مهدی امامرضایی

دوﻟت ﮔﺸایﺶ

شنیدم دوش راس ساعت شش
در اثنای خبرها این گزارش
که یک
مسؤول با لبخند میگفت:
«مصمم
هست دولت در گشایش!»
گشایشهای خوب و ابتکاری
تماما مبتنی بر علم و دانش
کند تدبیرمان کاری که فورا
شود تومانمان ارزی پر ارزش

نمایش متفاوت پرسپولیس و سپاهان
مقابل نمایندگان عربستان

صفحه 6

ندارد
حرفدرمانی
که ماها نشﺌهایم از دگر سود
این
حشایش!
فقط
این بار کن
نکرده درد قبلی قدری رعایت
ها
فروکش!»

شود ارزان همه اقالم بازار
برنﺞ و
مرغ و ماهی ،ماش و کشمش
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فقط
کافیست
تعامل ،یا همان بنماییم با غرب
تعظیم
و کرنش
شدم از حرف
بیامد فک هایش مات
و حیران
من تا
زانوان کش
سپس با
چشمهای
کمی کردم ادب را گرد و قرمز
نقﺾ فاحش!
نگفتم
حرف زشتی!
«مدیر نازنین ،با عرض این بود:
عرض پوزش

زمین،
پوشک ،طال ،دارو و ماشین
و یا
پیراهن و جوراب و گالش!
بزودی جمله با شیب مالیم
گذر
خواهیم کرد از هر چه چالش
فالن کاندید یانکی گر بیاید
دهد تحریم را یک ذره کاهش

#سﺨتﯽ -ھا

اداتو در میارن

سختی در ایران
بر  2قسم است؛
اول:
میزان مقاومت
مسؤوالن در برابر تغییر
پالستیک
(غیراالستیک) بودن آنهاست.
از آنجا
که سختی را با
درصد نفوذ اندازه
میزان
نفوذ ناله و شکایات مردمی از میگیرند ،و چون
این
برنمی
خورد ،این ماده از
وضع ،به جاییشان
است .هر چه سختی الماس هم سخت
تر شناخته شده
یک مادهای بیشتر
برمی
دارد .بعضیها هم اصال .که اینها باشد ،دیرتر خراش
هستند.
جزو همان اصال
دوم:
مقاومت مردم در
برابر این شکل
فاخر
مدیریت و اثبات شعار
«اصلنم درد نداشت».

شکل مدیریت،

راه صعود
باز است

ویژهنامه طنز را هراه
را در شماره امروز بخوانید
 1181سال و  316روزگذشت

پنجشنبه  27شهریور  28 1399محرم 17 1442سپتامبر  2020سال دوازدهم شماره 8 3026صفحه  1000تومان

▪ رئیﺲ

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

کل بانﮏ مرکزی▪

#

تﺄمیﻦ -ارز

محمدرسول نوروزی

دﻗیقا کدوم ارز؟

سوده سالمت

تایتانیﮏ

طاهره ابراهیم نژاد

مﺼﻤﻢھا

صداینشریهﭼﯽ بودی تو؟
ادامه تﺌوریهای

*
بمباران اتمی

صفحه 5

صدا که در

اگر باز بودن هیروشیما و ناگازاکی
توسط آمریکا
آغوش ژاپن
یک راهبرد بلندمدت در برابر بمبهای
اتمی آمریکایی
توسط ژاپنی
بمباران
ها بوده باشد ،این
سال چه ایرادی داشته
است؟ کما اینکه
تلفن روی
پس از چند ده
میز رئیسجمهور
آمریکا ،ژاپنی است
*
تجاوز سربازان
آمریکایی به زنان و
اگر
دختران کرهای
این در راستای
منافع ملی کره
کره برای
باشد که دولت
درآمدزایی دختران بی
مکانهایی را تدارک ببیند تا آنهاخانمان و تنهای خود
بتوانند از سربازان
آمریکایی دالر بگیرند و
ارزآوری بکنند
کمک کنند
و به اقتصاد کره
چه ایرادی دارد؟

*
شیردهی گاوهای
عربستان به آمریکا
اگر ذلت
پادشاه سعودی نوعی
راستای منافع کشورش باشد تاکتیک سیاسی در
و مثل گاو
باج و
خراج بدهد و از
شیرده به آمریکا
آنها سالح بخرد
چه اشکالی دارد؟
* عادیسازی
روابط امارات و
اگر عادیسازی روابط این بحرین با اسرائیل
دو کشور
با اسرائیل یک
راهبرد استراتژیک
و حاصل صدها
بلندمدت باشد که نتایﺞ علمی ساعت برنامهریزی
دارد
کما
چه عیبی دارد؟
اینکه چندی پیش
با هزینه امارات
یک موشک در
آمریکا ساخته شد و
توسط ژاپن به
فضا پرتاب شد.

ضمیمه

«تصمیم» تا

هفتگی طنز راه راه

بﺤریﻦ و اسرائیل

محمد صفایی

مﺼﻤﻢ کبری!
نگاهی
به سیر تاریخی

#مﺼﻤﻢ

محمد

امین میمندیان

«مصمم» در ایران

شد پینوکیو و
َ خورده گول روباه
انداخته سکه های
خود را در چاه
در بازی قایم
موشک با صهیون
بازنده شده
آل خلیفه ناگاه

#کن

ترل -ت

در حیاﻁ

تاریﺦ
قبل «تصمیم گرفتن» و
«مصمم شدن» به 2
از روحانی
بخش قاچ میشود:
از
تصمیم کبری به
این طرف ،کسی
گندی زده باشد؛ به همین دلیل تصمیمی نگرفته
مگر آنکه قبلش
گرفتم که فالن کنم ،شست وقتی کسی بگوید
از امروز تصمیم
همگان خبردار می
چیزی به آب و فنا
شود که قبل از آن،
داده شده است.
با روحانی
به
این صورت که
خر بیار و باقالی
از تصمیم به
بار کن یا همان
گشایش وجود میآید .به
افتضاح ،تازه بعد
عنوان مثال :تصمیم
های اقتصادی،
در راستای انواع
سیاسی و بینالمللی،
تحریمها و
و مدرسه تصمیم در راستای بازگشاییهای بورس ،دالر ،مسکن،
علمی و
ای و همچنین
خردهگشایشهایی مثل پیاز ،صنعتی و دانشگاهی
هماکنون نیز کره
گوجه ،مرغ و
(که یادمان هست
نبود و االن هم
است که میشود به
صورت تیتروار نام برد .تشریح نیست) نمونههایی
هر
در پی دارد
که
در
این
کدام گشایشی را
مکان نمیگنجد.

دولت پرسیده شد

کنترﻟﺶ زیر

ورم

زهرا آراسته نیا

یﮑﯽ از وزراست

+
آقای همتی شما از
تورم رو در دست کنترل تورم گفتید.
نمیگیره؟
 ببینید!دولت با به دست
پیدا نمیکنیم.
ما
فقط کنترل رو
 +میشه
بیشتر توضیح بدید؟
ببینید! مردم فهیم
ما تجربه داشتن
کردنش
با کرامالکاتبینه.
حتما .کنترل که گم
بشه دیگه پیدا
 +خب! پس
االن تکلیف چیه؟
 ما و همهدوستانمون در
هیات دولت داریم
میکنیم و ان
باال پایین شاءاﷲ بزودی کنترل تورم رو تمام تالشمون رو
میکنیم.
پیدا کرده و
+
تورم رو خودمون
میشه بگید چه
 بله! ما از همون تمهیداتی اندیشیدید؟سر میز شروع
می
گردیم .تا االن به وزیر نیرو کردیم و داریم دونه
هم
دونه زیر وزرا رو
رئیسجمهور
رسیدیم .متاسفانه
نیت کردند تا محترم هم خودشون شخصا گوشه زیر ایشونم نبود.
کنترل
لباسشون رو گره زدند و
کنترل پیدا بشه و پیدا نشده گره رو
باز نمیکنن .لذا
جای هیچ
امیدواریم بزودی
گونه نگرانی نیست.
چرا دولت هر چه

گرفتن
کنترل مشکلی نداره.

سریعتر کنترل

#ﭘایداری -بازارھا

فیروزه کوهیانی

تفﺄلی به حافﻆ

خﺸﻢ خواجه

یارم چو قدح
به دست گیرد
بازار
بتان شکست گیرد

ای
صاحب بازار! چه
خواجه از تو گله عجب ،از این ورا.
راه گم کردهای؟
مند است.
را
او که نمیتواند
جابهجا کند ،پس
در لحظه فالش
خیرندیده! مردم اینقدر قیمتها را
باال و پایین نکن.
را به
خبر
فال خواجه بدبین
خانهدار شدن صاحب فال را به کردهای تا میآید
او
رفته و
مجبور است بگوید تالشت را بدهد قیمتش باال
به خواستها
بیشتر کن .انشاءاﷲ
ت خواهی رسید.
کارد بزنی خون
خواجه در نمیآید.
با توام.
بیخودی برگه نزن،
نگونبخت ،فالت
همین است .برو
پایدار
تا  1400بازار را
کن .من که می
دانم نمیتوانی.
صفحه
اما برو و از جلوی
هایمان دور شو تا
خواجه نیامده .برو.

ٖ
ﻋلﯽ
رﻏﻢ تﻤام سﺨتﯽ
و تﺄمیﻦ ارز برای ھا،مﺼﻤﻢ به کنترل
تورم و دستیابﯽ
ملز ومات مردم به ﻋنوان اوﻟویت به ﭘایداری بازارھا
ھای اصلﯽ ھستیﻢ

مهم
ترین سوالی که
درباره تامین ارز
است
از که منظور ایشان از ارز ،کدام مطرح میشود ،این
میده ،نقدی هم
دالر
ارز است؟
تراوله ،کاغذی
جهانگیری و نیمایی که
(نپرسید به دستور کی ،نمیدونم)،اسکناس) ،دالر دستوری
دارد ،بگذریم .انواع مختلف دالرگرفتنش شرایط خاﺹ
دالر
دالر سنا
در بازار
است
(اینا رو احتماال سنا به دور از متشکل ارزی (؟!!)،
(به جان خودم
ارز به شرح زیر
فرستاده
عین واقعیته ،از
نرخ ارز و
چشم دولت آمریکا،
ایران ،بفروشن،
کانالهای اعالم
سکه برداشتم):
پولش رو براشون
سنا در
بفرستن ،خرج
بیاد) ،دالر هرات،
دالر نقدی ،دالر
لطف
دالر سلیمانیه،
فرقشون چیه ،صرافی ،دالر کاغذی
دالر استانبول (به
دولت ایران ،اینا هم
(منم نمیدونم
(فقط
دالردار شدن)،
احتماال صرافی
دالر حواله ترکیه
همین رو فهمیدم
همش رو سکه 25
سنتی فقط قم کشور بشه؟) ،چیه) ،دالر مشهد
(مگه قرار نبود
دالر نقدی دوبی
فحش می
ذارن هر کی غیر از دوبی (احتماال موقع خرید
خرجشون کنه)
حاال بررسی یورو و
رضا عیوضی
دیگر ارزها بماند.

نشریه جا نشد:
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کم
کمک از سر ما کم
نشوید این دفعه
بیش
از این مایه ماتم
نشوید این دفعه
تا
زمین خوردن ما
نیز نمانده چیزی
مرحمت کرده مصمم
نشوید این دفعه
فروﻍ زال

فاطمه ﻏنی

طنز

در ظاهر اگر
دموکراتیک است
یواسای شاد و
شیک و پیک است
هر نقشه او
نقش بر آب است
بسیار شبیه
تایتانیک است

سید

سﺨتتر از اﻟﻤاس

الماﺱ تویی بقیه

بایدنھا و نبایدنھا

تضمینی و
شیک و باوقارند
در اوج
غرور و افتخارند
باهوشتر از
ترامپ هستند
تحریم مؤدبانه دارند

مهران

مح
مدپوران

پنجشنبه 27
وطنامروز

شهریور 1399
شماره 3026

داوود افرازی

فاطمهسادات

رضوی علوی

ادابازی با کلﻤات

#اوﻟویت

هیأت
دولت بارها نشان
#ملزومات -مردم
داده است که در
تعاریف
کلمات با مردم
 )1هنگام
مردم باید بدانند دولت تفاوت مبنایی دارد.
سخنرانی یک مسؤول
وقتی از گشایش یا
بینیازی
همزمان پای گیرنده باشد و به دولتی یک مترجم
به یارانه صحبت
به
میکند اشارهاش
تعاریف دولت برای مردم ترجمهصورت زنده بر مبنای
چیست! یا مثال
کند.
 )2با اجرای
دولت کدام است و «ملزومات مردم» از نظر
طرح جمعآوری
بناست
غذای
فروشگاهها ،اقدام به نگارش لغتنامهها از مراکز و
ریش مصنوعی و
شود سگ و گربه با دالر
 4200وارد و ارزان مبتنی بر تعاریف دولت فرهنگنامه جدیدی
نه
شود.
حل گوشت و کره .لذا
راهکارهایی برای
 )3هیأت دولت
این مساله
کال از عبارات و
پیشنهاد میشود:
نکند و با
کلمات استفاده
ادابازی و اجرای
انتظار را به مردم برساند .پانتومیم مفهوم مورد

ارز به مﺤﻀر

هی ارز بده به
قوم و خویشت
یکریز برو به
قشم و کیشت
ملت نخورد نان
که مهم نیست
برخیز برس
به رنگ ریشت
فرشته پناهی

ﻻف بﯽﭘایان

اینقدر
الف از تالش و
هی نمک بر روی سعی بیپایان نزن
زخم
با
ملت ایران نزن
کلیدت آمدی تا وا
کنی قفلی ،ولی
وا
نکردی الاقل قفلی
دگر بر آن نزن
محمدعلی کمالی مقدم

یادتان ھست؟

تمام شب بدهم
پاسبانی کره را
نمیشود که دهم
نقد ،مانی کره را
کسی که بوده
پزش ،کشک و
دوغ ،در فکر است:
«چگونه ماست بمالد،
گرانی کره را؟»

.

بورﺱ و پله!

-ھای -اصلﯽ

امیرحسنمحمدپور

تو از
دنیا ﭼﯽ مﯽخوای؟

راستش را بخواهید
خیلی از ماها ،از
هستیم و نمی
این دنیا طلبکار
دانیم اولویتهای
شاهد مثالم همان خوانندهای اصلیمان چیست؟!
است
که در ایستگاه
متروی استاد معین
آواز میخواند و
این دنیا  2تا
گاه میگفت از
صندلی چوبی می
خاک؛ و گاه یک جعبه مداد خواهد ،گاه یک وجب
رنگی! این
ربطی به هم
خواستهها اصال
ندارند و این میزان از
آرا ،واقعا چیزی نیست که آدم آشفتگی و تشتت
حساب باز کند .چه برسد به عاقل بتواند رویش
دولتمردان!
اصال شما همین
االن از  4نفر دور و
می
خواهید از این دنیای وا نفسا؟! برتان بپرسید چه
بعضی،
شغل دغدغهشان مسکن
است ،بعضی دنبال
اند ،مجردها به
ازدواج آسان فکر
که گرسنه یا
میکنند و کسی
تشنه باشد هم
بنابراین شما هم حق میدهیداولویتش آب و غذاست.
اگر
برای کسی بکند ،متحیر بماند آدم بخواهد کاری
که کدام
یکی
را
کند .احتماال حاال
انتخاب
بهتر برایتان جا
دولت،
افتاده باشد که چرا
سیاست «هرکسی کار
آتیش به انبار خودش» را در خودش ،بار خودش،
دستور
قول معروف
کار قرار داده و به
هرکسی را سی
خودش فرستاده.
کامران یاری

فهیمه انوری

دبیر سرویس نثر:
فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس
شعر :زهرا فرقانی
دبیر
سرویس کارتون:
مهدی نﻈری
دبیر فنی:
سیدمحمدجواد طاهری

راههای ارتباطی
ما را در شبکه
های اجتماعی
با ن
شانی tanzym-irدنبال کنید!
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تیترهای امروز
گزارش تحلیلی «وطنامروز» ازگزینههای ایران
برای پاسخ به اقدام آمریکا در بازگرداندن
تحریمهای شورای امنیت

ضربتمتقابل
اروپا باید در مقابل اقدام آمریکا
واکنش عملی نشان دهد

صفحه 2

نقدی بر نارضایتی رئیسجمهور از وضعیت فعلی
کشور در حوزههای اقتصاد و سیاست خارجی

خودکرده را
تدبیر نیست
صفحه 2

گزارش «وطن امروز» از تبعات پیروی قیمت ارز
نیمایی از بازار آزاد و ادامه سیاست رهاسازی بازار

بازارسازی
«سبزهمیدان»

رئیسکل بانک مرکزی :صادرکنندگان میتوانند
ارز خود را مستقیم به صرافیهای مجاز بفروشند
صفحه 3

تلویزیونخاموش
در صلح با جنگ
گزارشی دربارهتالشهای فرهنگی و رسانهای
برخی کشورهای عربی برای عادیسازی روابط با
رژیمصهیونیستی و انفعال رسانه ملی در این ماجرا
صفحه 8

انتشار متن توافق عادیسازی روابط آل نهیان و نتانیاهو
امارات چه توافقی را با رژیم صهیونیستی امضا کرده است؟

متعلقه اسرائیل
تهدید دموکراتیک با چاشنی لبخند!

فریب هواداران استقالل با کلیدواژه «استراماچونی»

پایان یک نمایش

یادداشت مهدی طاهرخانی :شاید برای
مدتی قادر به فریب خیلیها
باشید اما برای همیشه نمیتوانید همه را فریب دهید.
این داستان مدیریت امروز استقالل است که چندین
ماه متوالی در خفا ،پروژهای را دنبال کرد و برای همراه
ساختن اکثریت هواداران ،از یک نام قدیمی اما موثر
استفاده کرد؛ بازگرداندن «استراماچونی».
احمد سعادتمند هیچگاه رابطه خوبی با فرهاد
مجیدی نداش��ت .خبرنگاران نزدیک به اس��تقالل
ک��ه اخب��ار روزانه این باش��گاه را رص��د میکنند،
گواهی میدهند بعد از انتصاب سعادتمند به عنوان
مدیرعامل تا مدتها هیچ دیدار رس��میای بین او
و کادرفنی انجام نش��د .اگرچه بعدها برای نمایش
عمومی ،آنها مقابل دوربین لبخند میزدند اما دامنه
اختالفات وسیع بود و نزدیکان باشگاه میدانستند
تنها در صورت قهرمانی در لیگ نوزدهم ،فرهاد قادر
به حفظ صندلیاش است .هر چند مجیدی پس از
شکست پرسپولیس تیمش را به فینال جام حذفی
برد اما دامنه اختالفات آنقدر باال گرفت که حتی آن
جام هم تضمینی بر ادامه حضور مجیدی در استقالل
نبود .مطابق آنچه مدیریت استقالل برنامهریزی کرده
بود ،مجیدی بعد از ناکامی در فینال حذفی رفت و
متاسفانه جریان تاثیرگذار باشگاه استقالل که همان
هواداران میلیونی این تیم هستند ،در بزنگاه حساس از
سرمربی جوان خود حمایت نکرد .نه آنکه آنها مشکلی
با فرهاد داشته باشند ،بلکه احمد سعادتمند دست
روی نقطه حساسی گذاشته بود« :من استراماچونی
را بازمیگردانم».
او در حالی سراغ این پروژه تقریبا غیرممکن رفت
که طبق قانون مصوب هیأترئیسه فدراسیون فوتبال
و همچنین سازمان لیگ ،هیچ تیم ایرانی حق استفاده
از مربی و بازیکن خارجی جدید را برای لیگ بیستم
نداش��ت .اما سکوت آندرهآ استراماچونی از یک سو و
بازی ادامهدار سعادتمند با برگ این مربی از سوی دیگر،
موجب شد هواداران در یک فضای دوگانه قرار بگیرند.

آنها که با شنیدن نام استرا ،قید مجیدی را زده بودند
حاال در یک خأل واقعی سرگردان بودند؛ از یک طرف
قانون صریحا بازگشت این گزینه ایتالیایی را ممنوع
میکرد ،از سوی دیگر اصال هیچ توافقی بین طرفین
انجام نشده بود که منجر به حضور استراماچونی شود.
این بازی خستهکننده سرانجام شامگاه سهشنبه به
پایان رسید .استراماچونی در متنی به صورت شفاف
و روش��ن گفت هیچ پیشنهادی به او نشده است که
وی بخواهد با آن موافقت یا مخالفت کند .این حرف
تنها یک معنی داشت؛ احمد سعادتمند میدانست به
واسطه قانون وضعشده قادر به ارائه پیشنهاد رسمی
به اس��تراماچونی نیس��ت اما عامدانه سکوت کرد تا
پروژه خروج مجیدی را تسریع بخشد .البته مجیدی
در نام��های که هن��گام خداحافظیاش ب��ا هواداران
اس��تقالل رس��انهای کرد به صورت روشن گفت اگر
نتوانید استراماچونی را بازگردانید شما بازنده این بازی
هستید و خیانت کردهاید .حاال ابرها یک به یک کنار
میرود .هوادار استقالل متوجه میشود چگونه وارد
بازی فردی شده که انتخاب وزیر ورزش برای مدیریت
آبیها بوده است .از این رو روز گذشته شاهد حضور
عدهای از هواداران استقالل ،مقابل فدراسیون فوتبال
و س��پس ساختمان باشگاه استقالل بودیم تا صدای
اعتراض خود را به گوش مسؤوالن برسانند .اما سوال
اصلی این است :چرا وزارت ورزش و شخص وزیر که
به صورت قانونی رئیس مجمع و همهکاره این باشگاه
به حساب میآید ،به موضوع به این مهمی ورود نکرد؟
اخبار تایید نشدهای از وزارت ورزش به گوش میرسد
که گویا عمر مدیریت احمد سعادتمند به پایان رسیده
است و او باید جای خود را به شخص دیگری بدهد.
در آینده نهچندان دور واقعیت این موضوع (ماندن یا
رفتن س��عادتمند) برمال خواهد شد و الزم به صدور
تاییدیه یا تکذیبیه افراد نزدیک به طرفین نیست اما
باید پذیرفت وزارت ورزش نتوانس��ت درباره مسائل
استقالل بهموقع عمل کند.
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[ نوید مؤمن ]
ج��و بای��دن ،نام��زد ح��زب بارها به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم« ،دائمی شدن
نگاه
دموکرات آمریکا در یادداشت محدودیتهای هستهای ایران» را شرطی مهم و اساسی در
اخیر خود در شبکه «سیانان» رسما مواضع خود را «اعالم جدیتر تعلیق بخشی از تحریمها» تلقی کردهاند.
در گام س��وم ،خزانهداری و وزارت خارجه آمریکا
درباره ایران و برجام مشخص کرد .معاون رئیسجمهور
س��ابق آمریکا تاکید کرده اس��ت« :اس��تراتژی فشار مامور میشوند به بانکها ،شرکتها و بازرگانانی که
حداکثری ترامپ» در قبال ایران کارآمد نبوده و منجر به قصد دارند حتی به صورت حداقلی ،رابطهای با ایران
افزایش 10برابری ذخایر اورانیوم غنیشده در کشورمان برقرار کنند ،بابت آثار و عواقب این تصمیم خود هشدار
ش��ده است .بر اس��اس تحلیل اخیر بایدن ،ترامپ با دهند .این وضعیت ،بین س��الهای  2015تا 2016
تکرویهای خود در قب��ال ایران و خروج یکجانبه از میالدی و در دوران ریاستجمهوری اوباما نیز رخ داد.
برجام ،انزوای واشنگتن در نظام بینالملل را رقمزده آن زمان« ،جان کری» وزیر اسبق خارجه آمریکا که
است .اما جان کالم بایدن آنجاست که تصریح میکند :امروز سینه خود را اینچنین در دفاع از برجام سپر کرده
«استراتژی فشار حداکثری ترامپ علیه ایران» باید با است ،به همراه «جک لو» وزیر سابق خزانهداری این
«استراتژی فشار هوشمند دموکراتها» جایگزین شود .کش��ور به شرکتها و بانکهای اروپایی و دیگر نقاط
شاید بزککنندگان دارای شناسنامه ایرانی نامزد جهان هشدار دادند در عین «تعلیق تحریمهای ایران»،
ح��زب دموکرات آمریکا و کس��انی ک��ه «آمریکای هنوز ایران مکانی قابل اطمینان برای مراودات بانکی،
ترامپ» را «آمریکای بد» و «آمریکای اوباما و بایدن» اعتباری و تجاری محسوب نمیشود! «تاثیر عملیاتی»
یدانستند ،هرگز تصور نمیکردند این رویکرد ،همان تاثیری است که تحریمهای یکجانبه
را «آمریکای خوب» م 
بایدن تا این اندازه فوری و صریح ،چارچوب استراتژیک آمریکا بر ش��رکتها و موسس��ات اعتب��اری دارد .به
خود برای تقابل با ایران را اعالم کند .ترسیم مختصات عبارت بهتر ،در «استراتژی فشار هوشمند»« ،هشدار
و قواعد بازی بایدن در قبال ایران و توافق هس��تهای ،به شرکتها» جای «تنبیه شرکتها» را میگیرد اما
میتواند جهت درک این استراتژی کالن (استراتژی اثر وضعی و عملیاتی این دو با یکدیگر تفاوتی ندارد.
همگان به یاد دارند در دوران ریاستجمهوری اوباما و
فشار هوشمند) موثر باشد.
نخست اینکه بایدن (اگر در انتخابات پیروز شود) پس از امضای برجام ،هزاران شرکت و موسسهای که
جهت اس��تفاده از ظرفیتهای نهفته و آشکار برجام تصور میشد پس از امضای برجام ،وارد معامله تجاری
علیه ایران ،حضور در کمیته مشترک برجام و ایجاد با کشورمان شوند ،مقهور «هشدارهای آمریکا» شدند و
اجماع میان واشنگتن و دیگر اعضای باقیمانده در توافق اساسا تصمیم گرفتند در این باره ریسک نکنند .مقامات
هس��تهای (اعضای  ،)4+1به صورت ظاهری به توافق آمریکایی در دوران ریاستجمهوری احتمالی بایدن نیز
در صدد افزایش میزان و ضریب«ریسکپذیری تجارت
هستهای بازمیگردد.
دوم اینک��ه دولت احتمال��ی بایدن تعلیق حداقلی و با ایران» هس��تند .در اینجا ،ایران روی کاغذ تحریم
مح��دود تحریمهای ایران را منوط به «کس��ب امتیاز» نخواهد بود اما در عمل تحریم است!
در گام چه��ارم و پس از طی ش��دن مرحله قبل
از کش��ورمان خواهد کرد .او از ایران خواهد خواست بر
سر بند غروب آفتاب ( )Sun setدر برجام با واشنگتن (ممانعت از تعلیق واقعی تحریمها) ،مقامات کاخ سفید
مذاکره کرده و دائمی ش��دن محدودیتهای هستهای خواستار چیده شدن میز مذاکره بر اساس «مطالبات
خود را بپذیرد! به عبارت بهتر ،بایدن و مشاورانش مانند ثابت آمریکا» خواهند شد.
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«جیک س��ولیوان» و «ریچارد نفیو» طی ماههای اخیر

صفحه 7

ایرادات سرمایهگذاری بانکها در بازار سرمایه

[ میثم مهرپور ]
بر اساس تصمیم شورای عالی بانک قرار است منابع سپردهگذاران بانکی را در بورس
دیدگاه
بورس در هفته گذشته ،قرار سرمایهگذاری کند ،در صورت از دست رفتن این منابع
شده اس��ت عالوه بر تخصیص یک درصد از ورودی به دلیل ذات نوسانی بازار سرمایه ،چه کسی ریسک
ساالنه صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه (صندوق حضور منابع بانکی در بازار سرمایه را تضمین خواهد
تثبیت بازار) ،ممنوعیت س��رمایهگذاری بانکها در کرد؟ ضمن اینکه بانکها صراحتا از سوی بانک مرکزی
بورس نیز لغو شود .در واقع از این  ۲اقدام میتوان به از بنگاهداری منع شدهاند اما عمال حضور بانکها در بازار
عنوان آخرین تصمیمات و مصوبات دولتیها در راستای سرمایه و سهامداری آنها به معنای افزایش بنگاهداری
حمایت از بازار سرمایه نام برد .در این نوشته سعی دارم بانکهاس��ت ،چرا که با خرید سهام شرکتها عمال
صرفا به دالیل غیرقانونی بودن اقدام دولت مبنی بر لغو منابع بانکها به صورت مستقیم درگیر این موضوع
ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس بپردازم .به خواهد شد که هیچ تناسبی با اهداف نظام بانکی ندارد.
نظر میرسد این اقدام نهتنها دارای تبعاتی برای اقتصاد  )3یکی از انتقادات درباره رش��د ش��اخص بورس در
ایران خواهد بود ،بلکه اصوال و ماهیتا اقدامی خالف ماههای گذش��ته ،عدم هدایت نقدینگی واردشده به
قانون بوده و دلیل ممنوعیت آن در گذشته نیز همین بورس به س��مت تولید و ایجاد اشتغال در کشور بوده
موضوع -یعنی غیرقانونی بودن سرمایهگذاری بانکها است ،به طوری که گفته میشد رشد شاخص بورس
در بازار سرمایه -بوده است.
تا تیرماه سال جاری هیچ تناسبی با وضعیت اقتصادی
 )1منابع بانکها ناشی از سپردههای افراد (حقیقی و کش��ور نداش��ته و باال رفتن قیمت سهام صرفا میان
حقوقی) در بانک است که یا به صورت قرضالحسنه خریدار و فروشنده آن سهم اتفاق میافتد .در واقع بازار
و یا حساب جاری (بلندمدت و کوتاهمدت) در بانک سرمایه فعلی هیچ ارتباط معناداری با تولید و بخش
سپردهگذاری شده است .در حالت اول (قرضالحسنه) واقعی اقتصاد ایران ندارد که اگر غیر از این بود ،با رشد
مالکیت منابع سپردهگذاران به بانکها واگذار شده و  4برابری شاخص بورس طی فروردین تا تیرماه سال
بانک مجاز است سپردههای قرضالحسنه را طبق عقد جاری باید شاهد یک تحول اقتصادی یا حداقل مشاهده
ق��رض به افراد متقاضی پرداخت کند .در حالت دوم نشانههایی از وقوع یک تحول در بخش واقعی اقتصاد
نیز بانک به عنوان وکیل سپردهگذاران به موضوع ورود بودیم .این در حالی است که با رفع ممنوعیت بانکها
کرده و این سپردهها را تحت یکی از عقود شرعی از برای س��رمایهگذاری در بازار سرمایه ،منابع بانکی که
جمله مشارکت ،مرابحه ،خرید اقساطی و ...با در نظر موظف به حمایت از تولید ملی و تخصیص تسهیالت به
گرفتن منافع سپردهگذاران به افراد متقاضی دریافت فعالیتهای مولد اقتصادی است ،ممکن است با بازگشت
این منابع پرداخت میکند .در این شرایط این سوال رونق به بازار سرمایه ،با طمع کسب سود بیشتر به سمت
وجود دارد :آنچه تحت عنوان سرمایهگذاری بانکها بازار سرمایه سوق یابد .ضمن اینکه هیچ محدودیتی
در بازار سرمایه مطرح شده ،قرار است با کدام منابع نیز برای این موضوع و میزان سرمایهگذاری بانکها در
بازار س��رمایه مشخص نشده است که این موضوع در
بانکی و طی چه عقدی صورت گیرد؟
 )2طبیعت��ا بان��ک در قب��ال بازپرداخ��ت مناب��ع زمان رونق بازار سرمایه و رشد شاخص میتواند موجب
سپردهگذاریش��ده مردم مکلف و موظف اس��ت .در گرفتاریهای جدیدی برای نظام اقتصادی کشور شود.
نظام بانکی ما نیز تقریبا ارقام مشخصی (فارغ از درست چنانکه ممکن است منابع موجود در بانکها به یکی از
و غلط آن) تحت عنوان س��ود علیالحس��اب به این بازیگران اصلی بازار سرمایه تبدیل شود.
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سپردهها پرداخت میشود .حال سوال این است :اگر

