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در دام اقتصاد دستوری
بریده  افسار   ۱۳۹۷ سال  همانند  دالر  روزها  این 
است و هر روز رکورد می زند و رکوردهای ذال و سکه 
و گوشت و مسکن جابجا می شود. اما هنوز هم به 
نظر نمی رسد که بانک مرکزی ایران به مسیر درست 
هدایت شود، دیگر امیدی به بانک مرکزی به عنوان 

یک نهاد تصمیم گیر در سیاست پولی ندارم.
اقتصاد ایران انچنان ذینفعانه شده است که شما 
دیکر نمی توانید ان را به مسیر اصالحی سوق دهید، 
این امر را در فسار برای تصمیم درست وزارت صمت 
برای واردات خودرو و تصمیم درست مجلس برای 
واردات خودرو دسته دوم می توانیم به راحتی ببینیم.
این امر را در نحوه فشار بر تولید کنندگان محصوالت 
دامی و تاثیر ان بر قیمت گوشت را می توانیم ببینیم.
بهره  نرخ  هنوز  نمی شود،  فکری  تورم  برای  هنوز 
حقیقی شدیدا منفی است از سال ۱۳۹۷ که سیاست 
نرخ بهره حقیقی مثبت برای کنترل تورم با افزایش 
تورم  درگیر  هنوز  اما  می شد  گرفته  باید  بهره  نرخ 
باال هستیم و این تورم باال دلیل رشد دالر و سایر 

بازارهاست.
اقتصاد ذی نفعانه بر طبل اقتصاد دستوری می دمد 

و با تورم خود را از سایر رقبا جدا می کند.
عموم مردم با تورم قسط افرادی را می دهند که به 
منابع بانکی دسترسی راحت دارند و با منابع بانکی در 

بازارهای موازی جوالن می دهند.
از سوی دیگر اقتصاد ایران این روزها اقتصاد ۱۵۹ 
در زمینه ازادی  اقتصاد است، بعد از ما سودانو لیبی، 
ارژانتین، زیمباوه و ونزويال قرار دارند ما در شاخص 
های ازادی اقتصادی در همه موارد از متوسط جهان 

عقب تر هستیم.

پیمان مولوی سرمقاله

بیان  با  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  کل  فرمانده 
اینکه خوب بودن برای ارتش کافی نیست، گفت: ارتش 
و  ظرفیت های بسیاری زیادی در حوزه های مختلف دارد 

می تواند به الگویی برای کشور تبدیل شود.
به گزارش ایسنا، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
فرهنگی مصباح،  دومین جشنواره دوساالنه طرحهای  در 
روز  گرامیداشت  و  شعبان  سوم  فرارسیدن  تبریک  با 
معظم  مقام  آمیز  محبت  نگاه  داشت:  اظهار  پاسدار 
رهبری)مدظله العالی( در ۱۹ بهمن امسال به ارتش، نیازمند 
مرور چندباره است. واژه ها و ویژگی هایی که ایشان به کار 
بردند، هم شوق انگیز و امیدآفرین است و هم مسئولیت ما 

را چند برابر کرده است.
وی با اشاره به بیانات فرماندهی معظم کل قوا)مدظله العالی( 
تصریح کرد: ایشان ارتش را ارتش مومن، عزیز، انقالبی، 
مردمی و پیش برنده کارهای بزرگ و شگفت آور توصیف 
کردند. همچنین ایشان فرمودند که ارتش امروز به مراتب 
انقالبی تر، مومن تر و خالص تر از روزهای اول انقالب است. 
فرماندهی معظم کل قوا)مدظله العالی( در بخش دیگری 
از فرمایشات خود ارتش را نماد استقالل و استحکام، مورد 

اعتماد و عزیز بین مردم و مسئوالن خواندند.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: بخشی قابل توجهی از این 
افتخارات، نتیجه اجرای طرح های فرهنگی مصباح است. 
این اتفاق جای تقدیر از همه عزیزانی دارد که طراحی و 
اجرای طرح های مصباح را وظیفه و تکلیف خود دانستند 
و ما را صاحب چنین جایگاهی نزد فرماندهی معظم کل 

قوا)مدظله العالی( کردند.
کل  معظم  فرماندهی  گفت:  موسوی  سرلشکر  امیر 
قوا)مدظله العالی( فرمودند که »هم ملت و هم مسئوالن قدر 
ارتش را می دانند و شما هم قدر خود را بدانید«. این نکته 
که باید قدر خود را بدانیم، بسیار جای کار دارد. این جایگاه 
و عزتی را که ارتش دارد، باید قدر دانست. ایشان همچنین 
فرمودند که »کارهایی که ارتش می کند، مایه خرسندی و 
احساس عزت مردم است و باالترین ارزش را ارتش دارد، 

یعنی محبوب شدن نزد پروردگار.«
افزود: ممکن است در برخی مسائل نقص داشته  وی 
باشیم یا در مسائلی هم احساس کنیم که کُندی وجود دارد 
اما وقتی به ارزش و جایگاه ارتش نگاه می کنیم، این مسائل 
در  و مشورت  در جلسات هم فکری  است.  اغماض  قابل 
نیروها و یگان های ارتش باید روی این مسئله که الزم است 

قدر خود را بدانیم، کار شود.

فرمانده کل ارتش اظهار داشت: اینکه فرمانده معظم کل 
قوا)مدظله العالی( فرمودند که »آدم باید افتخار کند که جزو 
چنین ارتشی است«، خیلی ارزشمند است و معنا و مفهوم 
بسیاری دارد. شبانه روز فعالیت کردیم، بیش از ۴۸ هزار 

شهید دادیم و همه دست به دست هم دادند که به چنین 
جایگاهی رسیدیم و وقتی محبوب خدا خوانده می شویم، 
دیگر چه چیزی می تواند این معادله را تغییر دهد. باید 
شاکر این نعمت باشیم و قدر خود را دانستن، شکرگذاری 

از این نعمت است.
موسوی با اشاره نتیجه اجرای طرح های فرهنگی مصباح در 
ارتش عنوان کرد: براساس آمار عملکرد طرح های فرهنگی 
مصباح مشخص شده در بسیاری از جهات در رتبه خیلی 
از چند سال پیش در حال پیشرفت  خوبی قرار داریم و 
هستیم اما بارها تاکید کرده ام که خوب بودن برای ارتش 
کافی نیست. ارتش با چنین پشتوانه ای و با خانواده های 
صبور و کم نظیر، ظرفیت های بسیاری زیادی در حوزه های 

مختلف دارد و می تواند به الگویی برای کشور تبدیل شود.
وی در پایان گفت: وقتی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
اسالمی  ارزش های  از  نمایشگاهی  »ارتش،  که  فرمودند 
است و می توان آن را سر دست گرفت و به ملت بلکه به 
دنیا نشان داد« نوعی الگوسازی است. ما در بسیاری از 
عرصه ها، ظرفیت ارائه الگو به جامعه داریم که نیاز است 
از این ظرفیت  ها نیز استفاده کنیم. جایگاه امروز ارتش امید 

آفرین است اما نباید به این اکتفا کنیم.

امیر موسوی: 

خوببودنبرایارتشکافینیست

فالحت پیشه: 
چینیهامایلندایراندرتحریمباشد

اخبار

آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در تشریح آخرین 
وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که قرار است فردا دوشنبه )اول 
اسفندماه( در صحن علنی مجلس شورای اسالمی بررسی شود توضیحاتی ارائه 
کرد و گفت: با توجه به اینکه رسیدگی به این طرح زمان چندانی نمی برد، مجلس 

می تواند یک جلسه آن را نهایی کرده و به شورای نگهبان ارسال کند.
کیومرث سرمدی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با آخرین وضعیت طرح 
ساماندهی استخدام کارکنان دولت که در دستور کار این هفته صحن علنی 
مجلس قرار گرفته است، تصریح کرد: این طرح از دو سال گذشته در کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی مطرح بود و پس از بررسی به صحن علنی ارائه 

شد.
نماینده مردم اسدآباد افزود: بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در 
صحن علنی مجلس در جریان بود که در قالب پیشنهادات نمایندگان چند اشکال 
به آن گرفته شد و باالخره رئیس مجلس به رفع ابهام از این طرح تشخیص داد 
که توسط کمیسیون اجتماعی ابهامات و اصالحات کلی الزم انجام شد و در حال 
حاضر در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد. بنابراین در صورت بررسی 
مجلس با توجه به اینکه رسیدگی به آن زمان چندانی نمی برد، می تواند طی یک 

جلسه نهایی شده و کلیات آن به شورای نگهبان ارسال شود.
سرمدی یادآور شد: همچنین در صورت تصویب طرح ساماندهی استخدام 
کارکنان دولت در مجلس، به شورای نگهبان ارسال می شود که بعد از تایید 
شورای نگهبان تبدیل به قانون شده و دولت باید آیین نامه اجرایی آن را نوشته 

و آن را اجرا کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
دولت از ابتدا بنا به دالیل مختلف تمایلی به عملیاتی شدن این طرح به صورت 
قانون نداشت و یک سری مقاومت هایی داشت، بیان کرد: از جمله دالیل دولت 
این بود که بار مالی این طرح باالست و قابل تامین نیست و همچنین اطالعات 
کامل و جامعی از تعداد نیروهای شرکتی و عناوین مختلف آنها وجود ندارد، اما 
با اصرار کمیسیون اجتماعی و مجلس این طرح رسیدگی شد که حال باید منتظر 
ماند تا در صورت قانون شدن دولت آیین نامه اجرایی آن را بنویسد و این موضوع 

را مدیریت کند.

روسیه یکی از خطرناک ترین سالح های جهان را در 
اوکراین مستقر کرده است

کارشناسان آمریکایی معتقدند، ارتش روسیه تسلیحات خطرناک تری نسبت به 
پرتابگر هیمارس دارد که در منطقه عملیات ویژه مستقر کرده است.

به گزارش ایسنا، مجله نیوزویک آمریکا نوشت، ایاالت متحده هیمارس را به 
اوکراین تحویل داد که یکی از قدرتمندترین سالح های غربی به حساب می آید. به 
گفته کارشناسان نظامی ایاالت متحده، روسیه سیستم های رزمی قدرتمندتری در 

منطقه عملیات ویژه مانند ۱A Solnetsbek-TOS دارد.
روزنامه نگاران آمریکایی نیوزویک گفتند: TOS-۱ در یک موج شوک بسیار قوی 

قرار دارد که می تواند ساختمان ها را تخریب کند.
۱A Solentsebek-TOS نسخه ارتقا یافته شعله افکن سنگین TOS-۱ است که 
در سال ۲۰۰۱ توسط ارتش روسیه به خدمت گرفته شد. به نوشته این روزنامه، در 
میان کارشناسان نظامی غربی این عقیده رایج وجود دارد که Solentsebek یکی 

از خطرناک ترین سالح های موجود است.
جردن کوهن، تحلیلگر آمریکایی معتقد است که پرتابگر هیمارس که به اوکراین 
منتقل شده است به اندازه سالح های حرارتی روسیه قدرتمند نیست، زیرا سالح 
های روسیه شعاع ضربه بسیار بیشتری دارند. ۱A-TOS عالوه بر استحکامات آن 
برای از کار انداختن تجهیزات دشمن طراحی شده است. این سالح ۳.۷ متر طول 
دارد و روی یک شاسی زرهی ردیابی قرار می گیرد و پلت فرم می تواند ۳۶۰ درجه 
بچرخد. بسته به هدف می توان یک یا دو گلوله شلیک کرد. پرتاب خودکار موشک 

ها شش ثانیه و پرتاب دستی ۱۲ ثانیه طول می کشد.
کارشناسان غربی معتقدند که سالح های حرارتی، برخالف سالح های معمولی، 
موج انفجار بسیار بیشتری دارند. پس از انفجار، مواد جنگی با اکسیژن ترکیب 
می شوند و شعاع عظیمی از تخریب را ایجاد می کنند. جردن کوهن می گوید، 

مقاومت در برابر این سالح پس از آتش گشودن آن تقریبا غیرممکن است.

در حال حاضر ایران تخفیف های کالنی در فروش نفت به چین می دهد از هر 
بشکه چهار تا ۳۰ دالر. هیچ وقت در دولت رقمی داده نشده که با چقدر تخفیف 

نفت ایران به فروش می رسد.
هفته گذشته رئیسی به دعوت رئیس جمهور چین به پکن سفر و سه روز آخر 
هفته را در این کشور سپری کرد. صرف نظر از دیدار با ایرانیان و امضاءچندین سند 
همکاری توسط رئیس جمهوری و هیات همراه در پایان این سفر بیانیه ای به امضاء 
روسای جمهوری دو کشور رسید. دو طرف توافق کردند که هجدهمین نشست 
کمیته مشترک تجاری و اقتصادی ایران - چین در سال ۲۰۲۳ در تهران برگزار شود. 
رقم قراردادهای بسته شده، به گفته علیرضا پیمان پاک، حداقل ۳.۵ میلیارد دالر 
است. »خبرآنالین« در گفت و گو با حشمت الله فالحت پیشه استاد دانشگاه به 

بررسی ابعاد این بیانیه پرداخته است.
بعد از سفر آقای رئیسی به چین بیانیه ای صادر شد، نظرتان در مورد این بیانیه 

چیست و آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
معموال بیانیه ها مثبت است، من فقط یک توئیت زدم و گفتم چیز محرمانه 

نداشته باشد و منتشر شود. دولت عنوان کرده همه بیانیه را منتشر کرده است.
این  یک بیانیه است که معموالدر مناسبات صادر می شود، ولی بر اساس توییتی 
که زدم، انتظار این است ۲۰ تفاهمنامه ای که دولت امضاء آن را اعالم کرده، از حالت 
محرمانگی خارج شود و روالش هم همین است، چون تفاهمنامه ها باید طبق قانون 
به تایید مجلس هم برسند. دلیلش این است که سند بلندمدت همکاری راهبردی 
ایران و چین، سندی بود که هیچ وقت متنش اعالم نشد و سواالتی را ایجاد کرد اما 
آن سند محرمانه ماند؛ در دنیای سیاست و مدیریت سیاسی هم نسل کنونی و هم 
نسل آینده باید در جریان قراردادها و مسائل کشور قرار بگیرند، به ویژه این موضوع 
شامل سرمایه گذاری ها و مناسبات گسترده است. از آنجا که در جامعه در این 

خصوص هم زیاد سوال وجود دارد، این کار ضروری است.
ایران و چین دو کشوری هستند که هر دو با یکجانبه گرایی در دنیای امروز مخالف 

هستند، با توجه به این موضوع این سفررا چگونه بررسی می کنید؟
اصل این سفر و این مناسبات قابل دفاع است و این سفر را باید یکی از سفرهای 
مهم، یعنی مهمترین سفر آقای رئیسی دانست، ولی در عین حال متن تفاهمنامه ها 

نشان می دهد که چه دستاوردی برای ایران وجود دارد.
در رابطه با چین سواالتی در جامعه وجود دارد؛ بحث مناسبات مربوط به فروش 
نفت، موضوع تخفیف ها و تخفیف های تحریمی و البته نوع بازپرداخت طلب ایران، 

همچنین حدود و ثغور سرمایه گذاری فعاالن اقتصادی چین در ایران؟
من هم توئیتی را قبل از سفر زدم مبنی بر این که چند تا کلمه برای ما مهم است؛ 
اگر مناسباتی شکل می گیرد، توازن مناسبات به ضرر اقتصاد ایران نباشد، حالت 
محرمانگی هم نداشته باشد و طوری باشد که در شرایط اضطرار تحریم قرار نگیرد، 
چون به هر حال تحریم همیشگی شامل ایران نیست. درست است که ایرانی ها 
در فرصت سوزی ید طوالیی دارند و هم دردولت روحانی و هم دولت آقای رئیسی 
در موضوع مقابله با تحریم، فرصت  سوزی کردند، ولی اینطوری نیست که ایران 

قراردادهایش را تحت شرایط اضطرار ببندد.
به نظر شما این تفاهم نامه تا چه حد به نفع ایران است و منافع ملی ما را تامین 

می کند؟
در آن سه کلمه ای که عرض کردم؛ محرمانگی ،نظارت و توازن، دیگری بحث 
شرایط اضطراری است. البته بنده معتقدم توازن نیز مبتنی و مرتبط با بحث شرایط 
اضطرار است. معموال کشورها در شرایط اضطراری موافقت نامه  امضاء نمی کنند؛ 
زیرا آنان که دست باال را دارند، اضطرار را در نظر می گیرند و به موافقتنامه تحمیل 
می کنند. برای مثال در فضای مجازی، عنوان می شود که تخفیف های کالنی در 
فروش نفت به چین ارائه می شود؛ از هر بشکه چهار تا ۳۰دالر در هر بشکه تخفیف 

داده می شود. دولت روی این ارقام، اطالعیه ای نداده است.
ولی اگر این تخفیف به عنوان یک تفاهمنامه بلندمدت به اقتصاد ایران تحمیل 
شود، آن موقع حتی حفظ شرایط تحریمی علیه ایران به یک سیاست راهبردی در 
چین تبدیل می شود، یعنی چینی ها میل دارند که ایران همیشه تحت تحریم باشد 
تا تخفیف بگیرند. بنابراین چنین تفاهمنامه هایی اثر عکس برای سیاست خارجی 
ایران دارد و در اکثر حوزه ها اینچنین است. االن باالترین حوزه های سرمایه گذاری 
در فناوری های روز دنیاست که چینی ها هم در این زمینه به پیشرفت های قابل 

توجهی رسیده اند. 
این روابط روابِط راهبردی است، انتظار این است که چینی ها باالترین مناسبات 

اقتصادی و صدورسرمایه فناوری را به ایران داشته باشند، نه آن چیزی که در ایران 
تحت عنوان کاالی چینی مطرح شده است. مثال االن در آمریکا و اروپا تولیدات با 
کیفیت چین ارائه می شود و خارج از آن تحت عنوان کاالهای مرجوعی برگشت داده 
می شود. من امیدوارم تفاهم نامه های تجاری ایران و چین یک پروتکل یا یک متمم 
و ضمیمه ای داشته باشد تا در آن سهم ایران برای مناسبات تجاری با چین مشخص 
باشد، طوری نباشد که ایران به محل کاالهای مرجوعی چین تبدیل شود، به ویژه 
اینکه به صورت کلی این طوری مطرح شده که ایران دو سوم پول نفت را نقد و یک 

سوم را با کاالی چینی دریافت می کند؛ هم تخفیف و هم نوعی مبادله باید
به گونه ای صورت بگیرد که مشکلی به مشکالت ایران اضافه نکند، کما اینکه در 
گذشته سیاست توسعه ای واردات از چین به قاتل سیاست جایگزینی واردات در 
ایران تبدیل شده و هم بسیاری از تولیدی های ایران به خاطر اینکه کاالی ارزان تر 
از چین وارد می شد، تعطیل شدند. اگر تفاهمنامه در شرایط اضطرار بسته شود، 
طبیعتا این ها را متوجه می شود، ولی سرجمع همه این ها این است که تفاهمنامه از 
شرایط محرمانگی خارج شود،آن موقع راحت ترمی شود راجع به این مسائل صحبت 

کرد.
به نظر شما این بیانیه می تواند برای ما برد – برد باشد؟

وقتی این موضوع برد – برد است که دو طرف تفاهمی را ببندند که الزامات 
که  است  کشوری  ایران  شود.  دیده  آن  در  مقابل  طرف  اقتصادی  راهبردی 
برای مقابله با تحریم ها و حفظ شاخص های توسعه اقتصادی خارجی با چین 
تفاهمنامه می بندد و کشوری است که تفاهم هایش با شرق نباید مانع ارتباط با 
غرب شود و چینی ها باید این را درک کنند؛ ایران یک کشور کوچک نیست که 
تفاهمنامه به عنوان تفاهمنامه اضطراری تحمیل شود. ایران کشوری است که 
برای خودش راهبرد توسعه بلندمدت دارد، هرچند چشم انداز ۲۰ ساله بخشی 
از اهدافش تامین نشده، ولی سند چشم انداز جدید ایران سندی است که حتما 
باید در تحریم بسته شود . البته من معتقدم قانون برنامه هفتم هم قانونی است 
که در آن باید کشور تا حد زیادی یک سیاست بدون تحریم را در پیش بگیرد 
و از این دوران تحریم و اضطرار بگذرد. اگر االن برجام احیا شده بود شرایط این 

گونه نبود.

بارندگیهابارندگیها
کمآبیکشورراکمآبیکشوررا
جبرانجبرانکرد؟کرد؟

سومین سال متوالی کم بارشسومین سال متوالی کم بارش
در راه نیمه شمالی ایراندر راه نیمه شمالی ایران
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سهمخواهیدولتاز
ودربورس خودر

شرح در صفحه  10

چرا عرضه خودرو در بورس مسئله دار شده است؟

یک کارشناس بورس کاال، دلیل تصمیمات مختلف برای عرضه و عدم ارائه خودرو در بورس کاال را 
اختالفات خودروسازان با دولت بر سر قیمت نهایی خودرو در بورس کاال عنوان کرد و گفت: دولت 
می  گوید ۸۵ درصد از مابه التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف شده در بورس کاال باید به دولت 
برسد، نه به خودروساز. در صورتی که قانونا این مابه التفاوت حق خودروساز است. خودروسازی  ها 
دولتی نیستند و سهام دار خصوصی دارند. عرضه خودرو در بورس کاال مشکالت و چالش های 

بسیاری هم برای مشتریان خودرو ها و هم برای سهام داران بازار سرمایه ایجاد کرده است.
عرضه خودرو در بورس کاال اگرچه موجب گران تر شدن قیمت خودرو شد، اما موجب رشد سهام 
خودرویی در بورس نیز شد. از آنجا که سهام خودرویی از جمله سهام اصلی و ارزشمند بورس 

است، برروی شاخص کل و بورس بسیار تاثیرگذار است.
از سویی دیگر خروج عرضه خودرو در بورس کاال نه تنها موجب ریزش بورس شد بلکه باعث 
گران تر شدن قیمت خودرو نیز شد. اختالفات شورای رقابت و دولت برسر عرضه خودرو در بورس 
کاال به درخواست غیرقانونی دولت باز می گردد. ظاهرا دولت رئیسی چشم طمع به مابه التفاوت 
قیمت پایه و قیمت کشف شده در بورس کاال دارد و خواهان دریافت ۸۵ درصد از این مابه التفاوت 
است. ۲۵ بهمن مجددا خودرو در بورس کاال عرضه شد و ظاهرا بر سر ۸۵ درصد سهم  خواهی 

دولت توافق شد.

معماریامنیتیجدید
چینبرایخاورمیانه

بهیادزندهیاد
حسنناهید

هرجاازسنتهایالهی
فاصلهگرفتیمدچار
آسیبشدیم

دو استراتژی مهم پکن در غرب 
آسیا و شمال آفریقا

کسی چه می داند، شاید ناهید، ظریف 
و شهیدی دوباره باهم نواختند!

رئیس مجلس مطرح کرد
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