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تیر خالص
بر پیکره نیمه جان رسانه ها

زمزمه هایی از قطع معافیت مالیاتی رسانه ها
شنیده می شود

ادامه در صفحه  2

آیا اقتصاد فروپاشیده است؟
این روزها بسیاری در باب فروپاشی اقتصادی ایران 
نظر ارائه می کنند، افزایش دالر به قمیت های باال در 
بازار  آزادی که تمام ایران قبول دارد ولی فقط رئیس 
کل و اركان آن بدان اعتقاد ندارند موجب یک جو 

یاس آور در اقتصاد ایران شده است.
سقوط ارزش ريال خود به خود فاجعه ای بزرگ 
است که همواره روی می دهد اما این بار شدت آن 
تندتر شده است. در سال ۱۳۹۷ دالر از ۴۲۰۰ آقای 
جهانگیری به ۱۸۵۰۰ تومان در کمتر از ۹ ماه رسید و 
بعد کمی آرام شد اما در تابستان ۱۳۹۹ مجدد رشد 

خود را شروع کرد و به ۳۲۰۰۰ تومان رسید.
این روزها دالر به ۲ برابر آن زمان رسیده است، 
دالر که با روند مثبت مذاكرات در دولت قبل به 
آستانه ۲۱۰۰۰ تومان هم رسید. هر رشد قیمت دالر و 

افول ریال یعنی فقیرتر شدن همه ایرانیان.
این فقر دامن گیر و مزمن امید به زندگی را در 
تمام اركان تحت الشعاع قرار می هد؛ از بهداشت تا 
آموزش و از هر آنچه یک انسان نیازمند بدان است 
و ایرانیان با شدت زیادی به سمت نیازهای اوليه در 

حال حرکت هستند.
بر  شدیدی  بسيار  تاثیر  دالر  حرکتی  روند  این 
فروش شرکتها و قدرت خرید عمومی خواهد گذاشت 
و در آن طرف در سمت عرضه نیز شما با حذف 

بسیاری از تولیدکنندگان روبه رو خواهی بود.
افزایش بسیاری  سرمايه در گردش مورد تقاضا 
براورده  قابل  غیر  بسیاری  برای  که  داشت  خواهد 
بلندتر یعنی  شدن می نماید. چرخه های عملیاتی 
نیاز سرمایه در گردش بیشتر و این امر ادامه دار 

خواهد بود.
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چرا می توانیم موشک 
و نه؟ بسازیم اما خودر
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رئیس سابق پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم تشریح کرد

بیش از یک قرن از آغاز فرآیند توسعه صنعتی ایران می گذرد اما در یک برآیند کلی، صنعت ما در 
معرض چالش های بزرگی از جمله افزایش وابستگی واردات، عدم تکمیل زنجیره های تولید، خام 

فروشی، افزایش بیکاری، خروج فارغ التحصیالن رشته های صنعتی از کشور و ... است.
عالوه بر موارد مذکور، سواالتی از سوی افکار عمومی مطرح می شود که چرا پس از چند دهه 
ساخت خودروهای ساده، نمی توانیم چرخه تولید آن را در داخل تکمیل کنیم؟ چرا علی رغم 

ساخت موشک، در ساخت ابزار آالت ساده صنعتی دچار مشکل هستیم؟
در همین فتح اهلل اُمی عضو هیات علمی گروه هوافضا دانشگاه تربیت مدرس و رییس سابق 
پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا علیرغم وجود واحدهای 
صنعتی فراوان در کشور، همچنان محتاج واردات کاالهای اساسی و ضروری هستیم؟ گفت: از 
زمان شکل گیری سازمان برنامه در کشور، زیربنای صنعت ایران از دهه 1330  شکل گرفت و بعد 
از اینکه ابوالحسن ابتهاج رییس سازمان برنامه شد، صنعت ما که بخشی از توسعه کشور بود، به 

سمت انتقال تکنولوژی رفت.
وی با بیان اینکه انتقال تکنولوژی 4 فاز دارد، افزود: در فاز اول خود کاالی نهایی )مانند خودرو( 
وارد کشور می شود. در فاز بعدی مجموعه های تشکیل دهنده آن کاال مانند موتور، بدنه و ... وارد 

شده و از طریق مونتاژ، محصول نهایی تولید می شود.

 آیا »شی« به کمک
»پوتین« می آید

 َتردستی  وزارت صمت
و با واردات خودر

وش بانک مرکزی  خ فر نر
مبنای قیمت ارز با کارت ملی

اندیشکده کارنگی
گزارش داد

اضافه شدن واسطه جدید به جریان 
واردات اضافه و سواالت تازه

مردم فروشنده
ارز نیستند
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گروه  مرکزیت  با  دنیا،  بزرگ  اقتصاد   ۲۰ گروه 
بیانیه مشترک  به امضای  ۷ کشور صنعتی موفق 
اعضا برای محکوم کردن جنگ پوتین نشدند. چین 
امضا  را  بیانیه  این  که  بودند  روسیه کشورهایی  و 

نکردند.
بزرگترین  مالی  روسای  تجارت نیوز،  گزارش  به 
اقتصادهای دنیا در جلسه روز شنبه خود از انتشار 
بیانیه ای مشترک پیرامون محکوم کردن جنگ روسیه 
در اوکراین ناتوان ماندند. در جلسه گروه ۲۰ که خود 
روسیه نیز در آن حضور داشت، این کشور عالوه بر 

چین از امضای بیانیه خودداری کردند.
به عنوان رئیس گروه  الجزیره، هند  از  نقل  به 
۲۰ اقتصاد دنیا که این جلسه را در شهر بنگلور 
هند میزبانی کرد، تمایلی به مطرح کردن مساله 
جنگ نداشت اما کشورهای غربی بر محکوم کردن 
این حمله اصرار داشتند. نبود اتفاق نظر در میان 
اعضای گروه ۲۰ به این معناست که هند به ارائه 
خالصه و نتیجه جلسه بسنده کرد و تنها خالصه 
این جلسات دو روزه را با اشاره به اختالف نظرها 

اعالم کرد.
در این خالصه ذکر شده است که: اکثر اعضا به 
کردند  تاکید  و  را محکوم  اوکراین  در  شدت جنگ 
و  انسانی عظیم  رنج  ایجاد  در حال  این جنگ  که 
جهانی  اقتصاد  در  موجود  شکنندگی های  تشدید 
است. همچنین با اشاره به اقدامات ایاالت متحده و 
کشورهای اروپایی و دیگر کشورها برای تنبیه روسیه 
و کاهش درآمدهای آن در این خالصه نوشته شده 
بود: »دیدگاه ها و ارزیابی های متفاوتی از وضعیت 

موجود و تحریم ها وجود دارد«.
نتیجه این نشست مشابه نشست سران این گروه 
در بالی بود که در ماه نوامبر گذشته برگزار شد و 
اندونزی نیز به عنوان میزبان بیانیه ای نهایی مبنی 
بر اذعان به تفاوت نظرات میان اعضا صادر کرد. 
گروه ۲۰ که بیش از دو دهه پیش برای مقابله با 
برای  همیشه  شد،  تشکیل  اقتصادی  بحران های 
رسیدن به اجماع مورد نیاز برای صدور بیانیه رسمی 

در پایان نشست تالش کرده است.
نیرماال سیتارامان، وزیر دارایی هند گفت: »اگرچه 
این بیانیه وجود نداشت و فقط اعالم نتیجه بود، 
اقتصاد  وزرای  بهم رسانی  حضور  در  معتقدیم  اما 

داشته ایم«.  پیشرفت هایی  عضو،  کشورهای  تمام 
کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان گفت که امتناع 

چین از پیوستن به این بیانیه »مایه تاسف« است.
وزیر خزانه داری ایاالت متحده، جنت یلن، پیش تر 
اما  باید محکوم کرد  را حتما  بود که روسیه  گفته 
مسکو و پکن نمی خواستند که از بستر گروه ۲۰ برای 

گفتگو در خصوص مسائل سیاسی استفاده شود.
روسیه که یکی از اعضای گروه ۲۰ است اما عضو 
گروه ۷ نیست، حمله خود به اوکراین را مانند همیشه 
عملیات ویژه نظامی نامیده و از جنگ خواندن آن 
امتناع می کند. از طرفی هند عالوه بر اینکه حمله 
روسیه را محکوم نکرده و در جستجوی راه حل های 
دیپلماتیک بوده، واردات نفت روسیه را نیز به شدت 

افزایش داده است.
روز  که  بودند  کشورهایی  جمله  از  هند  و  چین 
پنجشنبه به درخواست قاطع سازمان ملل از مسکو 
برای خروج نیروهایش از اوکراین و توقف جنگ، رای 

ممتنع دادند.
شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن به خبرنگاران 
گفت: »به دلیل حمله روسیه به اوکراین که پایه های 
نظم جهانی را متزلزل می کند، مشارکت در مباحث 

سازنده برای گروه ۲۰ دشوار شده است.«
گروه ۲۰ شامل چه کشورهایی است و چه هدفی را 

دنبال می کند؟
 ،۷ گروه  کشورهای  بر  عالوه   ،)G۲۰(  ۲۰ گروه 
شامل کشورهایی مانند استرالیا، برزیل و عربستان 
سعودی نیز می شود. این گروه، مجمع برتر همکاری 
بین المللی در مورد مهم ترین موضوعات اقتصادی و 

مالی جهانی است.
اهداف G۲۰ شامل هماهنگی سیاست بین اعضا 
به منظور دستیابی به ثبات اقتصادی جهانی و رشد 
خطرات  کاهش  برای  مالی  مقررات  ترویج  پایدار، 
و   آینده  از بحران های مالی  را کاهش و پیشگیری 

مدرن سازی معماری مالی بین المللی
مرکزی  بانک  روسای  و  دارایی  وزرای   ۲۰ گروه 
۱۹ کشور آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، 
فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، جمهوری 
کره، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای 
جنوبی. ، ترکیه، بریتانیا، ایاالت متحده آمریکا را گرد 
هم می آورد. عالوه بر آین کشورها، اتحادیه اروپا نیز 

توسط رئیس شورای اروپا و رئیس بانک مرکزی اروپا 
نمایندگی می شود.

گروه ۲۰ به طور رسمی در سپتامبر ۱۹۹۹ زمانی 
کشور   ۷ مرکزی  بانک  روسای  و  دارایی  وزرای  که 
صنعتی بزرگ )کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، 
بریتانیا و ایاالت متحده( در واشنگتن دی سی پس 
از عواقب مالی بحران ۱۹۹۷-۱۹۹۸ گرد هم آمدند، 
تأسیس شد. این بحران آسیب پذیری سیستم مالی 
بین المللی را در شرایط جهانی شدن اقتصادی آشکار 
کرد و نشان داد که کشورهای کلیدی در حال توسعه 
به اندازه کافی در بحث ها و تصمیم گیری های مربوط 

به مسائل اقتصادی جهانی دخالت ندارند.
مساله کاهش بدهی جهانی در حاشیه نشست 

گروه ۲۰
پول  بین المللی  جلسه، صندوق  این  حاشیه  در 
بانک جهانی، چین، هند، عربستان سعودی و  با 
گروه ۷ جلسه ای پیرامون وام تجدید ساختار برای 
گفته  به  داد.  تشکیل  بحران  دچار  اقتصادهای 
کریستینا جورجیوا، رئیس این نهاد، در جلسه مذکور 
نیز میان اعضا اختالف نظرهایی وجود داشته است.

او گفت: در جلسه ای که به پایان رسید مساله کنار 
گذاشتن اختالفات به نفع کشورهای جهان به روشنی 
مطرح شد اما نتیجه قابل ارائه ای از آن حاصل نشد. 
چین به عنوان بزرگترین اعتباردهنده دوطرفه دنیا 
همراه با دیگر کشورها برای کاهش وام های اعطایی 
به کشورهای درحال توسعه بحران زده تحت فشار 

قرار گرفته اند.
سخنرانی  یک  در  چین  دارایی  وزیر  کان«  »لیو 
موضع  جمعه  روز   ۲۰ گروه  نشست  در  ویدئویی 
پکن را مبنی بر اینکه بانک جهانی و سایر بانک های 
توسعه چندجانبه نیز باید با کاهش وام ها در پایین 

آوردن بدهی شرکت کنند، تکرار کرد.
سخت گیرانه تر  مقررات  اعمال  بر  هند  اصرار 
حمایت  خصوصی  دیجیتال  دارایی های  زمینه  در 

بیشتری را در این جلسه دریافت کرد.
جورجیوا گفت که سیاستگذاران درصورت شکست 
از روی  نباید گزینه ممنوعیت های مطلق  مقررات 
میز بردارند. یلن، وزیر خزانه داری آمریکا از چنین 
ممنوعیت هایی حمایت نکرد، اما گفت که ایجاد یک 

چارچوب نظارتی قوی بسیار مهم است.

وه 20 بدون هیچ نتیجه ای درباره جنگ اوکراین  پایان جلسه گر


