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یادداشت

نوروز، رمضان و شب های تدبیر 
حســن دادخواه - در روزهای پایانی ســال 
1401 و در روزهــا و برهــه ای حســاس از نظر 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای جامعه ایران، 
اعالم توافق و برقراری دوباره ارتباط میان ایران 
و عربستان، ضمن ایجاد شادمانی و جلب رضایت 
نسبی مردم از رهگذر این تفاهم دوجانبه، امکان 
و احتمال آغاز آینده ای امیدبخش را برای جامعه 

ایران نوید داد.
به دور از چند و چون و علل و انگیزه های چرخش 
غیرمنتظره حاکمیت و دولت در برقراری دوباره 
ارتباط با کشور عربستان و دیدگاه های دو جناح 
سیاســی ایران در این باره، آن چه در این میان 
مهم و قابل بررســی، مطالعه و پی گیری است، 
جلب شدن رضایت مردم و جامعه ایران از ایجاد 
دوباره دوســتی میان دو کشور ایران و عربستان 
است. بی گمان، این دوستی می تواند در آینده ای 
نزدیک، سرچشــمه خیرات و مصالح دو کشور و 

کشورهای منطقه و جهان اسالم باشد.
بــر هم خوردن ارتباط سیاســی میــان ایران و 
عربســتان در هفت سال گذشــته و تیره شدن 
روابط سیاســی میان ایران و کشــورهای خلیج 
و در تنگنا قرار گرفتــن جامعه ایران در چنبره 
تحریم های اقتصــادی و ضرر و زیان های برآمده 
از آن، تجربه هــای فراوانی را بــرای کارگزاران 
حکومتی در ایران اندوخت که با تکیه و استفاده 
از آن، می توانند از این به بعد، در برآوردن حقوق 
قانونی مردم و تامین معاش و معیشــت مناسب 

برای آنان، عملکرد بهتری داشته باشند.
گذشــته از همه پیامدهای مثبت این تفاهم، اما 
ایجاد خوشــی و امید و انتظار بهبودی در اوضاع 
فرهنگــی و اجتماعی و اقتصــادی، بزرگ ترین 

دستاورد این تفاهم و توافق است.
جامعــه ایران، بیش از هر زمــان دیگر، نیازمند 
مشــاهده و احســاس نشــانه های اصالحات در 
سیاســت های کلی نظام و تغییــر در روش ها و 
رویکردهای داخلــی و بیرونی در ذهن و ضمیر 

مقامات عالی نظام است.
شناخت خواســته های مردم و تمرکز همه قوای 
ســه گانه و دســتگاه های اجرایی کشــور برای 
برآوردن آن خواســته ها و توجــه به رای و نظر 
عامه و عمومی مردم در نوع اداره جامعه و کشور، 
در پیشاپیش مسائل پراهمیت قرار دارد که باید 

سرلوحه برنامه های مقامات عالی نظام باشد.
تغییــر و اصــالح دیدگاه های معیــوب و ناقص 
کنونی نزد دسته ای از نیروهای تاثیرگذار داخلی 
نسبت به جامعه جهانی و سازمان های بین المللی 
و قرارداد های مورد اتفاق همه کشورهای جهان، 
بی گمــان می تواند ارتباط جهانــی ایران با همه 
کشــورها را به ســود طرفین تنظیــم گرداند و 

امنیت ایران را نیز تضمین کند.

یادداشت

قابل توجه رئیس سازمان بورس
محمدامین ایمانی - در آن ســالی که اقبال عمومی به ســمت بازار سرمایه 
زیاد شــده بود، دولت برای اینکه به این بازار عمق ببخشد و از طرفی ریسک 
ســرمایه گذاری افرادی که نسبت به بازار ســرمایه آشنایی کم تری داشتند را 
کم تر کنــد، صندوق هایی را به نام »ای تی اف« تاســیس کرد. این صندوق ها 
چند شــرکت بورســی را هم زمان تلفیق کرده بودند و سهام این صندوق ها را 
به فروش رساندند. مانند صندوق پاالیش که ترکیبی از چند شرکت پاالیشی 
اســت یا صندوق دارا که از ترکیب چند بانک کشور ساخته شده است. ارزش 
این صندوق ها با توجه به قیمت زیر مجموعه ها مشــخص می شود؛ یعنی چند 
بانکی که مثال صندوق دارا را تشــکیل می دهند با توجه به سودسازی شــان و 
یا قیمت سهم شــان مجموعا قیمت »ان ای وی« صندوق را تشکیل می دهند. 
در حــال حاضر قیمــت ذاتی صندوق دارا 19 هزار و 400 تومان اســت ولی 
قیمت روی تابلو دارا فکر می کنم حدودا 13 هزار 500 تومان اســت. با توجه 
به اینکه دولت این صندوق را ذاتا برای افراد ریسک گریز و نابلد تاسیس کرد، 
بنابراین این وضعیت ناجوانمردی است. زیرا سرمایه گذاری در این صندوق به 
مردم نابلد پیشنهاد داده شــد تا ضرر نکنند، اما االن این صندوق رها شده و 

بازارگردان برای آن مشخص نشده است.
چندین بار روســای بازار بورس قول دادند که برای این صندوق ها بازارگردان 
مشــخص کنند اما متاسفانه چنین نشده اســت. کار بازارگردان این است که 
وقتی به دالیل خارج از بازار فشــار فروش و خرید ایجاد می شود، نقدشوندگی 
سهم را باال ببرد. یعنی زمانی که مردم به صورت هیجانی سهم را می فروشند، 
یک عدد خوبی خرید انجام دهد و یا زمانی که مردم می خواهند ســهم زیادی 
بخرند، سهم را بازارگردانی کند. اما االن مدتی است که مقرر شده بازارگردان 
برای صندوق دارا ایجاد کنند، اما هنوز مشخص نشده است. قیمت »ان ای وی« 
صندوق با قیمت روی تابلو فاصله فاحشی دارد و سرمایه گذاران عادی در این 

صندوق در حال حاضر متضرر هستند.
یکی از کارهایی که رئیس ســازمان بورس می تواند در حال حاضر انجام دهد، 
حمایت ویژه از این صندوق ها اســت. زیرا دولــت این صندوق ها را برای افراد 
عادی پیشنهاد داده بود و مردم سهام خریدند. اما در حال حاضر که سفته بازی 
در ســایر بازار ها وجود دارد، اگه دولت قصد دارد که ســرمایه های مردم را به 
سمت بازار سرمایه جذب کند باید، اعتماد مردم را به سمت این بازار جلب کند. 
یکی از مولفه های جلب اعتماد مردم رســاندن قیمت تابلوی»ای تی اف« هایی 
که دولت عرضه کرده بود، به قیمت حداقل »ان ای وی« و ذاتی این صندوق ها 
اســت. این یکی از راه هایی که اســت دولت می تواند اعتماد مردم را به سمت 

بازار سرمایه جلب کند.
صندوق دارا یکم در ســال 99 با دالر 16 هزار تومانی عرضه شده بود، ولی به 
قیمت 32 هزارتومان معامله می شد، چطور االن با دالر 50 هزارتومانی قیمت 
این سهم یا هر واحد این صندوق 13 هزار و 500 تومان است؟ از طرف دیگر 
شاخص بورس به باالی 1 میلیون 800 هزار رسیده است پس چطور شاخص 
کل از این رقم عبور کرده اســت اما قیمت صندوق دارا یکم که متشــکل از 

سهام های بانک های معتبر کشور است با این رقم معامله می شود؟
تاکید می کنم که بهترین یار و یاور دولت برای کنترل قیمت ارز، سکه، خودرو 
و حتی مســکن جمع آوری سرمایه های خرد و سرگردان مردم عادی به سمت 
بازار ســرمایه است. دولت می تواند با جذب ســرمایه های کالن که یک عدد 
نجومی را شامل می شود به سمت بازار سرمایه و عرضه شرکت های دانش بنیان 
به مردم می تواند کسری بودجه را جبران کند. در این مسیر دولت هم می تواند 
این سرمایه ها را به ســمت مولد سازی اقتصادی هدایت نماید و هم یک سود 
اقتصادی و قانونی نصیب مردم شود. زیرا هرچقدر مردم به سود در بازار داللی 
بیشــتر عادت کنند، در آینده امکان دارد این تغییر ایجاد شود که ایرانیان به 
شــکل ذاتی به فکر داللی و کسب سود سفته بازی باشند. اما اگر از االن دولت 
بتواند این سرمایه ها را جذب بازار سرمایه کند با یک تیر چند نشان را می زند.
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اظهارنظرها درباره پایین ترین قیمت ارز؛ 

کف دالر کجاست؟ 
همدلی|  نوســان در بازار ارز همچنان ادامه دارد. 
هر چند با انتشــار خبرهای مثبت سیاســی، نرخ 
دالر به زیر کانال 43 هزار تومان رســیده و به تبع 
آن، قیمت طال به پایین کانــال 2 میلیون تومان 
رفته اســت. حاال ســئوالی که اذهــان عمومی را 
درگیر کرده این اســت که کــف دالر باالخره چه 
عددی اســت؛ ســوالی که ذهن کمتر کســی را 
درگیر نکــرده و اظهارنظرهای مختلفی را با خود 
همراه کرده است. تحت چنین شرایطی، برخی از 
فعاالن بازار اعتقاد دارند با توجه به ســیگنال های 
دیپلماتیک مثبــت، حداقل در آینده کوتاه انتظار 
شــروع جریانــات افزایشــی جدید در بــازار ارز 
وجود ندارد. بر همین اســاس، کارشناسان عنوان 
می کننــد که نقطه پایان کار دالر در ســال جاری 

برای بازارســاز اهمیت بســیاری دارد و به همین 
دلیل به نظر می رســد که عرضه ارز طی روزهای 
آتی به شکل معناداری افزایش پیدا کند. هر چند 
برخی نیز باور دارند که هنوز اتفاق خاصی نیفتاده 
و جریان منابع ارزی راه خود را به ســمت کشور 
پیــدا نکرده . با این وجود، تحلیلگران اقتصادی در 
واکنش به خبرهای مثبت سیاســی و توافق ایران 
و عربســتان، عنوان می کنند کــه اگر عقالنیت بر 
اقتصاد حاکم شود، انتظار ریزش قیمت دالر به زیر 
کانال 40 هزار تومان وجود دارد. حال و هوای بازار 
هم حکایت از افزایش تعداد فروشــندگان نسبت 
به خریــداران دارد. اما اینکه کف دالر چه عددی 

است، دیدگاه های مختلفی دارد. 
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کشورهای متحد ریاض، در صف تحکیم 
رابطه با تهران قرار گرفتند

 آتش بازی آخر سال تا عصر روز گذشته
 7 مرگ و 39 قطع عضو در پی داشت

موج تغییر رویکرد 
اعراب نسبت به ایران

سوزش های 
چهارشنبه آخر سال

۵ پیشنهاد وزارت صمت 
برای تنظیم بازار موبایل

همدلی|  تمایل ایران و عربســتان در جهت 
گشــایش روابط دوجانبه، برخی کشــورهای 
دیگــر را که به عنوان متحدین عربســتان به 
شــمار آمده و روابط ســردی با ایران داشتند 
را نیز ترغیب به تحکیم دوباره روابط دوجانبه 
با تهران کرده است. برای نمونه اردن، یکی از 
کشورهای عربی منطقه است که در چند سال 
اخیر، دچار مناقشات فراوانی با ایران شده بود. 

همدلی|  ســردار عباسعلی محمدیان، فرمانده 
انتظامــی تهران بزرگ از کشــف چهارمیلیون 
قطعه مــواد محترقه در پایتخــت خبر داد. در 
نشســت خبری که صبح دیــروز در مقر فاتب 
برگزار شد، به تمهیدات پلیس برای چهارشنبه 
ســوری اشــاره کرد و گفــت: »امیدواریم که 
افزایش احساس امنیت  اقدامات پلیس موجب 
شــهروندان و به تبع آن ارتقــاء رضایتمندی و 
احساس امنیت در میان مردم شود. ما به دنبال 
کاهــش فاصله وقوع تا کشــف جرم هســتیم. 
پلیــس از مدت ها قبــل اقدامات خــود برای 

چهارشنبه سوری را آغاز کرد...
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 نوروز، رمضان
 و شب های تدبیر 

   حسن دادخواه
    مدرس دانشگاه

خیابان ها به هم 
می رسیدند، اما ما نه!

   فیض شریفی
    پژوهشگر ادبیات

حذف چوبک از 
ادبیات ممکن نیست

   علی پورصفری
    منتقد ادبی

کشور دارد از نخبگان 
تهی می شود

1

هشدار علی اکبر صالحی: 

7

 »کوچک جنگلی«
 به روایت ناصر تقوایی

پس از چهل سال منتشر شد

 درباره تبادل زندانیان
 چه کسی حقیقت را می گوید؟

 تایید ایران
 تکذیب آمریکا

فیلم هایی که در نوروز 1402 در سینماهای 
سراسر ایران اکران خواهد شد

چشم نگران گیشه به 
بازگشت رونق سینما

به دنبال کاهش بودجه سازمان بهزیستی؛

بودجه اشتغال معلوالن 
نصف شده است

رهبر انقالب اســالمی در دیدار رئیس جمهور بالروس تاکید کردند: کشــورهای مورد 
تحریم آمریکا باید با همکاری یکدیگر این حربه را از بین ببرند.

به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی عصر دیروز )دوشنبه( 
در دیدار آقای آلکســاندر لوکاشــنکو رئیس جمهور بــالروس و هیات همراه، ظرفیت 
همکاری های دو کشــور را بسیار فراتر از سطح کنونی دانســتند و تاکید کردند: باید 
بــا اســتفاده از روحیه و اراده ای کــه در دو طرف برای عملی کــردن توافق ها وجود 
دارد، ســطح روابط افزایش چشمگیری یابد.ایشان با اشاره به مشترکات فراوان ایران و 
بالروس، یکی از این اشتراکات را تحریم های قلدرمابانه آمریکا و برخی کشورهای غربی 
برشــمردند و افزودند: کشورهایی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفته اند باید با همکاری 
یکدیگر و با تشــکیل یک مجموعه مشترک، حربه تحریم را از بین ببرند و ما معتقدیم 
این کار شــدنی است.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تحریم های آمریکا برضد ایران، از 
ابتدای پیروزی انقالب و وضع شدیدترین تحریم ها در دوازده سال گذشته خاطرنشان 
کردند: تحریم های شــدید، ایران را متوجه توانایی ها و نیروهای درونی خود کرد و در 
همین مدت تحریم ها، زمینه پیشــرفت های بســیاری برای ایران مهیا شد و کشور ما 
توانست در زمینه های مختلف از جمله »علم و فناوری«، »پزشکی و بیولوژیک«، »هوا-

فضا«، »هسته ای« و »نانو« به پیشرفت های شگفت آوری دست یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: اگر کشــورهایی کــه مورد تحریم آمریکا قرار 
گرفته اند از ظرفیت یکدیگر اســتفاده کامل کنند منافع آن برای همه طرفها، بســیار 
خواهد بود.ایشــان با یادآوری زمینه های همکاری ایران و بالروس از جمله در »علم و 

فناوری«، »تجارت« و »فعالیت های سیاســی در مجامع بین المللی«، به موضوع خط 
عبور شــمال به جنوب اشــاره کردند و گفتند: راه اندازی خط عبور شمال به جنوب به 
نفع دو کشــور و همچنین روسیه و منطقه است و باید هر دو طرف برای راه اندازی آن 
تالش کنند.رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: توافق ها و حرف ها نباید در جلسات 

به پایان برسد بلکه باید با پیگیری ویژه و زمان بندی مشخص، به مرحله اجرا برسد.
رهبر انقالب اســالمی همچنیــن دنیای امروز را نیازمند معنویت دانســتند و گفتند: 

معنویت می تواند عامل حرکت دهنده برای ملتها باشد.
در این دیدار که حجت االســالم و المسلمین رئیسی رئیس جمهور نیز حضور داشت، 
آقای لوکاشنکو رئیس جمهور بالروس با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقالب 
گفت: من به ایران آمده ام تا اطمینان خاطر بدهم که برای گشودن صفحه جدیدی در 
روابط دو کشور مصمم هستم و با همکاری و اراده رئیس جمهور ایران همه توافق ها را 

با پیگیری ویژه و زمان بندی مشخص، اجرایی خواهیم کرد.
رئیــس جمهور بالروس تاکید کرد: جمهوری اســالمی ایــران در دوران تحریم ها به 
تجربیات و پیشــرفت های شگفت آوری دست پیدا کرده است و ما معتقدیم که اگر از 
شــرایط تحریم بدرستی استفاده شود، می تواند یک فرصت برای پیشرفت باشد، هدف 

من از سفر به ایران آشنایی نزدیک با دستاوردهای ایران است.
آقای لوکاشــنکو در پایان سخنان خود این نکته را هم گفت که شرایط سخت کنونی 
بین المللی، دوستان واقعی و غیر واقعی را برای ما مشخص کرد و ما مصمم به همکاری 

ویژه با همراهان واقعی هستیم.

معاون پژوهشی و قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به بی توجهی برخی مسؤوالن 
نســبت به مهاجرت نخبگان، گفت: پدیده مهاجرت یک پدیده خطرناک اســت و اگر ما 
نمی توانیم نخبگان را در کشور نگه داریم، الاقل راه آمدن نخبگان کشورهای دیگر به کشور 

را هموار کنیم تا به ایران بیایند.
به گزارش انتخاب، دکتر علی اکبر صالحی دیروز در نشســت علمی »نظام علم، فناوری و 
نوآوری کشور؛ فرصت ها، چالش ها و راهکارها« که به صورت آنالین در محل فرهنگستان 
علوم برگزار شد، با تاکید بر برقراری روابط بین المللی برای کشورها، افزود: نمی توانیم درهای 
کشور را ببندیم و حتی با دارا بودن با استعدادترین انسان ها انتظار داشته باشیم که سقف 

محدود ما، وسیع شود.
وی با بیان اینکه برای دارا بودن سقف نامحدود نیازمند تعامل با دنیا هستیم، اظهار کرد: 
تکلیف روابط بین الملل ما مشخص نیست، ولی توافقات با عربستان سعودی نشان می دهد 

اتفاقات و یک واقع نگری در حال رخ دادن است.
صالحی با اشــاره به انتشار مقاله ای در یکی از نشریات دنیا با عنوان »با ایران چگونه رفتار 
کنیم«، ادامه داد: در بخشــی از این مقاله آمده است تا آنجایی که می توان، برای نخبگان 
ایرانی ویزا صادر شود، همانطور که مشاهده می شود امریکا به راحتی به نخبگان ایرانی ویزا 
می دهد. این امر موجب خواهد شد که ایران از نخبگان تهی شود، ضمن آنکه امریکا کارنامه 

خوبی از ایرانیان نخبه مقیم دارد.
معاون پژوهشی فرهنگستان علوم، خاطر نشان کرد: در مقابل، تفکر دیگری در کشور حاکم 
است. به یکی از استاندارهای فرهیخته کشور گفته شد که نخبگان و پزشکان کشور در حال 
مهاجرت هستند و ایشان گفتند»خب بروند«! زمانی که فهم و درک ما از مهاجرت در حد 

استاندار فرهیخته کشور به این اندازه باشد، می تواند خطرناک باشد.
صالحی با تاکید بر اینکه نیاز است تا اهمیت مهاجرت نخبگان از کشور برای مقامات ارشد 
نظام تشــریح شود، خاطر نشان کرد: اگر ما امســال گندم به میزان کافی نداشته باشیم، 
می توانیم آن را وارد کنیم، ولی اگر 100 جراح متخصص نداشته باشیم، نمی توانیم آنها را 
وارد کنیــم. وی، موضوع مهاجرت را یک موضوع خطرناک توصیف کرد و اضافه کرد: نیاز 

است به اصل این موضوع توجه شود.

صالحی، به موضوع جذب نخبگان خارجی به کشور اشاره کرد و یادآور شد: زمانی که امریکا 
از نخبگان ایرانی، هندی، چینی و ســایر کشورها بهره می برد و کشور خود را می سازد، ما 
نه تنها می گوییم نخبگان از کشــور بروند، بلکه به مهاجران خارجی از کشــورهای عراق، 
افغانستان و آذربایجان که عالقه مند به ماندن در ایران هستند نیز اجازه تابعیت نمی دهیم!

قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم ادامه داد: زمانی که در وزارت امور خارجه بودم، تالش های 
بسیاری کردم تا به مهاجرانی که تاجر و کارآفرین و نخبه و عالم هستند، تابعیت دهیم؛ ولی 
افتخار ما این بود که از ابتدای رژیم گذشته تاکنون تنها 1600 تابعیت صادر شده است و 
این ســوال مطرح می شود که این امر افتخار محسوب می شود، در حالی که در امریکا در 

ثانیه 1600 تابعیت صادر می کنند.
صالحی تاکید کرد: اگر ما نمی توانیم نخبگان را در کشور نگه داریم، الاقل راه آمدن نخبگان 

کشورهای دیگر به کشور را هموار کنیم تا به ایران بیایند.
وی با تاکید بر اینکه اگر کشور از نخبگان خالی شود، ایران درست نخواهد شد، از ستاری 
درخواست کرد که اکنون با توجه به جایگاهی که دارد و اعتقادی که مقام معظم رهبری به 

وی دارد، حسن استفاده را برای رفع چالش ها ببرد.
قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به وضعیت آزمایشگاه های دانشگاه ها، یادآور شد: 
چه می شود که در زمانی حافظ و سعدی و در زمان دیگری ابن سینا و فارابی می آیند و به 

ناگهان خاموش می شویم؟ ما نیاز به اکوسیستم نخبگان داریم.
صالحی با اشــاره به تجربیات کشــورهای دیگر، گفت: شنبه و یکشنبه برای غربی ها مهم 
اســت، چون می خواهند در تعطیالت باشــند، ولی زمانی که من در دانشگاه امریکا بودم، 
اســاتید این دو روز در دانشگاه بودند و دانشگاه ها، شبانه روز کار می کنند و هرگز دانشگاه 

تعطیل نمی شود.
وی اضافه کرد: یک نخبه یک زندگی قابل قبول، دسترسی به بهداشت و سالمت و تحصیل 
بچه هایش در مدارس خوب را می خواهد. این ها اکوسیســتم نخبگان را تشکیل می دهد و 
هم اکنون با توجه به اتفاقاتی که در کشور رخ داد و خوشبختانه عقالنیتی که ایجاد شده و 
امیدوارم در مسیر همین عقالنیت به پیش برویم، فرصت آن رسیده است که با حضور دکتر 

ستاری در این شورا، این اکوسیستم در کشور ایجاد شود.

رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور بالروس مطرح کردند:

همکاری کشورهای مورد تحریم آمریکا

هشدار علی اکبر صالحی: 

کشور دارد از نخبگان تهی می شود


