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قالیباف :بودجه  ۱۴۰۱یکشنبه آینده
به مجلس میآید

رییس مجلس شورای اسالمی گفت :بودجه  ۱۴۰۱یکشنبه هفته
آینده( ۲۱آذر) توسط دولت به مجلس ارائه میشود.
«محمدباقر قالیباف» در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای
اسالمی در پاسخ به تذکر حجت االسالم «علیرضا سلیمی» نماینده
مردم محالت درباره زمان ارائه بودجه که باید  ۱۵آذرماه طبق قانون به
مجلس ارسال شود ،گفت :دولت در حال اصالح ساختاری در بودجه
 ۱۴۰۱است که این موضوع اولویت مجلس و دولت است و رهبر معظم
انقالب هم بر آن تاکید دارند.
رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به نشست خود با رییس
جمهوری اظهار کرد :برای اینکه بودجه از کفایت الزم برخوردار شود،
رییس جمهوری تاکید کردند که الزم است بودجه تا  ۳روز دیگر در
دولت بحث و بررسی شود.
قالیباف افزود :البته نکاتی نیز مدنظر داشتیم تا پیش از آنکه بودجه
به مجلس ارسال شد ،این نکات مورد بررسی قرار گرفته و یک جلسه
هم با روسای کمیسیون های مجلس درباره مسائل اقتصادی ،عمرانی و
برنامه و بودجه درباره بودجه  ۱۴۰۱بحث و بررسی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :به نظر میرسد پس از انجام کارهای گفته
شده ،هفته آینده یکشنبه ،بودجه  ۱۴۰۱تقدیم مجلس شود و در این
یک هفته هم همدلی و توافق بیشتر برای بودجه انجام خواهد شد.
آیت اهلل رییسی چهارشنبه هفته گذشته در نشست مشترک
دولت و مجلس گفت :ما میخواهیم بودجه  ۱۴۰۱کمترین نقص را
داشته و کسری نداشته باشد.به گفته رییس جمهوری مهار تورم و
رشد اقتصادی قابل قبول از دیگر موارد مد نظر دولت در تدوین الیحه
بودجه  ۱۴۰۱است.

رئیسجمهور روز دانشجو
به دانشگاه شریف میرود

مراسم روز دانشجو با حضور آیت اهلل سید ابراهیم رییسی،
رییسجمهوری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود.
سید ابراهیم رییسی رییسجمهوری روز شانزدهم آذر ،در آیین
بزرگداشت روز دانشجو با عنوان «صریح ،شفاف ،دانشجویی» در
دانشگاه صنعتی شریف حاضر می شود.
این مراسم  ۱۰صبح سه شنبه در سالن آمفی تئاتر دانشکده
مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

لرستان میزبان یازدهمین سفر استانی
رییسجمهوری

رییسجمهوری پنج شنبه  ۱۸آذرماه  ،۱۴۰۰در یازدهمین سفر
استانی میهمان مردم استان لرستان است؛ آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی
در این سفر مشکالت استان را بررسی و دستورهای راهگشا برای توسعه
استان صادر خواهد کرد.

آیین معارفه رییس جدید شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی برگزار شد

آیین تکریم و معارفه روسای سابق و جدید شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی و نماینده ولی فقیه در این شورا با حضور ریاست دفتر
مقام معظم رهبری و جمعی از مقامات لشکری و کشوری برگزار شد.
آیین تکریم آیت اهلل احمد جنتی و معارفه حجت االسالم و
المسلمین محمد حسین موسیپور روسای سابق و جدید شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی روز یکشنبه با حضور حجت االسالم
والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری،
سردار محمدرضا نقدی ،حجت االسالم علی سعیدی رییس دفتر
عقیدتی سیاسی معظم کل قوا ،سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی
ارشد نیروهای مسلح و جمعی از مقامات عالیرتبه ،مسووالن کشوری و
لشکری و برخی وزیران و روسای دستگاههای عضو ،قائم مقام و مدیران
ارشد دفتر مرکزی این نهاد به همراه ارتباط تصویری با روسای دفاتر
استانی ،در سالن جلسات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.
در ادامه این مراسم متن حکم حجت االسالم موسویپور به عنوان
ریاست جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی توسط حجت االسالم
والمسلمین محمدی گلپایگانی قرائت شد.
در پی استعفای آیتاهلل جنتی از ریاست شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی ،رهبر معظم انقالب اسالمی هشتم آذر در حکمی
حجتاالسالم محمدحسین موسیپور را به مدیریت این شورا منصوب
کردند.

باقری :از خواستههایمان عقبنشینی نمیکنیم

مذاکره کننده ارشد کشورمان در مذاکرات وین در
گفتوگو با یک رسانه ایتالیایی بار دیگر بر مواضع صریح
تهران مبنی بر لغو تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ملت
ایران تاکید و تصریح کرد که جمهوری اسالمی در این
مسیر از خواستههای خود عقب نخواهد نشست.
علی باقری کنی ،معاون سیاسی وزیر امورخارجه و
مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین در گفتوگو
با خبرگزاری آنسا ایتالیا اظهار داشت :جمهوری اسالمی
ایران از خواستههای خود در مسیر فعال سازی دوباره
قرارداد هسته ای سال  ۲۰۱۵و لغو تحریمها عقبنشینی
نخواهد کرد.
باقری در ادامه تاکید کرد که با توجه به اینکه این
آمریکا بود که در سال  ۲۰۱۸از توافق خارج شد ،بنابراین
واشنگتن باید گام نخست را بردارد.
این دیپلمات ارشد ایران تصریح کرد :پیشنهادهای
ارائه شده از جانب تهران به گروه  ۴+۱در روند مذاکرات
وین مستند و منطقی است و به همین دلیل میتواند
مبنایی برای مذاکرات باشد .ایران در این مذاکرات
برنامههای خود را در قالب دو متن پیشنهادی ،یکی

ممنوعیتی
برای استفاده از
اسامی محلی
در اماکن
وجود ندارد

آمریکا گام اول را بردارد

با موضوع لغو تحریمهای ظالمانه وغیرقانونی و دیگری
با موضوع هسته ای به طرف مقابل ارائه کرد .این
پیشنهادها مبنایی برای مذاکره است و طرف مقابل باید
پاسخ مستند به پیشنهادهای تیم ایران ارائه کند.

بنا بر اعالم دفتر تبلیغات و اطالعرسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،ممنوعیتی برای
استفاده از اسامی محلی در اماکن وجود ندارد.
در پی انتشار خبری مبنی بر ممنوعیت
استفاده از اسامی محلی برای اماکن پایتخت،
پس از اعالم رئیس پلیس اماکن تهران مبنی بر
کذب بودن این خبر ،معاون دفتر تبلیغات و اطالع
رسانی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی نیز با اشاره به قانون قانون ممنوعیت

حسن ساالریه رئیس سازمان فضایی ایران شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،طی حکمی رئیس سازمان
فضایی ایران را منصوب کرد.
عیسی زارعپور در این حکم دکتر حسن ساالریه را به سمت معاون
وزیر و رئیس سازمان فضایی منصوب و از زحمات دکتر مرتضی براری
در مدت تصدی ریاست سازمان فضایی تشکر کرده است.
حسن ساالریه دارای مدرک دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه
صنعتی شریف ،استاد تمام و عضو هیئت علمی این دانشگاه است.
همچنین قائممقامی معاون آیندهسازان ،معاون برنامهریزی و نظارت
بنیاد ملی نخبگان ،ریاست دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی
شریف ،مدیریت و راهاندازی چندین شرکت دانشبنیان در زمینه
هوافضا و مکانیک بخشی از سوابق اجرایی حسن ساالریه است.

قوه قضاییه:نشت اطالعاتی در سامانههای
قوه قضائیه رخ نداده است

مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد که هیچ نشت اطالعاتی در
سامانههای قوه قضائیه رخ نداده است.مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد:
در پی انتشار مطلبی در خصوص نشت بانک اطالعاتی مربوط به
وکال در دستگاه قضا ،کسب اطالع مرکز رسانه قوه قضاییه از مرکز آمار
و فناوری قوه قضاییه حاکی از آن است که این موضوع مربوط به پایگاه
مستقل کانون وکالی دادگستری است و هیچ ارتباطی با سامانههای
مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه ندارد.
بنابراین اطالعیه ،هرگونه ارتباط این موضوع با سامانههای مرکز
آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه صحت ندارد و تکذیب میشود.

به گفته باقری ،در صورت پذیرش دو پیشنهاد قبلی
که به طرف مذاکره کننده ارائه شده است ،ایران پیشنهاد
سوم را نیز ارائه خواهد داد.
بنابر گزارش شبکه العالم ،مذاکره کننده ارشد

بکارگیری اسامی ،عناوین و اصطالحات بیگانه
مصوب سال  1375مجلس شورای اسالمی،
گفت :مطابق با اصل  15قانون اساسی ،در
کشور ما عالوه بر زبان فارسی ،زبان های رایج
دیگر هم وجود دارد ،در کنار زبان رسمی در
محالت ،استفاده از اسامی و حتی تدریس گویش
های محلی بالمانع است ،این در حالی است که
در قانون یاد شده استفاده از اسامی بیگانه در
سردر واحدهای صنفی یا نامگذاری تولیدات و

ایران پیش از این در گفتوگو با الجزیره نیز تاکید
کرد که پیشنویس پیشنهادهایی که طرف ایرانی با
هدف لغو تحریم های ظالمانه آمریکا به گروه ۴+۱
داده ،به گونه ای است که طرف مقابل نمیتواند این
پیشنهادها را رد کند.
با ارائه پیشنهادات تهران که حاکی از ابتکار عمل
در وین است اکنون همهچیز به رفتار طرفهای مقابل
بستگی دارد و اگر طرفهای اروپایی به طور کامل به
تعهداتشان عمل کنند و طرف آمریکایی به این توافق
بازگردد ،توافق احیا میشود.
با این حال واکنش غربی ها به این دور از گفتوگوها
مایوس کننده بوده است و نشان میدهد که تصور
نداشتند ایران با دست پر در مذاکرات حضور داشته باشد.
مذاکرات هستهای در دولت سیزدهم در حالی
روز جمعه گذشته در وین پایان یافت که تیم ایران
پیشنهادهای مشخصی به طرفهای توافق اعالم کرده و
انتظار می رود سایر طرفها با رویکردی واقع بینانه این
بستهها و پیشنهادات را بررسی کرده و پاسخ منطقی به
این پیشنهادات ارائه کنند.

محصوالت داخلی مورد بحث بوده و ممنوعیت
دارد.
به گفته او ،در ماده  6آئیننامه اجرایی این
قانون ،استفاده از کلمات بومی و حتی گویشهای
اقوام محلی جایز اعالم شده است ،البته گاهی
اوقات وقتی کلماتی در گویشهای ایرانی وجود
دارد که با کلمات یا اصطالحات بیگانه نزدیکی
دارد ،باید به معنای آن هم اشاره شود تا شبهه
غیر فارسی بودن اسامی ایجاد نشود.

اسعدی در ادامه با تاکید بر این نکته که
قانونگذار از ابتدا بحث ممنوعیت استفاده از
اسامی ،عناوین و اصطالحات بیگانه را مد نظر
داشته ،تصریح کرد :هم اکنون سامانهای با عنوان
سامانه «سردر اصناف» وجود دارد که میتوان
قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه را در آن
سامانه جستجو کرد ،همچنین این سامانه به
نوعی بانک اسم است و همه می توانند از آن به
راحتی استفاده کنند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی :بزرگترین مزایده تاریخ در پیش است

رئیس کل سازمان خصوصی سازی از انجام بزرگترین مزایده تاریخ در
سازمان خصوصی خبرداد.
حسین قربانزاده معاون وزیر اقتصادی و دارایی در مورد بزرگترین
مزایده سازمان خصوصی سازی اظهار داشت :دغدغههایی درباره
خصوصی سازی پاالیشگاه شازند استان مرکزی مطرح شده که به حق
است و حتما باید مورد مالحظه قرار گیرد ،اما باید دو موضوع را از هم
تفکیک کرد .موضوع اول تبدیل به سهامی عام شدن و پذیرش در بورس
که حتما باید اتفاق میافتاد.
وی ادامه داد ،توجه کنیم بورسی شدن شرکتهای دولتی یعنی زیر
ذره بین رفتن و شفاف شدن آنها است و همه باید از این موضوع استقبال
کنیم ،خوشبختانه درباره پاالیشگاه شازند هم این اتفاق افتاده و این شرکت
در شرف درج نماد است ،اما موضوع مدیریت و دغدغههای مربوط به کارایی
و بهره وری شرکت نکته درستی است که فعال فقط تا سقف  10درصد سهام
شرکت عرضه اولیه خواهد شد و از این منظر حاکمیت شرکتی پاالیشگاه
صدمه نخواهد دید.البته تکالیف قانون بودجه ای مبنی بر واگذاری سهام به
سازمان و صندوقها باعث شده تا این موضوع نگرانی ایجاد کند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی این را هم گفت :چنانکه سال گذشته
حدود  10درصد مالکیت سهام پاالیشگاه شازند استان مرکزی به شیوه رد
دیون به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده و امسال هم طبق تکلیف تبصره
 2قانون بودجه بنا است که حدود  10درصد دیگر به سازمان تامین اجتماعی
و  45صدم درصد دیگر به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و
عشایر واگذار شود که در دستور کار قرار دارد و البته همچنان بیش از 75
درصد سهام پاالیشگاه ،در اختیار دولت باقی خواهد ماند.
قربانزاده گفت :بنابراین شبههای که برخی در رسانهها مطرح کردند

که قرار است پاالیشگاه شازند در استان مرکزی همچون برخی خصوصی
سازیهای ناموفق به صورت بیضابطه واگذار شود ،کذب است.
وی تاکید کرد :تالش سازمان خصوصی سازی ارتقاء کارایی و بهره
وری بنگاههای دولتی است که مقدمه آن شفافیت و پذیرش شرکتهای
دولتی در بورس است و اگر هم در مصادیقی مانند پاالیشگاه شازند ،به نهاد
و مجموعهای واگذار میشود که ممکن است مطابق ادعای برخی منتقدان،
اهلیت الزم را برای مدیریت این شرکت نداشته باشد ،این تکلیف قانون بودجه
است که دلیل آن تکلیف هم ،مطالبات انباشته این نهادها و صندوقها از
دولت است که به دلیل کسری بودجه ،از این طریق جبران میشود که البته
شیوه مناسبی نیست.
معاون وزیر اقتصاد این را هم گفت :باید بدانیم که حکمرانی معیوب
اقتصادی در گذشته ،وضعیتی را رقم زده است که متاسفانه خصوصی سازی
هم به آسانی و دفعی در ریل صحیح قرار نمیگیرد .امسال در قانون بودجه
بیش از  250هزار میلیارد تومان تکلیف فروش و انتقال سهام شرکتهای
دولتی به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده که باید از طریق سازمان خصوصی
سازی محقق شود که تاکنون اتفاق نیفتاده است.
وی گفت :طبعا برای عمل به این تکالیف باید سهام موجود را به همین
سازمانها و صندوقها منتقل کنیم که لزوما در همه صنایع و شرکتهای
واگذار شده ،اهلیت الزم را ندارند .از طرفی امکان فروش این حجم از سهام به
صورت تدریجی یا بلوکی در بازار سرمایه وجود ندارد.بنابراین ،خصوصی سازی
واقعی و کارآمد وقتی اتفاق می افتد که به واگذاری سهام دولت در شرکت ها،
نگاه درآمدی کوتاه مدت نداشته باشیم.
قربانزاده تصریح کرد :به همین منظور تالش کردیم تکالیف قانون
بودجه را در قسمت مربوط به فروش مستقیم سهام یعنی حدود  90هزار

میلیارد تومان را از طریق فروش سهام باقیمانده دولت در شرکت های بزرگ
بورسی محقق کنیم که فراخوان فروش بلوکی سهام دولت در شرکت هلدینگ
پتروشیمی خلیج فارس از این دست است .این سهام بسیار ارزنده است و
ارزش واقعی آن بسیار بیشتر از قیمت تابلو بورس است.
به گفته وی ،در مورد شیوه واگذاری هم دو حالت متصور است یا تمام
 18درصد سهم دولت به صورت بلوکی به فروش برسد که طبیعتا از نظر
ارزش ریالی این معامله بزرگترین فروش تاریخ واگذاریهای سهام دولت
است .یا اینکه به سه بلوک  6درصدی تقسیم شود که با توجه به بزرگی این
توافق  ،فعال در حال مذاکره هستیم و به همه فعاالن صنعت پتروشیمی و
صنایع مرتبط عرض میکنم که اگر پیشنهادی دارند از طریق سایت سازمان
خصوصی و یا جلسه حضوری مطرح کنند .مطابق قانون ،جمع بندی و تصویب
نهایی شیوه واگذاری با هیات واگذاری خواهد بود.

آزادی برخی از دستگیرشدگان حوادث  ۵آذر در اصفهان

رایزنی عراقچی و نماینده
دبیر کل سازمان ملل درباره افغانستان

دبیر شورای راهبردی روابط خارجی بر حمایت ایران از نقش
سازمان ملل در کمک به مردم افغانستان تاکید کرد.به گزارش شورای
راهبردی روابط خارجی ،سیدعباس عراقچی در دیدار م ِ
ِت کنودسن
معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان ،درخصوص
وضعیت جاری این کشور ،نگرانیهای امنیتی ،تروریسم داعش و آینده
حکمرانی در افغانستان تبادل نظر کرد.دبیر شورای راهبردی روابط
خارجی در این دیدار ،موضع ایران را پیگیری رویکرد منطقهای برای
حل و فصل مسائل افغانستان ،تشکیل دولت فراگیر در کابل ،تضمین
امنیت در این کشور و همچنین امنیت مرزی با جمهوری اسالمی ایران
دانست و بر توجه ویژه کشورمان به مسائل افغانستان به ویژه با انتصاب
نماینده ویژه رییس جمهوری در امور افغانستان تاکید کرد.
وی با مسئول دانستن آمریکا در اوضاع نابسامان کنونی در
افغانستان تاکید کرد :حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا جز آشفتگی و
نابسامانی برای مردم منطقه نتیجه ای به دنبال نداشته است.
معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان هم در
این مالقات با قدردانی از نقشآفرینی موثر ایران در موضوع افغانستان
و پذیرش آوارگان و پناهندگان افغانستانی بر ضرورت حفظ و تداوم
رایزنیهای سازمان ملل با ایران درباره این موضوع تاکید کرد.
کنودسن همچنین با تشریح وضعیت میدانی در افغانستان،
بر ضرورت توجه جدی جامعه بینالمللی به مشکالت اساسی مردم
افغانستان به ویژه با توجه به نزدیکی فصل زمستان تاکید کرد.

خبر

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تشکیل شعبه ویژهای
در دادسرای مرکز استان برای رسیدگی به جرایم دستگیرشدگان حوادث ۵
آذر در اصفهان ،از آزادی افرادی که تحت قرار و وثیقه بودند با معرفی وکیل
و وثیقه گذار خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در حاشیه نشست مجمع رهروان
امر به معروف و نیروی انتظامی اصفهان ،در خصوص آخرین وضعیت
دستگیرشدگان حوادث  ۵آذر شهر اصفهان ،گفت :متاسفانه عده ای فرصت
طلب از مطالبه به حق کشاورزان سوءاستفاده کرده و در این بستر به موج

سرمقاله

 3ماه حقوق نگیر ،ببینم دوباره شعار میدهی؟

مصطفی داننده-روزنامه نگار :این روزها برخی از نمایندگان مجلس،
فعاالن سیاسی و اهالی رسانه به گونهای درمورد مذاکرات وین حرف میزنند
که انگار مذاکره کنندگان کشورمان راهی فرنگ شدهاند تا ماشین بخرند! اگر
موفق شدند که ما سوار خودرویی بهتر شدهایم و اگر شکست خوردند هم
چیزی از دست ندادیم و سوار همان ماشین قدیمی میشویم.
نه عزیزان؛ تاثیر مذاکرات برای احیای برجام ،تاثیر مستقیمی بر روی
زندگی مردم دارد .واکنش بازار دالر و بورس را به مذاکرات وین ببیند تا
متوجه شوید از چه حرف میزنیم.
بله ،شما در کالم هرچه دلتان میخواهد میگویید و از تاثیر نداشتن
مذاکره بر روی زندگی مردم سخن به میان میآورید اما ما مردم به خوبی
تاثیرات مثبت بودن یا منفی بودن مذاکرات را در زندگیشان میفهمند.
همین امروز سفره مردم یک وجب کوچکتر از دیروز شده است.

یادداشت

سواری پرداختند و در زمین دشمن و معاندان نظام بازی کردند که حساب
آنها با کشاورزان عزیز جداست و و قطعاً این عزیزان مورد حمایت دستگاه
قضائی و دیگر دستگاه های حاکمیتی هستند و مطالبات بحق آنان هم از راه
های قانونی پیگیری میشود.
وی افزود :همین جا الزم می دانم از فرماندهی انتظامی استان اصفهان
که با رأفت اسالمی و سعه صدر تالش کرد تا از هرگونه درگیری و تنش
پیشگیری شود و در نهایت هم با مدیریت هوشمندانه امنیت شهر را برقرار
کرده و با اقتدار آشوبگران و اغتشاشگران را دستگیر کردند ،تقدیر و تشکر
کنم.حجت االسالم جعفری خاطرنشان کرد :برای رسیدگی به جرایم دستگیر
شدگان شعبه ویژه ای در دادسرای مرکز استان تشکیل شده و قطعاً برابر با
قانون و مقررات بدون هیچ گونه افراط و تفریطی با آنان برخورد می شود.
مدیرکل دادگستری استان اصفهان با اعالم اینکه افرادی که تحت قرار
و وثیقه بودند با معرفی وکیل و وثیقه گذار طبق قانون آزاد میشوند ،گفت:
تعدادی از محرکان اصلی بودند که آنهایی که بازداشت موقت داشتند حق
اعتراض داشتند و به اعتراض آنها رسیدگی شده است .آنهایی که دادگاه
اعتراض آنها را نپذیرفته ،فع ً
ال در قرار بازداشت موقت می مانند و همه مراحل
پرونده دستگیرشدگان عیناً طبق قانون پیگیری خواهد شد.
حجت االسالم اسداهلل جعفری همچنین در حاشیه نشست مجمع
رهروان امر به معروف و نیروی انتظامی اصفهان ،اظهار کرد :همانطور که
مسافران یک کشتی اجازه نمی دهند فردی دست به سوراخ کردن آن بزند

چون می دانند که اگر کشتی را سوراخ کند همه آنها غرق می شوند ،ما هم
که امروز در جامعه اسالمی ایران کنار هم زندگی می کنیم نباید اجازه دهیم
که عده ای با هنجارشکنی جامعه را به انحراف بکشانند.
وی افزود :در همین زمینه مجمع رهروان امر به معروف استان اصفهان
هستههای آمران به معروف از نیروهای مردمی را در راستای تذکر لسانی به
بدپوششها و نیز حوزه های مختلف دیگر و حتی در فضای مجازی سازماندهی
کردند تا اینکه جامعه سالم و با اخالقی داشته باشیم که جای تقدیر دارد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد :همه در جامعه اسالمی
مکلف هستند که به حقوق همدیگر احترام بگذارند و نباید کسی به خودش
اجازه دهد که با رفتارش به ارزشها ،باورها و اعتقادات مردم توهین کند.
حجت السالم جعفری تاکید کرد :دستگاه قضائی خودش را مکلف می
داند تا براساس ماده  ۱۱قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
از این افراد حمایت کند.
وی همچنین از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده کسانی که
آمران به معروف را مورد توهین ،تعرض و ضرب و شتم قرار دهند خبر داد
و گفت :با هرگونه پرخاشگری ،تعرض و تعدی به آمران به معروف و ناهیان
از منکر برابر قانون برخورد می کنیم و توصیه من این است که همه مردم
به صحنه بیایند و برای حفظ ارزش های انقالب اسالمی و احکام اسالم عزیز
تالش کنند و مطمئن باشند که نیروی انتظامی و دستگاه قضائی هم قاطعانه
از آنان حمایت خواهند کرد.

نمایندگان مجلس خیالشان راحت است .هرماه سر وقت حقوقشان
با همه اضافات به حساب واریز میشود و به راحتی سر سفره شام و ناهار
مینشینند و برای مذاکره نسخه میپیچند.این نمایندگان عزیز لطفا محبت
کنند و سه ماه حقوق نگیرند ،دو ماه هم پارلمان ،حقوقشان را با تاخیر
پرداخت کنند تا ببینم این افراد چگونه میتوانند چرخ زندگیشان را
بچرخانند .قدیمیها چه خوب گفتهاند که«:سواره از پیاده خبر ندارد؛ سیر
از گرسنه»اینکه طرف مقابل زیر میز توافق زده است بر کسی پوشیده نیست.
اینکه ترامپ با امضایش به مذاکره خیانت کرد مثل آفتاب روش است .مردم
میدانند پشت میز مذاکره با کسانی در حال گفتوگو هستیم که تنها به فکر
منافع خود هستند و دوست دارند به هر ساز آنها برقصیم اما با همه اینها به
واسطه رابطه تنگاتنگ اقتصاد ایران با سیاست خارجی ،زندگی بر مردم سخت
میگذرد و دورۀ ترامپ تحمل شد تا برود و دری باز شود.

مذاکره کنندگان هر وقت میخواهند راهی وین یا هرجایی که قرار است
مذاکره در آن برگزار شود ،به خیابانها بیایند و با مردم حرف بزنند البته نه از
آن حضور سرزدهها که هزار دوربین هم به همراهشان است.
برخورد با مشکالت مردم به صورت واقعی کمک بسیاری به مذاکره
کنندگان در پیشبرد مذاکرات هستهای میکند .رفتن به بازار میتواند به آنها
نشان دهد که تحریم چه بالیی سر معیشت مردم آورده است .پراید 170
میلیونی محصول همین تحریمهاست! تبدیل شدن داشتن خانه در شهر مثل
تهران به یک آرزوی محال ،حاصل اقتصاد فشلی است که وابسته به دالر است
و با هر اخم و لبخند او باال و پایین میرود.
بله ،زندگی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم وابسته به مذاکرات و قیمت
دالر است .هر وقت راهحلی پیدا شد که دالر ،خطی به زندگیمان نینداخت،
آن وقت در مجلس شعار دهیم و ساز خود را بزنیم.

عوامل موثر در قرمز پوش ماندن بورس چیست؟

همایون دارابی کارشناس بورس و بازار سرمایه :قرمز پوش شدن
بورس در ماه های اخیر به یکی از عادی ترین وضعیت و حاالت بورس تبدیل
شده است .فراز و فرودها و ریزش ها و صعودهای مختلفی که از سال  99تا
کنون دراین بازار تجربه کردیم ،بیانگر آن است که برخی سیاست گذاریهای
دولت و مسوولین امر در عرصه های مختلف اقتصاد و در بازار سرمایه با
ایرادات و چالش های اصلی رو به روست.اگر مسوولین به دنبال کاهش
خطرات در بازار سرمایه وجلب سرمایه های سرگردان به این بازار هستند
قطعا باید عوامل تنش زا دربورس را مرتفع کنند.
با اینکه کارشناسان بازار سرمایه بارها دولت قبلی را درخصوص افزایش نرخ
بهره بانکی هشدار دادند که این موضوع روند ریزش بورس را تداوم می بخشد ،اما
متاسفانه سیاست گذاری های غلط در زمینه افزایش نرخ بهره را می توان یکی از

مهمترین دالیل ریزش بورس در ماه های اخیر عنوان کرد.
نرخ بهره بانکی به سدی در برابر توسعه اقتصادی تبدیل شده است .هر چند
سرمایه گذاری در بانک با توجه به نرخ تورم کنونی چندان توجیه ندارد .اما سرمایه
گذاری در بانک برای سرمایه های خرد و برخی که نگران ریسک در بازارهای
مختلف مثل بورس هستند ،بهترین و امن ترین سرمایه گذاری به شمار می رود.
اگر سرمایه گذاربخواهد نرخ بازدهی متناسب با سود بانکی را که هم معاف از
مالیات است و هم ریسک خاصی ندارد به دست بیاورد به دنبال گرفتن نرخ بازدهی
بسیار باالتری از بورس است از این جهت کارشناسان بازار سرمایه تاکید اکیدی بر
عدم افزایش نرخ بهره بانکی به دولت دارند.
نرخ ارز و نابسامانی های مختلف و چند نرخی بودن دالر نیز یکی از موضوعاتی
است که متاسفانه بازار را با چالش های اساسی رو به کرده است .با افزایش نرخ ارز

وتفاوت معنا دار قیمت ارز در بازار آزاد با ارز نیمایی می توان گفت تقریبا وقتی
صادر کننده هر دالر خود را  6هزار تومان پایین تراز نرخ بازار آزاد در بازار نیمایی
به فروش می رساند ،در همان حال ،وارد کننده  20درصد سود می کند.
وقتی از این منظر به چند نرخی بودن ارز نگاه شود می توان دریافت تفاوت
قیمت ارز در بازار آزاد و فاصله گرفتن ارز آزاد از ارز نیمایی همان لحظه زیانی است
که بر سرمایه گذاران و صادر کنندگان کشور تحمیل می شود.
قیمت گذاری دستوری که در تمام سال های گذشته یکی از مباحث پر
چالش در بورس ودراقتصاد ایران بوده هم یکی از موضوعاتی است که در قرمز
پوش شدن بورس در طی ماه ها و هفته های اخیر تاثیر داشته است .بی تردید
ریزش های مستمر بورس را می توان ناشی از سه عامل مهم افزایش نرخ بهره،
چند نرخی بودن ارز و قیمت گذاری دستوری دانست.

