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سال بیست و نهم
شماره 7599

با نزدیک شدن به زمان انتخابات اظهارات کاندیداها شعار زدهتر می شود

از حمله به گرانی خودرو تا وعده مقابله با رانتخواران
در ادامه شــعارهای تبلیغاتی هفت نامزد سیزدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری کشــورمان ،کاندیداها روزسه
شنبه نیز با حضور در جلسات مختلف به بیان دیدگاه های
خود پرداختند.
جلیلی :کشور نباید معطل  FATFو تحریم ها باشد
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :در
دولت سایه همه برنامه های ما مبتنی بر واقعیت ها است و
کشورمان نباید معطل  FATFو تحریم ها باشد.
ســعید جلیلی اظهارداشت :ما اگر در دولت سایه برنامه ای
نوشــتیم ،مبتنی بر برنامهها بوده است و سعی کردیم برنامه
مــا یک برنامه واقعی و مبتنی بر واقعیت ها و ظرفیت های
کشور باشد.خوشحالیم که در دیدن ظرفیت ها و واقعیت ها
به این نتیجه رسیدیم که کشور میتواند در چهار سال آینده
یک جهش داشته باشد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره  ،FATFگفت :این که من
می گویم کشور معطل نماندو اینکه چند کشور در دنیا یک
نهاد مالی را تشــکیل دهند و ما اقتصاد خود را بر اســاس
مقرراتی که آنها می خواهنــد معطل آنان کنیم ،حتم ًا غلط
اســت و ما باید راه حل هایی داشته باشیم تا بتوانیم روابط
گسترده اقتصادی با کشورهای جهان داشته باشیم.
جلیلــی ادامه داد :غیر از  FATFما با تحریم هایی روبه رو
هستیم که آمریکا علیه کشورمان اعمال میکند و آنان حتی
راجع به تراکنش های بانکی ما با کشــورهای دیگر هم او
میخواهند نظر دهند .کســانی که بحث  FATFرا مطرح
می کنند ،بگویند که با تحریــم های ثانویه و اولیه آمریکا
میخواهند چه کار کنند که به قوت خود باقی است؟
نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید
کرد :بحث ما این است که کشورمان نباید نه معطل FATF
و نه معطل تحریمها باشــد باید رشد اقتصادی و تعامالت
خارجی اقتصادی ما باید با یک رشــد چشمگیر شتاب پیدا
کند و دولــت در اینجا نقش دارد و باید ابتکارات جدیدی
داشته باشد .وظیفه دولت این نیست که بنشیند و بگوید که
به دلیل این موانع امکان کاری وجود ندارد.
رییسی :قیمت خودرو عادالنه نیست
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :از
اولویتهای دولت مسئله معیشت مردم است و دغدغه مردم
نسبت به سفرهشان باید کاهش پیدا کند.
ســیدابراهیم رییســی گفت :از اولویتهای دولت مسئله
معیشت مردم است و دغدغه مردم نسبت به سفرهشان باید
کاهش پیدا کند.
نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان
اینکه باید هزینههای سبد خانواده از جمله هزینههایی مثل
سالمت ،مسکن و کاالهای اساسی کاهش پیدا کند ،افزود:
هزینه مربوط به کاالهای اساســی را باید با خودکفایی کم
کنیم به نحوی که باید وابستگی این کاالها را به ارز و دالر
قطع کنیم.
رییســی عنوان کرد :عمده مشــکل کاالهای اساسی بیشتر
درخصوص نهادههای دامی و خوراک دامی طیور است که
از خارج از کشور وارد میشــود و امروز متاسفانه بیش از
 ۷۰درصد از این نهادهها از خارج از کشــور وارد میشود
این یعنی بند کردن ســفره مردم به نوســانات قیمت ارز و
مشکالتی که در این خصوص به وجود میآید.
رییســی درخصوص ســوالی درباره مبارزه با گرانفروشی
افزود :حل مشــکل گرانی را نباید به تعزیرات و دســتگاه
قضا سپرد بلکه اول باید نظارتها کامل شود تا گرانفروشی

جهاناقتصاد

صورت نگیرد.
وی ادامه داد :در صنایع باال دســتی و خودرو مشــکل این
اســت که قیمتگذاریها عادالنه نیســت و همین موجب
میشود تا خودرو وارد بازار سیاه شود.
جلیلی :به مذاکره نگاه مثبت داریم
نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری در
توییتی نوشــت :به مذاکره نگاه مثبت داریم و معتقدیم که
مذاکره یک وسیله برای استیفای حقوق ملت است.
به گزارش ایرنا ،سعید جلیلی نوشت :به مذاکره نگاه مثبت
داریم و معتقدیم که مذاکره یک وسیله برای استیفای حقوق
ملت اســت ،اما مذاکره تنها راه نیست و نباید اقتصاد معطل
مذاکره بماند.
نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عنوان
کرد :به موازات مذاکره برنامههای خود برای مقابله با تحریم
و جهش اقتصادی را دنبال میکنیم.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران جمعه ۲۸
خرداد همزمان با ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی
شهر و روســتا ،نخســتین میاندورهای یازدهمین مجلس
شورای اســامی (برای  ۱۱حوزه انتخابیه؛ آستانه اشرفیه،
تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس ،تفرش ،بهار و
کبودرآهنگ ،گچساران و میانه و برای شش کرسی مجلس
شورای اسالمی) و دومین میاندورهای پنجمین دوره مجلس
خبــرگان رهبری (برای  ۴حوزه انتخابیه؛ تهران ،خراســان
رضوی ،قم و مازندران) برگزار میشود.
**زاکانی :مشــارکت نخبگان مبنــای کار دولت اقدام و
اصالح است
نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،مبنای
کار دولــت احتمالی خود تحت عنوان «اقدام و اصالح» را
براساس مشارکت حداکثری نخبگان و مردم توصیف کرد.
علیرضا زاکانی روز سهشــنبه گفت :سیاست خارجی اگر
فعال باشد بخشــی از این ارکان را ایرانیان خارج از کشور
بر عهده میگیرد.
نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری ادامه
داد :اگر مردم در صحنه باشــند و نخبگان میدانداری کنند
ناامیــدی و ســرخوردگی معنا ندارد زیرا خودشــان رافع
مشکالت هستند.
زاکانی افزود :مردم درپی عدالت پیشرفت و معنویت هستند
و اساس حرکت ما ناظر به فهم واقعیتها و مشکالت کشور
است.

چهارسویسیاست
ظریف با نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد
در امور افغانستان دیدار کرد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و ژان آرنو نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور
افغانستان دیدار و گفت وگو کردند.
به گزارش اداره کل اطالع رســانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ،ژان آرنو نماینده
دبیرکل ســازمان ملل متحد در امور افغانستان که در راس هیئتی جهت رایزنی در خصوص
آخرین تحوالت در افغانستان به کشورمان سفر کرده است در دیدار با دکتر محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه کشورمان تحوالت اوضاع در افغانستان را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد.
ظریف در این دیدار با تشریح دیدگاه جمهوری اسالمی ایران در خصوص افغانستان بویژه
صلح و امنیت در این کشور و همچنین روند صلح تحت مدیریت افغانها ،حمایت کشورمان
از گفتگو های بین االفغانی را اعالم و بر حفاظت از دستاوردهای مردم افغانستان طی سالهای
گذشته خصوصا در زمینه حقوق اساسی مردم این کشور تاکید کرد.
در این مالقات ژان آرنو با توجه به اهمیت نقش همســایگان و ذکر این موضوع که بعد از
انتصاب به این پســت ســفر خود را به منطقه از ایران آغاز کرده است ،اظهار داشت مشکل
افعانستان از طریق اقدامات دسته جمعی قابل حل است و محور تالشهای وی یافتن راهی
برای این همکاری جمعی است.
پزشکیان در اخطار قانون اساسی:

اعضای شورای نگهبان گالیه رهبر انقالب را نادیده گرفتند

نماینده مردم تبریز درمجلس ،گفت :اگر جایی بیانصافی مشــاهده شد مطابق حرف شهید
بهشتی بدانید آنجا اسالم نیســت؛ لذا اگر چنین رویهای را مشاهده کردیم نشان میدهد که
اسالمی عمل نکردهایم .در جلسه صحن علنی روزسهشنبه مجلس  ،مسعود پزشکیان نماینده
تبریز در اخطاری با استناد به اصل  ۷۵قانون اساسی گفت :برخی عنوان کردند بنده به شورای
نگهبان بیاحترامی کردم ،همچنین از قرائت آیات قرآن توسط بنده گله کردند و همچنین برخی
دیگر عنوان کردند دولت اصالحات اقداماتی انجام داده و من قصد تصحیح آنها را داشتم.
نماینده تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :من از شورای نگهبان به
دلیل عدم احراز تشکر کردم که بیاحترامی محسوب نمیشود؛ همچنین درخواست و خواهش
کردم علت عدم احراز صالحیت برای مردم اعالم شود .وی در خصوص علت خواندن آیاتی
از قرآن ادامه داد :مشکل کشورمان و مسلمانان این است که قرآن را یک طرف گذاشتهایم و بعد
از خودمان آییننامه و دستورالعمل صادر میکنیم؛ مطالبی که از قرآن خواندهام مربوط به کتاب
حق و باطل از شهید بهشتی بود که توصیه میکنم آن را بخوانید .این نماینده مردم در مجلس
یازدهم تصریح کرد :شهید بهشتی در کتابش عنوان میکند اگر در خصوص تمام اسالم از من
سوالی بپرسند میگویم حق و عدالت؛ اسالم به معنای حق و عدالت است لذا هر کجا عدالت
دیدیم آنجا اسالم است .پزشکیان گفت :بنابراین اگر جایی بیانصافی مشاهده شد مطابق حرف
شهید بهشتی بدانید آنجا اسالم نیست؛ لذا اگر چنین رویهای را مشاهده کردیم ،نشان میدهد
که اسالمی عمل نکردهایم .نماینده تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی اظهار
کرد :خداوند در آیات مختلفی میفرماید پیامبرانی فرستادیم و به دستشان کتاب و میزان سپردیم
که بر اساس عدالت حکم کنند؛ خداوند خطاب به حضرت داوود میفرماید تو را خلیفه کردیم.
کسی که حق و انصاف را مراعات نکند باید منتظر عذاب خداوند باشد؛ حال آنچه از شورای
نگهبان انتظار میرود این است که بر اساس مراعات حق وعدالت قضاوت کند .این نماینده
مجلس یازدهم تصریح کرد :انتظار شفافیت از شورای نگهبان دارم که آیا چنین موضوعی ایراد
دارد؛ روزی در حال شنیدن آیات سوره الرحمان بودم که متوجه شدم تمام زمین و آسمان و
خورشــید برای این است که در قضاوت طغیان نکنیم و مطابق عدالت حکم کنیم .پزشکیان
گفت ۱۴۰۰ :سال از اسالم میگذرد اما بلد نیستیم ابزار اندازهگیری در مقابل انسانها را درست
کنیم و بر اساس عدالت حکم کنیم؛ اگر کسی در این خصوص حرفی داشت به او بگوییم که
بر اساس چه میزانی حکم دادهایم.

وی گفت :اگر بخواهیم به همه مشــکالت بپردازیم وقت
کافی نداریم و باید مســاله مهم کشور در دستور کار دولت
آینده قرار گیرد .موضوع مســکن و اشــتغال از مهمترین
دغدغههای مردم است.
زاکانی دولت اقدام را نه آقا بلکه نوکر توصیف کرد و افزود:
کســانی که در دفتر کار خود مســایل و مشکالت مردم را
رصد میکنند نمیتوانند درد مردم را بفهمند.
نامــزد انتخابات ریاســت جمهوری عنوان کــرد :برخی
مشــکالت مانند اشتغال همه کشــور را در بر میگیرد اما
برخی مســایل مانند گــرد و غبار مختص خوزســتان و
استانهای مرزی است.
زاکانی با بیــان اینکه نخبگان باید در دولــت آینده میدان
داری کنند ،افــزود :امروز بخش زیادی از فارغ التحصیالن
دانشــگاهی نخبه هستند و اگر خود آنها محور تحول و کار
باشــند ،ســرخوردگی معنا ندارد .توجه ما به این است که
در عرض چهارســال یک تحول همهجانبه در ایران بوجود
آوریم؛ دولت نوکر مردم است ادبیاتها باید تغییر کند.
نامزد انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
خاطرنشــان کرد :باید یک حرکت موزون و هماهنگ برای
پیشــرفت کشــور در نظر بگیریم .برنامه ما ناظر به حقایق
ق شیشهای و
ق مســووالن تبدیل به اتا 
کشور اســت تا اتا 
میزهای آنها تبدیل به میز خدمت شــود ،از این رو آمایش
سرزمین برای ما مهم است.
زاکانی خاطر نشان کرد :کار خوبی را حسن روحانی انجام
داد ،آن همین آمایش ســرزمینی بود ما اســتراتژی صنعتی
نداریم و متناســب با همین آمایش سرزمین باید یک برنامه
اقتصادی فرهنگی اجتماعی داشــته باشیم و بعد برای ۴۵۰
شهرستان و با کمک نخبگان و مردم تحول را آغاز کنیم.
نامزد انتخابات ریاستجمهوری ،گفت :برنامه ما مبتنی بر
ارتباط با کارشناســان و نخبگان شهرستانی است و در حال
حاضر هــم میخواهیم یک مدلــی را رونمایی کنیم که از
این پس شهرســتانها برای ما موضوعیت داشته باشد .اگر
توانمندی کشور متناسب با مشکالت موجود به کار گرفته
شود ،موجب میشــود بتوانیم در هر شهرستان متناسب با
همان مشکالت کار کنیم.
همتی:در مقابل رانتخواران ایستادم
نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری در
حســاب اینستاگرام خود نوشت :افتخارم ایستادن در مقابل
رانتخواران بود .در دوره من یک موسســه غیرمجاز ایجاد

نشــد و بدهی برخی بدهکاران بزرگ برگشت داده شد و
هیچ ابر بدهکاری جدیدی ایجاد نشد
«عبدالناصر همتی» در صفحه شخصی خود در اینستاگرام
نوشــت :من وارث  ۱۱بدهکار بانکی بــا  ۹۰هزار میلیارد
بدهی بودم .چه کســانی این وامها را حدود  ۱۰سال پیش
داده بودند؟
وی افزود :افتخارم ایســتادن در مقابــل رانتخواران بود .در
دوره من یک موسســه غیرمجاز ایجاد نشد و بدهی برخی
بدهکاران بزرگ برگشــت داده شــد و هیچ ابر بدهکاری
جدیدی ایجاد نشد.
به گزارش ایرنا ،رئیس سابق بانک مرکزی هفته اول فروردین
ماه در گفتوگوی تلویزیونی گفته بود که  ۱۱بدهکار بزرگ
بانکی با  ۹۰هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد
که ما در طی مدت کوتاهی توانســته ایــم حدود  ۳۰هزار
میلیارد تومان این بدهی را از آنها پس بگیریم.
رضایی :عدم جذب نقدینگی در تولید به ایجاد حباب
بزرگ در بورس منجر می شود
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت که
اگر پول و نقدینگی در تولید جذب نشــود ،موجب حباب
بزرگ در بورس می شود.
محســن رضایی در جمع خبرنگاران گفت :برنامه دولت ما
برای مهار نقدینگی این است که تولید را به شدت پر جاذبه
کنیم و بازدهی این بخش را از طریق کاهش هزینههای تولید
باال ببریم و از ســوی دیگر ،بر فعالیتهای غیر مولدی که
اکنون مالیــات نمیپردازند ،مالیات وضع کنیم و در نهایت
بازدهی تولید را افزایش دهیم.
وی افزود :اصالح محیط کســب و کار یکی از اقدام های
مهم برای تســهیل و افزایش بازدهی تولید اســت .اکنون
مجوز بسیاری از فعالیتها در تهران صادر میشود که این
امر میتواند در اســتانها انجام شود و کارآفرین چند روز
معطل صدور مجوز و متحمل هزینه حمل و نقل نشود .چرا
کارآفرین باید هزینه معطل شــدن در تهران را بدهد و چرا
باید وامی که میخواهد ،بجای اینکه همان روز بدســتش
برسد ،شش ماه دیگر دریافت کند؟
نامزد انتخابات  ۱۴۰۰ریاست جمهوری ،همچنین از داشتن
پنج یا شش برنامه برای کاهش هزینههای تولید و از جمله
اســتفاده از فناوریهای نو مانند فین تــک ،بالک چین و
رمزارزها گفت و ادامه داد  :در فناوریهای نوین ،دانشجویان
میتوانند حین تحصیل ،نوآوریهای خود را عرضه کنند و
درآمد داشته باشــند و این اقدامی است که در کشورهایی
نظیر هند انجام شــده و حتی یکی از وزارتخانههای ما دو
طرح دانشجویی را از طریق فناوریهای جدیدی که وزارت
خزانــهداری هند به کار گرفته بــود ،خریداری کرد که این
امر میتواند الگوی مناســبی برای اســتفاده از توان علمی
دانشجویان ما نیز باشد.
رضایی همچنین گفت :اصوال نقدینگی و پول ،تشنه بزرگ
شدن اســت؛ یعنی پول جایی میرود که بزرگتر شود و دو
مسیر برای پول متصور است :یکی رانت و داللی و دیگری
مسیر تولید.
وی توضیح داد که اگر تولید ،جاذبه و بازدهی باالیی داشته
باشد ،مانند یک آهن ربا و قویتر از رانت و داللی ،نقدینگی
را به ســوی خود جذب خواهد کرد ،اما اگر هر یک تومان
که وارد تولید میشــود یک ریال بازدهی و هر یک تومان
که وارد رانت میشود دو ریال بازدهی داشته باشد ،پول به
سوی تولید نخواهد رفت.

ت وزیر آذربایجان:
معاون نخس 

خط قرمزی برای توسعه روابط با ایران نداریم
معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت :در حال حاضر هیچ خط قرمزی برای
توسعه روابط با جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد.
شاهین مصطفی اف روز سه شنبه در جریان دیدار از نوار مرزی ایران و آذربایجان در جلفا
و در جمع خبرنگاران ،با بیان اینکه مناسبات ایران و آذربایجان در سطح بسیار باالیی قرار
دارد ،افزود :این روابط در سال های اخیر رو به گسترش بوده و در حوزه های مختلف
این همکاری ها پیش چشم همگان است که می توان به همکاری ها در حوزه راه ،نفت
و گاز ،صنایع و قبل از کرونا در صنعت توریسم اشاره کرد.
وی اظهار کرد :ایران کشور دوست و همسایه ماست که اشتراکات بسیار فراوانی بین ۲
کشور وجود دارد و برای افزایش تبادالت در زمینه های دین ،فرهنگ و آداب و رسوم،
اراده رهبران دو کشور بسیار مهم بوده و پیام های روشنی دارد.
مصطفی اف با اشاره به سفر هفته گذشته خود به تهران ،از تداوم مذاکرات و رایزنی های
مختلف بین ایران و آذربایجان خبر داد که با قدرت دوام دارد.
وی با ابراز خرسندی از جشن  ۵۰سالگی بهره برداری از سد ارس بین دو کشور ایران و
آذربایجان ،یادآور شد :این جشن برای جهان پیام های روشنی داشت و در دنیای امروز
که بر روی مساله آب بسیاری از کشورها در حال محاربه با هم هستند ،اما بر سر همین
مساله ما با ایران روابط دوستانه داریم و این سیاست کالن ما و ایران است.
مصطفــی اف از حمایت های بی دریغ ایران از جمهوری خودمختار نخجوان قدردانی
کرد و گفت :در اراضی نخجوان امروز می توانیم به راحتی وارد ایران شویم که از نظر
ما اهمیت ویژه ای دارد و چون ایران طی  ۳۰سال گذشته که این منطقه تحت محاصره
بود ،بسیار حمایت کرده است ،ما قدردانیم و امیدواریم این حمایت ها همچنان تداونم
داشته باشد.
وی اضافه کرد :امروز در جمهوری خودمختار نحجوان شاهدیم که در انرژی ،گاز و راه ها
ایران همواره حمایت کرده است و اراضی ما را به هم پیوند داده است تا نخجوان بتواند
نفس بکشد و ما به همه جهان اعالم می کنیم که ایران و آذربایجان کشورهای دوست و
متحد منطقه هستند و این دوستی ها همیشگی و ابدی خواهد بود.

مصطفی اف با اشاره به اینکه دیدار با وزیر راه و شهرسازی ایران زمینه های همکاری را
بیش از پیش جلو خواهد برد ،اظهار کرد :در این رابطه اهداف مشترکی را پیگیری می کنیم
تا موانع بر سر راه توسعه روابط را برداریم تا از ثمرات آن هر دو طرف بهره مند شوند.
وی ایجاد خط اتوبوســرانی و ارتباط خودروئی بین نخجوان و باکو را از جمله اهداف
مذاکرات مشترک با ایران اعالم و اضافه کرد :ما در این زمینه با طرف های ایرانی مذاکره
می کنیم تا این خط اتوبوس به زودی ایجاد شود.
به گزارش ایرنا ،وزیر راه و شهرسازی نیز گفت :جمهوری اسالمی ایران احترام و اعتقاد
ویژه ای به ارتقای روابط با کشورهای همسایه به خصوص جمهوری آذربایجان دارد که
پیشینه تاریخی و فرهنگی مشترک بین دو کشور و اراده رهبران دو کشور ،تالش برای
گسترش روابط دوجانبه را چند برابر می کند.
محمد اسالمی افزود :با توجه به زمینه های موجود ،امروز در خدمت معاون نخست وزیر
جمهوری اذربایجان در نوار مرزی جلفا هســتیم و از مناطق مختلف بازدید می کنیم و
ارزیابی مشترک انجام می دهیم تا از فرصت های توسعه تبادالت و زیرساخت های حمل
و نقل به صورت موثر برای ایجاد قابلیت همکاری های تجاری و لجســتیکی در قالب
کریدورهایی شمال و جنوب ،عالوه بر کریدور آستارا ،بتوانیم کار کنیم.
وی ادامه داد :با توجه به تحوالت اخیر منطقه و تفاهم نامه سه جانبه بین روسیه ،آذربایجان
و ارمنستان ،محور راه آهن تبریز -نخجوان به سمت آذربایجان و روسیه را فعال می کنیم
که ظرفیت های تجاری دو کشور و کشورهای منطقه را گسترش دهد.
اسالمی با بیان اینکه ایران و جمهوری آذربایجان فرصت های متنوع و بیشماری دارند که
می توان در کریدورهای دریای سیاه و خلیج فارس نقش موثری ایفا کنند ،تالش برای
تحقق این فرصت ها را جزو عالقمندی های دو طرف بیان کرد.
وی ابراز امیدواری کرد :ســفر شاهین مصطفی اف به صورت مختصر به ایران و سفر
مفصل خود به باکو ،بتواند نقطه عطفی برای شناسایی کاستی ها و فرصت های مشترک
سرمایه گذاری های دو طرف باشد و باید از این فرصت ها و مذاکرات استفاده کنیم و
زیرساخت های حمل و نقلی خود افزایش دهیم.

روحانی:

افزایش قیمت کاالهای ضروری مردم ،پذیرفتنی نیست
رییــس جمهوری گفت :افزایش قیمت کاالها بهویژه اقــام ضروری مردم به هیچ وجه
پذیرفتنی نیســت و وزارت صمت موظف اســت با جدیت نسبت به کنترل قیمتها و
ممانعت از افزایش قیمت آنها اقدام کند.
به گزارش روز ســه شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم
والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در دویست و سی ویکمین جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش از وضعیت قیمت کاالهای اساسی و اقالم مصرفی و
ضروری مردم و اقدامات انجام شده برای حفظ تعادل در قیمت از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمتها تاکید کرد.
وی ادامه داد :دولت صریحا تاکید و اعالم کرده اســت افزایش قیمت کاالها بهویژه اقالم
ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیســت و وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف
است با جدیت و با هماهنگی دستگاه های ذیربط ( ،اصناف و تولید گنندگان ) نسبت به
کنترل قیمتها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشــار مضاعف به زندگی و
معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود .در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای
رمز ارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و بررســی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارشی از
وضعیت تولید وتبادل رمزارزها در اقتصاد ایران را ارایه کرد.

رییس جمهوری درباره فعالیتها در حوزه ارز دیجیتال و رمز ارزها با تاکید بر ضرورت
حفظ و حمایت از منافع ملی در این حوزه ،گفت :امروزه برنامه هوشمندسازی اقتصاد یک
الزام محیطی است و باید نسبت به الزامات حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت
عمل کرد و برای تدوین راهبرد پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد کالن کشور اقدامات
الزم انجام شود.
روحانی با تاکید بر ضروری بودن آگاهی مردم در این حوزه و اجتناب از ورود غیرکارشناسانه
در این حوزه با توجه به مخاطرات قابل توجه در حوزه مبادالت رمزارزها ،تصریح کرد :باید
برای قانونمند شدن فعالیت رمز ارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر
چاره اندیشید و قوانین و دستورالعمل های الزم را وضع و ابالغ کرد.
رییس جمهوری با اشــاره بــه پدیده جدید رمز ارزها و اقتضائــات و الزامات آن افزود:
دستگاه های مسئول در حوزه بازار سرمایه با همکاری رسانهها و فضای مجازی در زمینه
اطالعرسانی ،آموزش و آگاهی بخشی مردم نسبت به این پدیده و دستورالعملها و قوانین
آن فعالیت موثر داشته باشند .روحانی خاطرنشان کرد :تولید رمزارز تا پایان شهریور ماه اکیدا
ممنوع اســت و وزارت خانههای اطالعات ،ارتباطات و فناوری اطالعات و نیرو مسئول
برخورد و قطع برق این مراکز هستند.

سرمقاله

از انتخابات تا همهپرسی
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

قرار نبود به دالیلی که بر همگان آشــکار است وارد بحث انتخابات شویم .اما در آستانه انتخاب
سیزدهمین رئیس جمهور با شرایط غریبی مواجهایم .بهیاد داریم که در دورههای قبل همه اقشار
مردم ،به ویژه جوانان به خیابان میریختند و تا پاسی از شب با آهنگهای غیرمجاز و حرکات موزون
به فعالیت سیاسی پرداخته و حداکثر استفاده را از آزادیهای ویژه قبل از انتخابات میبردند .رسم
بر این بود که همه طیفهای سیاسی در داخل کشور مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کنند و
بحث عدم مشارکت تنها از سوی براندازان خارج نشین مطرح میشد .لیکن در این دوره برای اولین
بار شاهدیم آن که خود  ۸سال رئیس جمهور بوده علن َا اعالم میکند که رای نمیدهد و یکی از دو
طیف اصلی سیاسی کشور اعالم میکند که از هیچ نامزدی حمایت نمیکند .البته جامعه بهخوبی
این پیــام را درک میکند که منظور از رای ندادن و عدم حمایت از نامزدی خاص دعوت بهعدم
شرکت در انتخابات است .نتیجه شرایط پدید آمده آن است که در آستانه انتخابات ،واجدین شرایط
رای دادن به سه دسته تقسیم شدهاند .یک دسته رای میدهند ،دستهای دیگر در انتخابات شرکت
نخواهند کرد و دسته سوم هنوز تصمیم قطعی نگرفتهاند .چه پرونده درخشانی از مشارکت عمومی!
و اما بحث شیرین شورای نگهبان و نظارت استصوابی .نگارنده قطع َا فاقد صالحیت برای اظهارنظر
در مورد جایگاه حقوقی و حدود اختیارات این شوراست .اما از منظر اجتماعی و نه سیاسی وقتی
ملت میبیند صالحیت رئیس جمهور ســابق ،رئیس مجلس سابق ،معاون اول رئیس جمهور و
بسیاری مسئولین قبلی و فعلی احراز نمیشود ،تنها میتواند به این نتیجه برسد که کشور توسط
فاقدان صالحیت اداره میشود و انگشت به دهان میماند .در ادامه این سردرگمی ،جامعه شاهد آن
است که طی بیش از چهار دهه ،صالحیت حتی یک زن برای نامزدی تائید نشده و بدین ترتیب
شورای نگهبان این چنین بیمحابا نیمی از جامعه را از کارزار انتخابات حذف میکند .البته مخالفت
روحانیت با هرگونه مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان مسبوقب ه سابقه است که از آن جمله میتوان
به مخالفت با اعطای حقرای به این قشر از جامعه اشاره کرد .لیکن در این روزگار که آنگال مرکل
بالغ بر15ســال بر مصدر صدرات تکیه زده و در این دوران درخشان آلمان را به چهارمین اقتصاد
بزرگ جهان و بزرگترین اقتصاد اروپا تبدیل کرده اســت ،چگونه میتوان رجل سیاسی را با نگاه
جنسیتی تفســیر کرد که در این صورت مر د ِمیدان و مردِعمل هم نمیتواند مونث باشد! رندی
میگفت با بررسی سابقه عدم تائید صالحیتها و عدم احراز از سوی شورای نگهبان در چند دوره
اخیر ،شــاهد هر چهار حالت ممکن هستیم یعنی افرادی هم قب َ
ال و هم در این دوره تائید و یا رد
ال تائید شده و حال رد شدهاند و باالخره برخی قب َ
شدهاند .عدهای قب َ
ال رد شده و این بار تائید شدهاند.
از آنجا که شورای نگهبان خود را ملزم به ارائه دلیل و مدرک در توجیه رد صالحیت و یا عدم احراز
نمیداند ملت باز انگشت به دهان دنبال آن است که تصمیمات بر مبنای چه اصولی اتخاذ شده و
حیران میماند .نکته دیگر قابل توجه این که نامزدهای تائید شده که همگی بحمداهلل از فرزندان
انقالبند و جایگاهی دایمی بر ســر سفره انقالب داشتهاند و به قول خودشان آمدهاند که اوضاع را
درست کنند .گویی از کره مریخ آمدهاند! این عزیزان کی و کجا رفته بودند که حال بازگشتهاند؟ اما
تاسف بارتر از همه آن است که نامزدان عزیزمان به کلیگویی و دادن وعده سرخرمن پرداخته و
دریغ از یک برنامه مدون با اعداد و ارقام .یکی در جواب سوال مجری رادیو که در صورت نشستن
بر صندلی ریاست جمهوری اولین دستور شما چه خواهد بود میگوید با توجه به اهمیت تولید
و در اجرای شــعار سال دســتور خواهد داد که موانع رفع شده و تولید رونق گیرد .دیگری وعده
باال بردن یارانه نقدی داده و آن یکی هم که ظاهرا َ مبدع مکتب جدید اقتصادی است ،به دنبال آن
است که ارزش پول ملی را بازگرداند .درچنین شرایطی جامعه از خود میپرسد چرا تاکنون دستور
جهش تولید صادر نشده است ،بودجه افزایش یارانه از چه منبعی تامین خواهد شد و به پشتوانه
کدام اقتصاد میتوان ارزش از دست رفته پول ملی را باز یافت؟ و اما اوج فاجعه را در طول اولین
مناظره تلویزیونی شاهد بودیم .آنجا که اقتصاددانان عزیزمان ،غرق در شیفتگی خدمت ،همهچیز را
زمین گذاشته و با جویدن گلوی یکدیگر خود واقعیشان را در معرض دید جامعه قرار دادند .یکی
به مدرک تحصیلی اشاره میکرد و دیگری تهدید به دادگاهی کردن رقیب پرداخت و این همه در
شــرایطی روی میداد که قرار بود مناظره معطوف به اقتصاد کشور باشد .نامزدان به صورت گذرا
از نرخ تورم باال ،بیکاری ،کاهش قدرت خرید پول ملی گلهمند بودند .گویی مردم از این اوضاع
بیخبرند .هیچیک از نامزدان به دالیل بنیادین رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه اخیر و کاهش
مداوم تولید ملی علیرغم افزایش روزانه  2600میلیارد تومان نقدینگی یعنی معجزه انقباض تولید
علیرغم انبساط نقدینگی اشاره نکرده و تاثیرات قابل توجه تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد کشور
نادیده گرفته شد و در این وانفسا آنچه بیش از پیش نمایان شد آن که این عزیزان نمیتوانند جامعه
ایران را نمایندگی کنند .در واقع با مشاهده مناظره چیزی که عاید ملت شد یاس و ناامیدی بیشتر
بود .بله دوستان ،طی چهار دهه کار را به جایی رساندهایم که صورت مساله تغییر کرده و دیگر اصل
موضوع فراتر از آن است که چه کسی برنده این مسابقه خواهد بود .بخش قابل توجهی از جامعه
درکمال ناامیدی حاضر نیست زحمت رفتن به پای صندوق رای را به خود بدهد .این یعنی میلیونها
نفر قطع امید کرده و به این نتیجه رسیدهاند که حضورشان در انتخابات هیچ تاثیری بر آینده خود و
کشور نداشته و شود آن چه باید شود .مادامی که تنی چند از خودیها آن هم از میان نیمی از جامعه
را دستچین کرده و از مردم بخواهیم با شور و حرارت در انتخابات شرکت کنند نمیتوان انتظار
تحول داشت و قطع ًا شاهد کاهش مشارکت مردمی خواهیم بود .در پی بیتوجهی به خواست مردم،
سرمایه اجتماعی را به حراج گذاشته و امروز شاهد آنیم که انتخابات ریاست جمهوری در واقع به
همهپرسی تبدیل شده و مشروعیت نظام را به چالش کشیده است .بهخوبی میتوان استاد شفیعی
کدکنی را تصور کرد که در روز انتخابات غریبانه زیرِلب زمزمه میکند:
شهر خاموش من آن روح بهارانت کو؟
شور و شیدایی انبوه هزارانت کو؟

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده
ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
• مدیر مسئول :سعیدتقیپورچنگیز
• سردبیر :مهدی زاهدی
• مدیرامور اجرایی و مالی :الهام معظمی گودرزی • مدیر بازرگانی :ملیحه مکرمی
• هیئت تحریریه :علی شفائی • مرتضی ابراهیمی • مهناز اسماعیلی• گلناز پرتوی مهر
• گرافیک و صفحه آرائی  :عطیه نوبخت
• عکاس  :مسعود روستا
• مدیر فناوری اطالعات  :مریم قجر
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
• کد پستی • 1573746511 :تلفن • 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
• نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910 :
• سامانه پیامک روابط عمومی • 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
• چاپخانه :چاپ صمیم • نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،جاده مخصوص کیلومتر  ،۹شرکت عالءالدین ،پالک  ،۲۰۳سوله
چاپ صمیم • پخش سراسری :احمد جراری • تلفن44533725 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران نشریات ایران» و
«تعاونی مطبوعات کشور» است.
• روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور با کسب  61/34امتیاز به رتبه  9در میان
روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست یابد.
• دارای گواهینامه استانداردISO 9001:2015
• گواهینامه  isoتوسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
• توییترhttps://twitter.com/jahaneco:
• اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneco:
• تلگرامhttps://telegram.me/jahaneghtesad :
• فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneco :
• آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
• یوتیوبhttps://youtube.com/channel/jahaneco :
http://www.rgs.org.ir
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت
در همه جنبهها و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و
قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم
شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف
مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

