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پایگاه اطالع رســانی مقام معظم رهبری: رهبر معظم 
انقالب رحلت آیت اهللا العظمی علوی گرگانی  را تسلیت 
گفتند. متن پیام رهبر معظم انقالب بدین شــرح است:
«بســم اهللا الّرحمن الّرحیم، رحلت عالم رّبانی آیةاهللا 

آقای حاج سید محمدعلی...

گروه  دیپلماســی:   در بخش دیپلماسی سالنامه ۱۴۰۰ 
«شــرق»، محمدجواد ظریف را به عنوان چهره ســال 
بررســی کردیم؛ چهره ای که عمــر کاری اش در همین 
امســال به پایان رســید. به همین بهانه به بخشــی از 

انتقادها در مورد او پرداختیم....

برجام همه پتانسیل 
وزارت خارجه نبود

 پیام تسلیت
مقام معظم رهبری

ابوالقاسم دلفی، سفیر  پیشین ایران در فرانسه:  در پی رحلت آیت اهللا العظمی علوی گرگانی 

اقتصاد سیاسی  طرح 
صیانت از کاربران در فضای مجازی

تبعات احتمالی اجرائی شــدن 
طرح صیانت از کاربران در فضای 
مجازی از منظر اقتصاد سیاسی را 

می توان چنین ارزیابی کرد:
۱- ایجــاد و تثبیت انحصار 

(رسمی و غیررسمی): انحصار پدیده ای است که 
در الگوهای متعارف، توســط بازیگران قدرتمند 
بازار و در قالب فرایندهای بازاری برای تضعیف 
رقابت پذیــری شــکل می گیــرد و در یک نظام 
اقتصاد سیاســی اســتاندارد، تصویب و اجرای 
قوانین ضد تراســت از کارویژه های تنظیم گری 
دولت محسوب می شــود. اما در ایران، انحصار 
پدیده ای است که نه در فرایندهای بازاری بلکه 
توســط دولت ایجاد و تضمین می شود و دولت 
در ایجاد تراســت ها و تضمین منافع آنان عمل 
کرده و به نوعی خــود بزرگ ترین مولد انحصار 
در بازار اســت. با اجرای این طــرح با حذف و 
محدودســازی حضور ارائه دهنــدگان خدمات 
پایــه در بازار داخلی ایــران، فضایی گلخانه ای 
ایجاد می شــود برای حضــور بازیگرانی که در 
فضــای آزاد رقابتــی فاقد ظرفیت هســتند. در 
حضــور یوتیوب، شانســی برای آپــارات وجود 
ندارد، در حضور ســایت های بین المللی پخش 
و دانلود فیلم و ســریال شانسی برای فیلیمو یا 
نماوا وجود نــدارد، در صورت حضور آمازون و 
علی بابا در ایران دیگر کســی از دیجی کاال خرید 
نمی کنــد و در حضور اینســتاگرام نیز شانســی 
برای اپلیکیشن جدید دیجی کاال یا روبیکا وجود 

نخواهد داشت.

سرمقاله

غالمرضا حداد . عضو هیئت علمى دانشگاه
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حرف اول

نظام معیوب پرداخت کارکنان دولت؟!

آزاردهنده تریــن  و  ملموس تریــن  از  یکــی 
معضالت در کشــور کــه علت العلل بســیاری از 
واگرایی های اجتماعی اســت، معضل ریشــه دار 
«تبعیــض» در نظــام پرداخت حقــوق و مزایای 
کارکنان دولت است که به سبب «تعارض منافع» 
میان قانون گذاران، سیاست گذاران و متولیان امور، 
همواره در مســیر اســتدراج قرار داشته است. در 
این بلبشو، هر گروه و قشــری که قدرت چانه زنی 
بیشــتر و البی پرزورتری داشــته باشد، بدون شک 
ُمتنعم تــر خواهــد بــود؛ از جملــه هیئت علمی 
دانشــگاه ها، پزشــکان و ...! مطالبه قدیمی افکار 
عمومــی برای برقراری نظــام هماهنگ پرداخت 
کارکنان دولت، متأثر از حواشــی و رســوایی های 
ناشی از رسانه ای شدن موضوع فیش های نجومی 
مدیــران، وارد مرحلــه جدیدی شــده که دولت 
مردمی ســیزدهم و مجلس انقالبــی یازدهم را 
این بار ناگزیر از چاره جویــی و تصمیم گیری برای 
پاسخ گویی به ملت و برقراری عدالت کرده است. 
با وجود تأکید ریاســت محترم جمهــور مبنی بر 
ضرورت تســریع در فرایند ارائه الیحه جامع نظام 
هماهنگ و عادالنه پرداخت در دی ماه سال جاری، 
این مهم به سبب پیچیدگی ها، ظرافت ها، موانع و 
مخالفت هایی فراوان میان گروه ها و اقشار دارای 
قدرت، همچنان به ســرانجام نرسیده و در نهایت 
قابلیت اجرائی شــدن در سند بودجه سال ۱۴۰۱ را 
نیافت. با این وجود نکته عجیب تر ماجرا آنجاست 
که مطابــق با گزارش هــا و اخبار منتشر شــده از 
خروجی های نهایی بررســی الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۱ در مجلس شــورای اسالمی، نه تنها از شدت 
تبعیض های ناروا میان آحاد مختلف حقوق بگیر 
دولت کاســته نشده، بلکه شواهد نشان از تداوم و 
حتی تعمیق نابرابری و تبعیض در نظام پرداخت 
کارکنان دولت دارد که بیش از هر عامل دیگر متأثر 
از «تعارض منافع» سیاست گذاران و قانون گذاران 
با الزامات تحقق نظــام عادالنه پرداخت کارکنان 

دولت است.

آرمان عدالت خواه
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 و الوروف و الوروف    دیدار امیرعبداللهیان  دیدار امیرعبداللهیاندر سفر وزیر خارجه ایران به روسیه انجام شددر سفر وزیر خارجه ایران به روسیه انجام شد

  میزبان رفیق میزبان رفیق گفت وگو با غالمعلی لطیفی، مترجمگفت وگو با غالمعلی لطیفی، مترجم
دن کامیلو  دن کامیلو  

صفحه ۴صفحه آخر

سال نوزدهم  شماره 4245   12 صفحه + یک جلد کتاب    استثنائاً 50000 تومان چهارشنبه 25 اسفند 1400   13 شعبان 1443  16 مارس 2022  

 ابراهیم رضایی راد: از زمان پیدایش نخســتین چاه 
نفت در ایالت پنسیلوانیا، طالی سیاه به یک کاالی 
کلیدی در اقتصاد و سیاست بین الملل تبدیل شده 
اســت؛ کاالیی کــه در تمام دنیــا به عنوان محرک 
اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته و نوسان قیمتی 
آن اقتصــاد دنیا را تحت تأثیر قرار داده و همچنان 

هم اثرگذار است. 
ایران هم از زمان کشــف نفت در مسجد ســلیمان 
مورد توجه کشــورهای خارجی بــوده و در داخل 
هم این طالی ســیاه بر تمام تحوالت مهم اثرگذار 

بوده یا خود از ریشــه های نقــاط عطف تاریخ این 
جغرافیا بوده اســت. اما در یک قرن گذشته نفت 
ایــران چــه روزگاری را طــی کــرده و دولت های 
مختلف چه تأثیــری از آن پذیرفتند؟ قراردادهای 
مهــم مانند دارســی از کجا آمدنــد، در چه زمینه  
و  زمانه ای امضا شــدند و چه بر جای گذاشــتند؟ 
گزارش پیش رو روایتی از روزگار صدساله نفت در 
ایران اســت که به بهانه سالروز ملی شدن صنعت 

نفت ایران  آماده شده  است.
مشروح گزارش را در صفحه ۵ بخوانید

عیدانه مجلس به 
کابینه دولت سیزدهم

چهارمین وزیر هم به لیست استیضاح
 در سال ۱۴۰۱ اضافه شد

صفحه ۲

صفحه ۹

تیترها

صفحه ۱۱

دولت تکذیب مى کند اما 
مردم نگران هستند

سکوت عادل فردوسی پور 
چیزی را تغییر می دهد؟

روزگار سپری شده 
طالی سیاه

 علیرضا سلطانى
  کارشناس اقتصاد انرژى

«امروز باالترین خدمــت در صنعت نفت و گاز، 
ســرمایه گذاری در این صنعت اســت. باید از افت 
فشار و به دنبال آن افت تولید در میدان های نفت و 
گاز جلوگیری کرد. سرمایه گذاری در صنعت نفت از 
نان شب هم واجب تر است. از طرفی نیز پایین ترین 
ریسک سرمایه گذاری و باالترین سودآوری در حوزه 
صنعت نفت و گاز کشــور است». این سخنان وزیر 
نفت دولت ســیزدهم اســت که در یــك ماه اخیر 
به طــور جدی و مصمم در گفتار و عمل بر موضوع 

اهمیــت و ضــرورت ســرمایه گذاری در صنعــت 
نفت تأکید داشــته و به گفته او در طول شــش ماه 
گذشــته ظرفیت جذب در حــدود ۱۵ میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایجاد شــده 
است. در اولویت قرارگرفتن موضوع سرمایه گذاری 
برای مدیریت این صنعت با توجه به شرایطی که بر 
این صنعت در ۱۹ سال گذشته در نتیجه تحریم های 
بی وقفه و مســتقیم اقتصادی، رفته، امری بســیار 
ستودنی اســت. چرخ نفت نچرخد، چرخ اقتصاد 
کشور هم نمی چرخد چه به لحاظ تأمین سوخت و 
انرژی برای کشور که متأسفانه ایران ما در این حوزه 
گرفتــار معضل بدمصرفی و هدرروی اســت و این 
خود به شدت کشور، مردم و اقتصاد آن را آسیب پذیر 

کرده است... 

یادداشت

واجب تر از نان شب در اقتصاد کشور

فراق دو ساله شد
صفحه آخر

روایت نقاط عطف نفت ایران در قرنی که آخرین نفس هایش را می کشد پاسخ سخنگوی دولت
 درباره تخریب خانه های تاریخی شیراز

 مراسم بزرگداشت محمد امیر مظاهری 
 با حضور خانواده، دوستان و همکاران  برگزار شد

 کتاب   کتاب  «رفیق ُدن کامیلو» «رفیق ُدن کامیلو» 
را  امروز همراه روزنامه  از  را  امروز همراه روزنامه  از  

 روزنامه فروشی های تهران  روزنامه فروشی های تهران 
بخواهید بخواهید 

تقدیر و تشکر 
به این وسیله از همه خویشان، دوستان و همکاران که 
در این دو سال فراق یار سفر کرده مان، بزرگ خاندان 

مرحوم محمد امیرمظاهرى در کنار ما بودند و در 
مراسم هاى بزرگداشت آن زنده یاد با حضور و 

پیام هایشان مایه تسلى شدند بى نهایت سپاسگزاریم.   
امید است بتوانیم در شادى هایتان جبران کنیم. 

از طرف خانواده امیرمظاهرى
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