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کشت ۲/۵ هکتار درخت مثمر 
در ساحل آبگیر نفت ستاره 

خلیج فارس

مدیرعامل پاالیشــگاه نفت ستاره خلیج فارس از  �
کشــت نزدیک به ۲.۵ هکتار درختان مثمر همزمان 
با اعیــاد شــعبانیه و روز درخت کاری خبــر داد. به 
گزارش ایران آنالیــن از بندرعباس، محمدعلی دادور 
ضمن تبریک به مناســبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه، 
گفت: انــواع درختان مثمر در مســاحتی نزدیک به 
دوونیم هکتار از اراضی آبگیر ســاحلی نفت ستاره 
خلیج فارس کشــت شــد. وی با بیان اینکه درختان 
کشت شــده در ضلع غربی این شــرکت از نوع انجیر 
معابد و ســازگار با شرایط منطقه هستند، افزود: این 
فضا برای استفاده عموم مردم و گردشگران در حال 

آماده سازی است.
مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، با 
اشاره به شعار «هر ایرانی یک درخت»، گفت: هر یک 
از درختان کشت شــده به نام یک کارمند نفت ستاره 
نام گذاری شــده و در ســال جاری بیش از چهارهزار 

درخت در محدوده پاالیشگاه کشت شده است.
دادور خاطرنشــان کرد: سال گذشته بیش از یک 
 هــزار اصله نهال از گونه های بومی در حال انقراض 
در ضلع شمالی آبگیر شرکت نفت ستاره کشت شد. 
وی گفت: بیشترین تالش ما این است که در راستای 
حفظ محیط زیســت اســتان، از گونه هایی استفاده 
شــود که مناسب این اقلیم آب وهوایی یا در معرض 

انقراض است.
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خواسته تازه روسیه جایگزینی برای مکانیسم تضمین برجام است؟

فصل کاشت ایران در سرزمین سرد اوکراین

گالیه وزیر راه و شهرسازی:
بودجه حمل ونقل سال آینده معادل 

هزینه نگهداری یک آزادراه است
ایسنا: وزیر راه و شهرســازی گفت: این وزارتخانه  �

برنامــه ویــژه ای برای ایجــاد تحول بــزرگ در حوزه 
حمل ونقــل در دســت اجرا دارد که فراتــر از بودجه 
جاری اســت و با اجــرای توافق نامه های بین المللی 
صورت گرفتــه و مصوبــات، تحول بزرگی را در ســال 
۱۴۰۱ برای بخش های ریلی، هوایی و جاده ای شــاهد 
خواهیم بود. رســتم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی، 
صبح روز گذشــته در همایش سراســری و نشســت 
تخصصــی رؤســای پلیس راهــور و راه  اســتان ها و 
معاونان و رؤسای مراکز تخصصی ستاد پلیس راهور 
با بیان اینکه نیروی انتظامی در سراسر کشور به مردم 
خدمات رسانی می کند و مأموریت های متنوعی دارد، 
اظهار کرد: امســال طبق پیش بینی ها ترددها افزایش 
خواهد داشــت و ستاد ســفرهای نوروزی از روزهای 
گذشــته در وزارت راه و شهرســازی مشــغول به کار 
شــده اند. وی ادامه داد: طبق گزارش های اعالم شده، 
آمــار فوتی های تصادفات کاهش داشــته، اما باز هم 
کافی نیســت و اگر هر دســتگاه به مســئولیت خود 
به خوبی عمل کند، در این مســیر موفق خواهیم بود. 
قاســمی گفت: ۲۴ هزار پرســنل در بخش راهداری 
جاده ای مشــغول به فعالیت هســتند و برنامه ریزی 
شــده از ۲۵ اســفند تا ۱۴ فروردیــن در کنار پلیس به 
مسافران نوروزی خدمات رسانی کند. وی با بیان اینکه 
بخش جاده ای کشــور بیشترین حمل ونقل را به خود 
اختصاص داده اســت، افزود: در سال گذشته هشت 
میلیون  مســافر در بخش دریایی تردد داشــتند. وزیر 
راه و شهرســازی با بیان اینکه از لحاظ زیر ســاخت و 
ناوگان دچار مشکالتی هســتیم، گفت: ناوگان هوایی 
ســن باالیی دارد و این موضوع نگران کننده است. در 
حوزه ریلی نیز ۵۰۰ لوکوموتیو در حال فعالیت هستند 
که به دلیل نقصانی که وجود دارد، سرعت آنها بسیار 
پایین اســت. وی در حوزه جاده ای توضیح داد: بیش 
از ۴۵۰ هزار کامیون در جاده های کشــور در حال تردد 
هســتند که حداقل ۱۶۰ هزار کامیون باید از رده خارج 
شوند. قاسمی با بیان اینکه بر اساس استانداردها برای 
نگهداری جاده ای باید سه درصد هزینه شود، گفت: با 
وجود اینکه طبق محاسبات عدد بزرگی برای نگهداری 
جاده ای نیاز است، هیچ رقمی برای نگهداری جاده ها 
در بودجه ســاالنه وزارت راه و شهرســازی مشخص 
نشده است. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، 
وی بــا بیان اینکه بیــش از ۲۲۰ هزار جاده آســفالته 
در کشــور وجود دارد، افزود: بودجه حمل ونقل سال 
۱۴۰۱، ۲۰ هزار میلیارد تومان اســت که معادل هزینه 
نگهداری تنها یک آزادراه در کشــور اســت. وزیر راه و 
شهرســازی خاطرنشــان کرد: نمی توان با این بودجه 
تحــول ایجاد کرد و باید روش هــای دیگری جایگزین 
شــود که علی رغم همه مســائل تالش می کنیم عید 
نوروز خوبی با حداقل تلفات برای مسافران رقم بزنیم. 
قاسمی وقوع تحولی بزرگ در حوزه حمل ونقل را نوید 
داد و گفت: برنامه ای برای ایجاد یک تحول بزرگ برای 
حمل ونقل کشور در حوزه های ریلی، هوایی و جاده ای 
از ســوی وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست که 
بــا اجرای مصوبات و عملیاتی شــدن توافق نامه های 
منعقد شده با کشورهای مختلف محقق خواهد شد. 

گذر

بلیت نوروزی گران نمی شود
ایلنا: ســخنگوی ســازمان هواپیمایی تأکید کرد:  �

بلیــت هواپیما بــرای ایام نــوروز افزایــش قیمت 
نخواهد داشــت و با متخلفان برخورد خواهیم کرد. 
میر اکبر رضوی با اشاره به افزایش تقاضای سفر های 
هوایــی اظهــار کرد: در دو ســال گذشــته صنعت 
حمل ونقــل هوایی به دلیل شــیوع ویروس کرونا با 
رکود مواجه بود. خوشــبختانه امســال با کنترل این 
ویروس و واکسیناســیون عمومی در کشــور، شاهد 
افزایش تقاضا برای مســافرت های هوایی هستیم. 
وی افزود: با توجه به افزایش تقاضای ســفر هوایی 
در ایام نوروز و وظیفه ســازمان در سیاســت گذاری 
بــرای صنعــت حمل ونقــل هوایی جهــت حفظ 
ایمنی و امنیت پروازها و افزایش خدمات رســانی به 
مسافران، با دســتور و پیگیری رئیس سازمان، ستاد 
ویژه سفرهای نوروزی با حضور کلیه دست اندرکاران 
صنعت از جمله شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایــران، شــرکت های هواپیمایــی و... بــا محوریت 
ســازمان هواپیمایی کشــوری تشــکیل و جلســات 
متعــددی درخصــوص برنامه ریــزی و هماهنگی 
انجام ســفرهای نوروزی برگزار شــد. بر این اساس، 
مصوبات ستاد جهت اجرا به شرکت های هواپیمایی 
ابالغ شــد. سخنگوی ســازمان هواپیمایی  ، ایمنی و 
امنیت پروازها را اولویت سازمان هواپیمایی کشوری 
دانســته و تصریح کرد: با توجه به هدف اصلی این 
سازمان در نظارت بر ایمنی و امنیت پروازها، بررسی 
و چک محســوس و نامحسوس سازمان از عملیات 
هوانــوردی شــرکت ها و فرودگاه ها در ایــام نوروز، 
به ویژه در حوزه عملیاتــی همچون تجهیزات فنی، 
هواپیمــا، گروه پروازی و ســرویس دهی در فرودگاه 
افزایــش خواهد یافــت. وی درخصــوص افزایش 
قیمــت بلیــت هواپیمــا در ایام عید گفــت: قیمت 
بلیت هواپیما بر اســاس فهرست اعالمی در سایت 
انجمن شــرکت های هواپیمایی در آذر ســال جاری 
تعیین شــده و در ایام عید به هیچ وجه افزایش پیدا 
نخواهد کرد و سازمان هواپیمایی کشوری با هرگونه 
تخلف در این زمینه برخــورد می  کند. رضوی ادامه 
داد: برای جلوگیری از بی نظمی و اقدام به موقع در 
مواجهه با اتفاقات غیرمترقبه، شیفت های مدیریتی 
شــبانه روزی در شــرکت های هواپیمایــی تشــکیل 
شــده اســت. همچنین با توجه به اهمیت کنترل و 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تمامی شرکت های 
هواپیمایی ملزم به اتصال به سامانه ایران من برای 

چک مسافرین هستند.  
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مدیرعامل پاالیشــگاه نفت ســتاره خلیج فــارس، نقش 
خانواده های پرســنل را در دســتیابی به موفقیت ها و عبور 
از موانع پیــش رو مهم توصیف و عنوان کرد: فهم درســت 
خانواده هــا از وظایف خطیر پرســنل بزرگ ترین پاالیشــگاه 
میعانات گازی باعث شــده کارکنان این شــرکت در مقاطع 
حســاس عملکرد موفقی داشته باشــند.  محمدعلی دادور 
مدیرعامل پاالیشــگاه نفت ســتاره خلیج فارس، در نخستین 
همایش هم اندیشــی حوزه درمــان، روابــط کار، مددکاری 
اجتماعی و مرکز خدمات مشاوره شرکت های پاالیشی کشور 
که به میزبانی شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس برگزار شد، 
با بیان اینکه میانگین ســنی کارکنان و مهندسان این شرکت 
نزدیک به ۳۰ ســال اســت، اظهار کرد: ایــن جوانان متعهد 
توانستند بدون نیاز به حتی یک نیروی خارجی پاالیشگاه بزرگ 
خلیج فارس را راه اندازی کنند. وی افزود: ظرفیت اسمی این 
پاالیشــگاه ۳۶۰ هزار بشــکه بود که با تالش متخصصان و 
مهندســان داخلی و ابتکاراتی که به کار گرفته شد، ظرفیت 
پاالیشی این شرکت به ۴۵۵ هزار بشکه در روز ارتقاء پیدا کرد 
و منجر به افزایش بهره وری بزرگ ترین پاالیشــگاه میعانات 
گازی جهان شد. وي با اشاره به تالش دشمنان نظام اسالمی 
به منظور آســیب به زیرســاخت ها و تولید انــرژی در قالب 
تحریم ها، گفــت: در مرحله دوم تحریم هــا، امکان واردات 

بنزین وجود نداشت اما راه اندازی این ظرفیت عظیم پاالیشی 
توانست کارساز باشد و حربه دشــمنان برای ایجاد خلل در 
تأمین و توزیع ســوخت خنثی شــد.  دادور، بــار دیگر ضمن 
تمجید از تالش های جهادگرانه پرسنل این شرکت به منظور 
خودکفایی در تأمین سوخت کشور، نقش خانواده های پرسنل 
را در دســتیابی به موفقیت ها و عبــور از موانع پیش رو مهم 
توصیــف و عنوان کرد: فهم درســت خانواده هــا از وظایف 
خطیر پرسنل بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی، باعث شده 
کارکنان این شرکت در مقاطع حساس عملکرد موفقی داشته 
باشــند. وی ادامه داد: در جریان ســیل بهمن ماه، خط لوله 
خوراک پاالیشگاه دچار آسیب شد که با مجاهدت شبانه روزی 
پرســنل و گســیل امکانات به منطقه مورد نظر، کاری که به 

گفته کارشناسان حداقل نیازمند سه ماه کار مداوم بود، طی 
نزدیک به هشــت روز انجام شــد. مدیرعامل پاالیشگاه نفت 
ستاره خلیج فارس همچنین گفت: همزمان با اعیاد شعبانیه، 
عملیات تجهیز زائرســرای این شــرکت در مشــهد مقدس 
به اتمام رســید و کارکنان و خانواده های آنــان می توانند از 
امکانات این مجموعه اســتفاده کنند. ضمیری، سرپرســت 
مدیریــت درمان، بهبود روابط کار و مددکاری شــرکت نفت 
ستاره خلیج فارس نیز با بیان اینکه در کنار محورهای اصلی 
عملیاتی تعریف شــده باید توجه ویژه ای به مســئولیت های 
اجتماعی شــود، گفت: ساختاربخشی و شکل دهی منظم به 
فعالیت هایی که می تواند منجر به یاری رســاندن همه افراد 
به یکدیگر شــود، از جمله اهداف این همایش مهم اســت. 
وی افــزود: مراجعه به مددکاران اجتماعــی و بهره گیری از 
مشاوره آنها نشانه بلوغ ســازمانی و افزایش سطح سالمت 
پرسنل است و امروز باید افتخار کنیم که یکایک پرسنل نفت 
ستاره، مددکار و همراه سایر همکاران خود هستند.  ضمیری، 
احداث پاالیشگاه خلیج فارس را نمونه بارز همیاری، همدلی 
و یکپارچگی افراد با یکدیگر برشمرد و گفت: درواقع رخداد 
چنین اتفاق بزرگی نشانه انجام یکی از تکالیف ساده مددیاری 
بود و تحقق آن نشان داد که این اصل به چه میزان می تواند 

اثربخش و کمک کننده باشد. 

نقش مؤثر خانواده ها در موفقیت نفت ستاره خلیج فارس

نظــام کنونی جهــان، نظامی مبتنی بــر قدرت و 
عقالنیت است و کشورها به نسبت قدرت و عقالنیت، 
ضامن امنیت و رفاه کشورشــان می شــوند. از این رو 
حفظ مظاهــر قــدرت، بزرگ ترین دغدغــه حاکمان 
کشورهاست. عمده این مظاهر شامل پول و اقتصاد، 
نظامی گری، جمعیت و خاک است. از آنجا که قدرت، 
امری نســبی اســت؛ هرگونه افزایش در قدرت یک 
بازیگر، کاهش نسبی در قدرت سایرین را در پی خواهد 
داشــت و این موضوع در شرایط رقابت یا خصومت، 
حساســیت بیشــتری خواهد یافت. در همین راســتا 
اهمیت کشوری مانند اوکراین مشخص می شود. این 
کشــور باوجود اقتصاد ضعیف، تولیدکننده کاالهای 
حیاتــی جهان بوده و  چند فاکتــور مهم برای تقویت 
قــدرت دارد. اوکرایــن آســیابان اروپــا، وارث دانش 
هســته ای شــوروی و دارای پرتابگرهای اتمی است 
و در میانــه جغرافیایــی قدرت ها قــرار دارد. اتحاد، 
کنتــرل یا هر میــزان نفوذ در چنین کشــوری، قدرتی 
قابل مالحظــه به همــراه می آورد. از طرفی شــاهد 
هستیم که تمام مراحل جنگ اوکراین، حتی تصمیم 
به شــروع جنگ، به آرامی بوده است و تاکتیک های 
جنگی روســیه تا این زمان، عمدتــا بر تصرف زمینی 
به صورت تدریجی تمرکز دارد. یک دستاورد اقدامات 

تدریجی، سنجش واکنش دولت های خارجی، افکار 
عمومــی جهــان و روســیه و حتی واکنــش دفاعی 
اوکراین اســت. اما اوکراین و سایر قدرت های جهانی 
از ایــن پتانســیل بــرای جلوگیری از جنگ اســتفاده 
نکردند. این آهســتگی برای دولــت اوکراین فرصتی 
بالقوه فراهم کــرده بود تا با کوتاه آمــدن از مواضع 
غیرعقالنی و بحران زا، مردم و کشورش را از ویرانی و 
آسیب های جنگ دور کند. اوکراین عالوه بر موقعیت 
کشــاورزی و ذخایر غالت، ذخایر نظامی مهمی دارد 
که میراث تکامل یافته از زمان شــوروی است. تصرف 
آهســته اوکراین، باعث از بین رفتن این غنایم با ارزش 
نمی شــود  اما اتفــاق اوکراین، متناســب بــا اهداف 
کوتاه مدت نیســت؛ بلکه تغییر بلند مدت و جلوگیری 
دائم از هرگونــه تغییر در توازن قوا علیه روســیه را 
در پی خواهد داشــت. در معــادالت جهانی قدرت، 
تجمیــع امکانات روســیه و اوکرایــن، در کنار چین و 
آمریکا، مثلثی از قدرت های متنازع ایجاد خواهد کرد 
و نقــش اروپا را در نظــام بین الملل به پیر خردمند و 
پند آمــوز مبدل می کند. حتی پیش از این، در مواردی 
مانند سوریه، طالبان، ونزوئال، کریمه و چالش کنونی 
اوکراین، این روســیه بوده که اهداف خود را به سایر 
قدرت ها تحمیل کرده اســت. اگر امکانات اقتصادی، 

نظامی و ســرزمینی روســیه و اوکراین تجمیع شود، 
بــا توجه به قــدرت چین در اقتصاد، تســخیر فضا و 
قــدرت جمعیتی و احتمــاال قدرت نظامــی پنهان، 
آینده نظم جهانی دچار تغییرات شــدید خواهد شد. 
نزدیکی جغرافیایی چین و روســیه و سابقه تاریخی 
و اســتراتژی روســیه در تعرض و توسعه ارضی، در 
برابر عدم میل تاریخی چین در گســترش ســرزمینی، 
تنازعــی برای جلوگیــری از هم گرایی دو رأس مثلث 
مذکور ایجــاد می کند  اما بــرای جلوگیری از فاجعه 
زایــش یک ابر قــدرت مخوف و توســعه طلب، هیچ 
کلیدی گره گشــاتر از اوکراین و مردمش نخواهد بود 
که گام اول آن پایان ســریع تر جنگ است. بااین حال 
در عصــر حاضر، غیرت، شــجاعت و میهن دوســتی 
معنای دیگری یافته و با عقالنیت و حفظ جان و مال 
و امنیت مردم پیونــد دارد. بنابراین کلید پایان زودتر 
جنگ، در دست رئیس جمهور اوکراین است. زیرا این 
نشــانه ها مفهومی کامال مشــخص به همراه دارند؛ 
رئیس جمهور آمریــکا، پیش از جنگ، از قطعیت آن 
مطلع بوده اســت. در زمان بهانه جویی روسیه، اروپا 
در جهت انصراف درخواست عضویت اوکراین، هیچ 
تمهید یا ترغیبی نکرده است؛ آمریکا به صورت مکرر 
به رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد پناهندگی می دهد 

تا غائلــه جنگ تمام شــود. رئیس جمهــور آمریکا، 
شــاخص تحریم هــا را منافــع آمریکا قیــد می کند، 
روســیه خواســتار باز ماندن مســیر تجارت با ایران 
(برای بی اثرکردن تحریم ها) اســت. همه اینها نشان 
می دهد  هیچ کس به اســتقالل اوکراین و بازگشــت 
اوضــاع به پیش از جنگ فکر نمی کند. روســیه هم 
به عنوان تصمیم گیرنده نهایی، نگاه بلند مدت به این 
بحران دارد که درخواســت عدم تسری تحریم های 
روســیه به روابط تجــاری با ایران، بــه این احتمال 
قوت می بخشد. در این صورت روسیه شدیدا نیازمند 
امکانــات تجاری ایــران خواهد بــود. موضوعی که 
در صــورت برخــورد عقالنی تصمیم گیران کشــور، 
می تواند ایران را به یکی از کلیدی ترین و شــلوغ ترین 
مناطق ترانزیتی جهان تبدیل کند. این موضوع حتی 
می توانــد جایگزینی برای مکانیســم تضمین برجام 
باشد. نکته آخر اینکه  فصل کاشت در سرزمین سرد 
اوکراین نزدیک شــده اســت؛ اگر چرخش سنگ این 
آســیاب کهن کند شــود، نه تنها اروپا بلکه جهان را 
دچار بحران غذا خواهد کرد. از این رو می توان جنگ 
اوکراین را جنگ علیه جهان و نوع بشــر قلمداد کرد 

که نیازمند پایان سریع است.
*پژوهشگر گیم تئوری

شرق: اگرچه ســهامداران بازار سرمایه ایران در روزهای 
ابتدایی ۱۴۰۰ انتظار ســالی بهاری برای بورس داشتند و 
گمان می کردند ریزش های تلخ ســال ۹۹ رسما به پایان 
رســیده اســت، اما در عمل این اتفاق رخ نــداد و در هر 
چهار فصل این ســال، خبری از ســرزندگی و شادابی در 
بورس نبود. در این بین، اگرچه در ابتدای سال شعارهای 
نامزدهای ریاست جمهوری برای تحول سریع در بورس 
خبرســاز و بحث برانگیز بود و هرکدام از برنامه چندروزه 
خود برای انقالب در بازار ســرمایه می گفت، اما در پایان 
سال کمتر  کسی حاضر به گردن گرفتن چنین آشفته بازاری 
اســت و جالب تر اینکه پروژه ای پر ســروصدا و خبرساز 
مانند پذیره نویســی استقالل و پرسپولیس نیز با استقبال 
چندانی روبه رو نشــد و تحلیلگران از شکست جدی این 
پروژه می گوینــد. رفتار ایرانیان در بازارهای ســرمایه به 
همین بورس ختم نمی شود و همچنان که پیش تر برخی 
منابع رسمی کشور اعالم کردند، بازار رمزارزها نیز نقش 
و جایگاه مهمی در زندگی ایرانیان ایفا می کند. اما بورس 
ایران و رفتار ایران در بازار رمزارزها در این ســال چگونه 

بوده  است؟
از خبرسازی شاخص تا سرنوشت سرخابی ها

به طور خالصه شــاخص کل و شاخص هم وزن قرار 
است نمادی از شرایط بازار ســرمایه هر کشور باشد، اما 
عجیب اینکه در سال جاری، حتی تشکیک هایی جدی از 
سوی کارشناســان درباره همین شاخص ها مطرح شد و 
گروهی اعالم کردند شیوه تعیین شاخص و تغییرات آن، 
معرف این بازار نیســت و از ظن «دست کاری شاخص» 
سخن گفتند. شبهه ها درباره شاخص با یک خبر نمادین 
دیگر کامل شــد و آن هــم پیدا کردن ماینــر در زیرزمین 
ساختمان بورس بود که با عزل مدیرعامل بورس تهران 
همراه شــد، اما این اســتعفای اجباری نیز نقش چندان 
مهمی در تغییر و اصالح شــرایط ایفا نکرد. با رســیدن 
دولت ســیزدهم به قدرت، بورس بــرای مدت کوتاهی 
سبزپوش شــد و این سبزپوشــی نیز زمینه ساز تبلیغات 
فراوانــی برای دولت تازه شــد. این بهار ایجادشــده در 
پورتفوهای بورســی اما چندان دوام نیاورد و حاال دیگر 
نه خبری از آن ســبزی و صعود شاخص است و نه حتی 
کسی مسئولیت این شرایط را بر عهده می  گیرد، چه برسد 
به آنکه بخواهند با آن تبلیغات هم داشــته باشــند. در 
تازه ترین خبر و اتفاق بازار سرمایه، پای دو تیم پرطرفدار 
فوتبال نیز به میان آمد و رئیس سازمان خصوصی سازی 
با خبرســازی ها و اعــالم زمان برای شــروع پــروژه (و 
ادعای اینکــه اگر این اتفــاق تا نیمه اســفند رخ ندهد 
از ۱۶ اســفند ســر کار نخواهد رفت)، باالخره گام اول را 
برداشت. بااین حال، نتیجه حیرت بسیاری از تحلیلگران و 
کارشناسان این بازار را به همراه داشت؛ دلیل این تعجب 
نیز شکســت پذیره نویسی ســرخابی ها دست کم تا پایان 
ســومین روز است. در پایان ســومین روز از پذیره نویسی 

دو شرکت استقالل و پرســپولیس، آمار مشارکت در این 
پذیره نویســی همچنان کمتر از ســطح انتظارات است. 
یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هــزار و ۶۵۶  پذیره نویســی 
سهم از ســهام جدید شرکت فرهنگی- ورزشی استقالل 
ایران (ســهامی عام) در نماد معامالتی (استقاللح ۱) و 
یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ ســهم از سهام 
جدید شــرکت فرهنگی- ورزشی پرســپولیس (سهامی 
عام) در نماد معامالتی (پرسپولیســح ۱) ناشی از سلب 
حق   تقدم به روش ثبت ســفارش در تابلو نارنجی بازار 
پایه فرابورس ایران، از ۱۵ اســفند آغاز شــد. این آمار از 
نگاه کارشناسان شکستی برای چنین پروژه  پرسروصدایی 
است و همین دیروز یک کارشناس بازار سرمایه دراین باره 
گفت: « عجله  ای که دولت در عرضه سهام این دو باشگاه 
داشــت و فشاری که بر ســازمان بورس وارد آوردند که 
هر چه سریع تر ســهام این دو شرکت عرضه شود، باعث 
فرصت ســوزی شــد و هرجا به صورت دستوری دولت 
می خواهد ورود کند، شــاهد ایجاد مشــکالتی در همان 
حوزه می شــویم». به طور خالصه و بــا وجود تبلیغات 
گسترده ای که دولت و باشگاه های پرسپولیس و استقالل 
برای فروش ســهام این دو باشگاه داشــتند، بیش از ۸۰ 
درصد از سهام در عرضه اولیه خریدار نداشت. «مهدی 
سوری» در تحلیل شرایط این استقبال سرد به ایلنا گفته 
است: «اگر با دید هواداری به این روند نگاه کنیم، موضوع 
فاجعه آمیزی رخ نداده اســت، اما در نگاه سهامداری با 
دو مجموعه مواجه هستیم که اینها پتانسیل های بسیار 
باالیــی برای ایجاد ســود و درآمد دارند که اســتفاده از 
این پتانســیل باال نیاز به مدیریت دارد، مدیریت درســت 
نیز با واگذاری و خصوصی ســازی ۱۰ درصدی به دســت 
نمی آید و در اینجا مهم این است که سهامدار عمده چه 
کسی باشــد». با این توضیحات و با لحاظ کردن شاخص 
بازار ســرمایه و همچنین اخبار سهام و در نهایت نحوه 
خصوصی ســازی دو تیم محبوب فوتبال، به نظر می آید 
بازار ســرمایه ایران سالی روشن را پشــت سر نگذاشته 
است. درباره رفتار و دستاورد ایرانیان از بازار رمزارزها اما 
اطالعات کامل و جامعی در دســت نیست و شاید نتوان 
تحلیلــی دقیق از این موضوع داشــت؛ هرچند مقامات 
رسمی پیش تر اعالم کردند بسیاری از افراد سرخورده از 
بازار سرمایه ایران ترجیح داده اند فعالیت تازه ای در بازار 
رمزارزها داشته باشند. بر اساس اطالعات خبرگزاری های 
رسمی و آمار مهم ترین صرافی  ارز دیجیتال ایران، به نظر 
می آید ایرانیان ســال پرفعالیتی را در این بازار داشــتند. 
این گزارش می گوید در ســال ۲۰۲۱، بیش از ۱۵۴ میلیون 
ســفارش منجر به معامله تنها در این صرافی ثبت شده 
اســت. عالوه  بر این، این آمار از رشد هزارو ۹۰۰ درصدی 
تعداد سفارش های ثبت شده حکایت دارد که این میزان 
رشــد در یک صرافی به خوبی از افزایش ناگهانی توجه 

ایرانیان به بازار رمزارزها حکایت دارد.

رفتار  ایرانیان در بازارهای سرمایه در ۱۴۰۰
شکست واگذارى  استقالل و پرسپولیس

سیدحسن مرتضوى کیاسرى*


