقت دیده نشد .از درگاه خداوند منان برای حضرتعالی
و تمامی مدیران جمهوری اسالمی ایران که برای عاقبت به خیری کشور
عزیزمان ایران تالش میکنند آرزوی توفیق روزافزون دارم».
> چه کسانی باید استعفا دهند!؟

اما چرا اســتعفا!؟ آن هم رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران؟ آیا
تنها عامل بروز خشم عمومی نســبت به سیاستهای بورس به او بر
میگردد؟ آیا او به مانند یک گوشت قربانی تصمیمسازان اصلی مجبور
به کنارهگیری شده یا این استعفا ،واقعی و در اعتراض به مداخالتی است
که بر اساس بخشی از آنچه در متن نامهاش به آن اشاره کرده ،ماحصل
رنج او از نادیده گرفته شــدن تحوالتی اســت که بهزعم وی زیرسایه
«اقدامات سیاسی» که به مصادیق آنها اشاره نکرده قرار گرفته است!
حسب تجربیات مدیریتی در اینکه بر اساس قاعده استعفا چه کسانی باید
استعفا دهند ،چند نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه براساس تعریف
رایج ،کنارهگیری یا استعفا به درخواست داوطلبانه یا به ظاهر داوطلبانه
فرد یا گروهی از افراد برای رها کردن رسمی شغل ،منصب ،سمت یا هر
جایگاه دیگرشان گفته میشود و انواع کنارهگیری داوطلبانه؛ تحت فشار؛
اجباری و فریبکارانه که در نوع آخری شخص با کنارهگیری ظاهری و
گاهی تنها بیان آن اقدام به فریب افکار برای کاســتن از فشار بر خود
میکند و معموالً در این نوع کنارهگیری ،مقامات ارشدتر با آن مخالفت
میکننــد؛ به چنین تصمیمی مبادرت میورزند .و از آنجا که «کمبود
فرصت برای پیشرفت در شغل یا وظیفه محوله؛ فراهمشدن فرصتهای
شغلی بهتر؛ عدم تمایل یا توانایی برای تطبیق با فرهنگ شغلی یا محل
کار؛ امنیت کم شــغلی؛ تهدیدهای دیگران (شامل محیطکار یا خارج
از محیطکار)؛ درآمدهایهای ناچیز شغلی؛ کمبود امکانات برای انجام
وظایف؛ عدم توانایی در برآوردن انتظارات مقامات ارشــدتر و فشار از
جانب آنان و عدم برآورده شــدن انتظارات یا وعدههای داده شــده به
شــخص را در بر میگیرد» ،لذا باید در این قالب دید این استعفا با چه
انگیزه واقعی بوده و آیا مستحقان واقعی استعفا باید رئیس سازمان بورس
باشد یا اعضای شورای عالی بورس به ریاست وزیر اقتصاد!؟
= وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
= رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (سخنگو و دبیر شورا)
= وزیر صمت
= رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
= رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
= رئیس اتاق تعاون
= دادستان کل کشور یا معاون وی

= یک نفر نماینده از طرف کانونها (کانون نهادهای ســرمایهگذاری
ایران ،کانون کارگزاران)
=  3نفر خبره مالی (از بخش خصوصی ،با مشورت تشکلهای حرفهای
بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت
وزیران
= یک نفر خبره (از بخش خصوصی ،به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب
هیئت وزیران برای هر بورس کاالیی)
بنابراین گزارش ،وقتی تصمیم گیرنده اصلی شورای عالی بورس است،
اگر هم در احترام به خشم عمومی سهامداران و کمک به بهبود اوضاع
استعفایی باید رخ دهد ،مشمول تعدادی از چهرههای اصلی در این شورا
و چه بسا تمام آنهاست .چرا که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در
این شورا تنها به عنوان دبیر و سخنگوی رسمی شورای عالی بورس و
اوراق بهادار نقش دارد و همه کاره تصمیمات اتخاذ شده و نشده نیست.
> مانور تبلیغاتی سیاسیون در تریبونهای رسمی

اما شاید یکی از همان بندهای قید شده در نامه رئیس مستعفی سازمان
بورس و اوراق بهادار که به عنوان «اقدامات سیاســی» اعالم شده بود را
بتوان در انتقاد شــدید و بیسابقه رئیس مجلس شورای اسالمی که در
محافل سیاسی از او به عنوان گزینه انتخابات ریاست جمهوری در سال
 1400یاد میشــود دید! او در یک حمله مفصل و طوالنی با اسم رمز
آسیب به اعتماد عمومی و نگاه به سازمان رای 24میلیون سهامدار کوشید
فرار رو به جلویی داشته باشد و به جای اینکه راهکاری عملی با اهرم قانونی
در اختیار مجلس بیابد و از آن در استیضاح مسببان اصلی استفاده کند ،با
شعارهای رایج سیاسیون بیشتر بر طبل تبلیغاتی خود بکوبد تا بر استیفای
حقوق مردم در «خانه ملت»!
وی در بخشی از اظهاراتش با بیان اینکه «بیاعتمادی خسران بزرگی است
و اگر در حال حاضر به مردم بگوییم که در بازار سرمایه ،سرمایهگذاری
کنید ،با چه انگیزهای به این ســمت حرکت کنند؟» به این پرسش نیز
باید پاسخ دهد که نمایندگان مجلس وقتی مرکز پژوهشهای مجلس
را به عنوان بازوی پژوهشی خود دارند ،چرا پیش از این و هنگام ارسال
دعوتنامههای شفاهی و خبری متعدد دولت در جستجوی کسری بودجه
فکری به حال آن نکردند تا وقتی کار از کار گذشته و شاخصها از مرداد
 99تا امروز بیش از یک میلیون افت کرده ،به صورت شفاهی پشت تریبون
مجلس سخنرانی بلندباالیی به مانند نطقهای انتخاباتی میکنند!؟ وقتی
وی به عنوان رئیس مجلس شــورای اسالمی ادعا میکند که « 40روز
پیش به وزیر اقتصاد گفتم بازار ســرمایه دچار سوءمدیریت است و باید
اصالح شود ،اما این بازار همچنان دچار همان آسیب است ».یا این ادعا
که «هر اختیاری خواستند ،داده شد ،از اعمال مدیریت و نظارت تا اختیار
درباره سهامهای حقوقی و وزیر اقتصاد هر ابزاری که برای مدیریت و اداره
بازار بورس نیاز داشته باشد ،در اختیار دارد ».اعالم کند که در قابل این
ادعای دیگر که «دولت ،ستاد اقتصادی دولت ،وزیر امور اقتصادی و دارایی
و رئیس کل بورس در برابر بازار سرمایه مسئول هستند ».مجلس شورای
اسالمی و شــخص وی در قبال حقالناس دریافت حقوق از بیتالمال
برای اســتفاده از ابزار نظارتی «نهاد مقننه» چه اقدام عملی در الزام به
رعایت اصول علمی اقتصاد کرده اند!؟ مگر آنکه به قول برخی کارشناسان
کــه در گفتگو با روزنامه «آفتاب یزد» نیز به آن اشــاره کردند ،مجلس
یازدهم نیز نشــان داده دغدغه رفع اساسی مشکالت اقتصادی مردم را
ندارد .شاید در همینجاست که برخی کارشناسان اگر هم استعفایی را در
این مقطع زمانی و مکانی الزم میدانند نه شخص رئیس سازمان بورس
بلکه استعفای دسته جمعی تمام اعضای شورای عالی بورس را مستحق
وضعیت رخ داده میدانند و آن را اقدامی منطقی بر میشمارند؛ چرا که
بهزعم آنها اگر دفاعی باید از حقوق ســهامداران میشد ،این وظیفه در
اختیار مطلق رئیس مستعفی سازمان بورس نبوده و نیست!

دکتر محمدرضا کمالی،ظرفیتهای کشاورزی و معدنی ایران باالتر از اروپا

سوءمدیریت بالی جان اقتصاد ایران

رئیس انجمن دوســتی ایران و بالروس و نويســنده با اشــاره به
مشــکالتی که در اقتصاد ایران در سالهای اخیر بروز کرده است
گفت :در توافق برجام به نوعی ســر ایران کاله رفته اســت ،زیرا
قوانین الزم االجرایی برای خروج هر یک از اعضای  5+1نگاشــته
نشــده اســت که در صورتی که هر یک از اعضا به تعهد خود در
برجام پایبند نبود مجبور شــود خسارت پرداخت کند ،در شرایط
کنونی شــاهد هســتیم که عدم اجرای برجــام منجر به تحمیل
خسارتهای اقتصادی زیادی به ایران شده است.
دکتر محمدرضا کمالی با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی بیشتر
دنبال توســعه و درآمد زایی برای کشورشــان هستند ،افزود :به
همین دلیل خــارج از محدودیتها و تحریمهای آمریکا به دنبال
همکاری اقتصادی با ایران هستند.
وی تصریح کرد :در شرایط کنونی که بخشی از ماشین آالت و مواد
اولیه کشــور وارداتی هستند بنابراین باید روابط اقتصادی توسعه
یابد ،به عنوان مثال برای محصوالتی مانند ذرت ،ســویا و ...کامال
وارداتی هستند باید راهکاری اندیشیده شود ،زیرا بیتوجهی به آن
موجب نوسان اقتصاد دامداریها میشود و همین مسئله است که
میبینیم برخی اقالم مانند گوشت و مرغ به صورت دوره در برخی
مقاطع زمانی گرانی میشوند.
عضو خانه دوســتی لندن افزود :باید پذیرفت که واردات به اقتصاد
کشور آسیب نمیزند بلکه مشکل اصلی نبود برنامه است ،کشوری
مانند انگلستان که حجم عمده میوه مصرفی آن وارداتی است ،برنامه
و میزان واردات مشــخصی دارد و همین مسئله بازار این کشور را
نظاممند کرده است و از آسیب اقتصادی جلوگیری میکند.
> بومیسازی مبتنی بر برنامه

دکتر کمالی اشاره کرد :کشوری مانند هلند که مساحتی کوچکتر
از سه استان شمالی کشور دارد و با اینکه آب و هوای این استانها
بهتر اســت اما درآمد این کشور از كشاورزى سه برابر درآمد كل
كشــورمون ایران اســت ،چرا که در این کشــور به دنبال توسعه
کشــاورزی مدرن و صنعتی بودهاند حال آنکه شمال ايران بیشتر
ویالسازی صورت گرفته است در صورتی که شمال ایران بهترین
منطقه کشت چای و برنج است اما بیشترین اين محصوالت هند
وارد میشود.

او با تاکید بر اینکه بومیســازی مبتنی بر برنامه میتواند اقتصاد
کشــور را از وابســتگی نجات دهد ،گفت :در ســالهای گذشته
برنامههایی برای خودکفایی در جهت تولید گندم ارائه و اجرا شد
و به خودکفایی هم نزدیک شــدیم ،اما بعد از آن رها شد و دوباره
جهت تامین گندم وابسته به واردات شدیم.
عضو خانه دوســتی ایران و لندن با تاکید بر اینکه در حال حاضر
بهترین غذای اروپاییها خاویار ایران است و همچنین آنها عالقه
زیــادی به زعفران و فرش ایرانی دارند ،گفت :تاکنون برنامهریزی
موفقی در راستای استفاده و بهرهبرداری از این ظرفیتهای کشور
انجام نشــده است و توســعه فرش ايرانى كاهش داشته .حتی در
بخــش صنعت؛ خودروهایی در ایران مونتاژ میشــود که کیفیت
پایینی دارند ،در حالی که هزینــه مونتاژ تفاوت چندانی ندارد و
ایران میتواند به جای خودروهای کنونی خودروهای فرانســوی،
المانی ،ایتالیایی و ...مونتاژ کند.
> عوامل اصلی مشکل اقتصادی ایران

او درباره سیاستهایی که ایران باید دنبال کند ،افزود :واقعیت این
است که ایران باید ابتدا اقتصاد خود را تقویت کند و در این راستا
همکاری خود را با کشــورهای دیگر را توسعه دهد و نباید رشد و
توسعه اقتصاد کشور را وابسته به تعامل با آمریکا کند ،به طور قطع
وقتی اقتصاد ایران به سطح مناسبی برسد آمریکا وساير كشورها
در جهت توسعه همکاریهای اقتصادی با ما به دنبال امتیاز دهی
به ما خواهد بود.
او با بیان اینکه در شــرایط کنونی عوامل اصلی مشکل اقتصادی
ایران کرونا و تحریم هاســت ،افزود :شیوع ویروس کرونا منجر به
فلج شــدن اقتصاد گردشکری شــد و در ادامه تولیدکنندهها هم
آســیب دیدند .از طرف دیگر به دلیل این پاندمی تقاضا و قیمت
نفت کاهش یافته و فشــار آن بیشتر به اقتصاد ایران وارد شد که
در ادامه مشــکالت اقتصــادی دهکهای پاییــن جامعه ایران را
بیشتر کرده است ،چراکه شیوع ویروس کرونا بیشترین فشار را به
کشورهای نفتی تحت تحریم وارد کرده ،از این رو ایران بیشترین
آسیب را دیده و درآمدها متناسب با هزینهها باال نرفته است.
عضو انجمن نویســندگان ایران افزود :اقتصاد اروپا هم تحت تاثیر
شــیوع ویروس کرونا قرار گرفته و دولتها محدودیتهایی برای

تردد افراد به ویژه افراد باالی  60ســال قرار داده اند ،زیرا بیش از
سایرین در آستانه ابتال به کرونا قرار دارند.
کمالــی درباره تاثیر دالر بر اقتصاد ایــران ،اظهار کرد :در دولت
نهم و دهم زمانی که دالر هزار تومان بود شــرایط اقتصادی ایران
بسیار بهتر بود ،باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ایران بیشتر
وابســته به نفت است در نتیجه وابسته به دالر و نوسانات اخیر به
شدت اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است.
> کشاورزی علمی در ایران چندان اجرایی نمیشود

رئیس انجمن دوستی ایران و بالروس با نگاهی به دیگر مشکالت
که در حال حاضر در کشــور وجود دارد گفت :در سالهای اخیر
کســانی که در راس مســئولیتها بودهاند دیدگاه و خط مشــی
اقتصادی نداشتند ،همچنین کسانی در کشور مسئولیت اقتصادی
دارنــد که اصال تحصیــات اقتصادی و تخصصــی در این زمینه
ندارند ،بــه همین جهت عملکرد ضعیف در برخــی وزارتخانهها
مشهود است.
دکتر کمالی افزود :در کشوری مانند بالروس فعالیتهای تولیدی
توسط دولت رصد میشود و کاهش تولید یک محصول پیگیری و
علت یابی میشود و همچنین در بخش کشاورزی تعیین میشود
که چه محصولی باید کاشت و تولید شود .در حالی که در ایران در
یک مقاطع زمانی قیمت برخی محصوالت گران یا کمیاب میشود
که ناشی از ضعف مدیریت است .این کارشناس کشاورزی مناطق
سردسیری و گرمســیری با بیان اینکه کشاورزی علمی در ایران
چندان اجرایی نمیشــود ،گفت :این وظیفه و مســئولیت وزارت
جهاد کشــاورزی است که نسبت به وضعیت آب و هوا و خاک هر
منطقه نوع محصول تولید شده را تعیین کند.

