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سرمقاله

روحانی در جلسه هیات دولت؛

باید اختیارات دارایی مردم را به خودشان برگردانیم
رییس جمهوری ضمن قدردانی از مقام معظم انقالب درباره
ابالغیه ایشــان در خصوص ســهام عدالت ،از شورای عالی
بورس خواســت در کمترین زمان ممکنآیین نامه و مقررات
واگذاری سهام عدالت را تهیه کند.
حجت االسالمو المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در
جلسه هیات دولت گفت :در آستانه روز کارگر هستیم و باید
از همه کارگران عزیز تشکر کنم .در طول سالهای گذشته و
بویژه امسال که سال سختی برای همه مردم بود ،با مشکالتی
که این بیماری از ماه اســفند هم برای ســامت مردم و هم
برای شــغل و کار مردم ایجاد کرد ،اما در عین حال کارگران
عزیــز در آن کارگاههایی که فعال بودند با همه توان برای رفع
نیازمندیهای کشور خدمت کردند.
وی افزود :این که میبینیم محصوالت غذایی و محصوالتی که
مربوط به مسائل بهداشتی است ،به وفور در اختیار مردم است
در سایه کار و تالش کارگران است.
رییس جمهــوری ادامه داد :در کنار مجاهــدت کادر درمان،
کارگران برای رفع نیازمندیهای جامعه ما اقدام کردند ،تالش
بــر این بوده که بتوانیم در این ایام ســامت مردم را به عنوان
هدف و موضوع اول مورد حراست قرار دهیم و بعد هم بتوانیم
نیازهای مــردم را در بازار تامین کنیم و کارگاهها و بنگاههای
تولیدی به کار خود ادامه دهند جمع اینها گاهی اوقات سختی
ایجاد میکند.
روحانی افزود :به مردم عزیز میگویم به دلیل روشــن نبودن
پایان این ویروس ما خودمان را برای کار ،فعالیت ،علم و دانش
و امیــد به جامعه آماده کنیم و بنابر فرض این که این ویروس
برای مدتی در کنار مردم اســت ما باید مبنا را بر این بگذاریم
چون هیچ کس نمیتواند در دنیا پیش بینی کند پایان این اپیدمی
چه زمانی است.
وی ادامه داد :بنابراین ما باید یک مقدار بدبینانه فعالیتمان را
در برابر این ویروس ببینیم .باید تمام دستور العملهای پزشکی
را رعایت کنیم و کار و تولید در کنار این احتیاط ها ضروری
اســت .وقتی بود که میگفتیم در خانه بمانید االن می گوییم
برای ضرورت در خانه بمانید
رییس دولت تدبیر و امید اضافه کرد :از یک مقطع گفتیم برای
فعالیــت و کار ضروری با احتیاط از خانه خارج شــوید ،در
کوتاهترین زمان ممکن در خارج از خانه بمانید و بعد به منزل
برگردید .از فاصلهگذاری اجتماعی به فاصلهگذاری هوشمند
رسیدیم.
رییس شــورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه امروز شرایطی
شده که چند برابر دیروز ذخیرهسازی در دنیا صورت میگیرد،
ابراز داشت :ذخیرهسازی شدیدتر از مواد غذایی ،ذخیرهسازی
مواد دارویی و بهداشتی است .امروز ما ونتیالتور(دستگاه تنفس
مصنوعی) خودمان تولید میکنیم .اگر این مســئله را خودمان
تامین نمیکردیم و میخواستیم خودمان بخریم ،معلوم نبوده و
نیست چند کشور در دنیا حاضرند این دستگاه تنفس مصنوعی
را به ما بفروشند .اگر امروز ماسک و گان را برای کادر درمانی
تولید کنیم ،معلوم نبود ماسک پرستاران و پزشکان را وارد کنیم.
دیدید روی هوا مسئله ماسک را میقاپیدند و روی هوا ماسک

را میزدند.
مردم به بازار سرمایه اعتماد دارند
روحانی گفت :علیرغم همه پیچیدگیها و فشارهایی که بوده
اما تورم را مهار کردیم .طبق آمار بانک مرکزی تورم ماهانه ماه
فروردین نصف تورم ماهانه تورم ماه اســفند  ۹۸است .این به
معنی یک حرکت خوب اقتصادی است .این که امروز هم مردم
به بازار پول و هم بازار سرمایه اعتماد دارند و هم رقم پسانداز
ما در بانکها رشــد  ۳۲درصدی دارد و هم حضور مردم در
بازار بورس امروز نمایان است این به معنای اعتماد مردم است.
رییس جمهوری تاکید کرد :این که بیرونیها تبلیغ میکنند که
مردم ایران به نظام و دولــت ایران اعتماد ندارند ،کامال دروغ
میگویند .بورس ما شاهد بر دروغگویی آنها است .پس انداز
بانکی ،حضور کارگران در کارگاهها ،محصوالت کشــاورزی،
شاهد بر دروغگویی آنها است.
وی گفــت :امروز به نقطه ای رســیدیم کــه حتی در کیت
تشخیص آنتی بادی قادر به صادرات هستیم و برخی رهبران
کشورها از من سوال میکنند این مقدار نیاز داریم صادر کنید
و این افتخار ما اســت .این افتخار همه عزیزانی است که در
شرکتهای دانش بنیان و پارک های علم و فناوری و کارگاهها
مشغول کار و تحقیق هستند.
باید اختیارات دارایی مردم را به خودشان برگردانیم
روحانی در بخش دیگر از اظهارات خود از مقام معظم رهبری
قدردانی و تشکر کرد و گفت :در این شرایط سخت ما هرچه
بتوانیــم داراییهایی مردم را بــه روز کنیم و مالکیت مردم را
شفاف کنیم و اختیارات کار را به خود صاحبان مال برگردانیم
این کار بسیار ارزشمند و بزرگ است.
وی افزود :از روزی که اینگونه مباحث در مجمع تشــخیص
مصلحت نظــام درباره اصل  ۴۴مطرح بود .تالشهایی که آن
روز شد و تصمیماتی که اتخاذ شد ،بحثهایی در آنجا مطرح
شــد که برای اقشار مردم هم در آزادسازی و خصوصیسازی

چهارسویسیاست
جهانگیری:

خلیج فارس راه را بر مداخله و شرارت سلطه گران میبندد

معاون اول رییس جمهوری در حساب کاربری خود در توییتر نوشت :خلیج فارس است نامی
که تاریخ اجازه جعلش را نمیدهد و محلی که صلح و همزیستی منطقهای راه را بر مداخله و
شرارت سلطه گران میبندد.
اسحاق جهانگیری در این توییت افزود :امروز روز ملی خلیج فارس است نامی که تاریخ اجازه
جعلش را نمیدهد و محلی که صلح و همزیستی منطقهای راه را بر مداخله و شرارت سلطه
گران میبندد.
جهانگیری تصریح کرد :خلیج همیشه فارس؛ میدان همزیستی و همکاری واقعی همه همسایگان
اســت و دولت و ملت ایران همیشــه آماده این کار بودهاند و در این وضعیت بحرانی جهانی،
آمادهتر.
روز دهم اردیبهشت ماه که سالروز اخراج پرتغالیها از جزیره هرمز است ،در سال  ۱۳۸۴از سوی
شورای عالی انقالب فرهنگی به نام روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است.

موسوی:

ایران از یمن متحد با حفظ تمامیت سرزمینی حمایت میکند

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه تنها راه ثبات و استقرار یمن ،وحدت میان گروههای
یمنی و انجام گفتوگوهای فراگیر سیاسی میان گروههای مختلف است ،تاکید کرد :ایران از یمن
متحد با حفظ تمامیت سرزمینی آن کشور حمایت میکند.
به گزارش اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه« ،سید عباس موسوی»
با اشاره به تحوالت اخیر در جنوب یمن گفت :جمهوری اسالمی ایران بر مبنای سیاست اصولی
خود از یمن متحد با حفظ تمامیت سرزمینی آن کشور حمایت میکند.
وی ادامه داد :این گونه اقدامات نه تنها به حل مشکالت کنونی یمن کمک نمیکند بلکه اوضاع
آن کشــور را نیز پیچیدهتر خواهد کرد .سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر لزوم توقف
جنگ علیه یمن و رفع محاصره ظالمانه از مردم این کشور اظهار داشت :تنها راه ثبات و استقرار
یمن ،وحدت میان گروههای یمنی و انجام گفتوگوهای فراگیر سیاسی میان گروههای مختلف
برای تشــکیل دولت متحد و فراگیر است .شورای انتقالی جنوب یمن که از حمایت امارات
برخوردار است ،بامداد روز یکشنبه در استانهای جنوبی یمن حکومت خودمختار اعالم کرد.
این شــورا همچنین اعالم کرد که وضع اضطراری از شــنبه شب در این منطقه به مرحله اجرا
گذاشته شده است.
روحانی در گفتوگویی تلفنی با نخست وزیر پاکستان؛

عالقهمندیم تبادل کاال و تجارت با پاکستان از مرزها انجام شود

رییس جمهوری بازگشایی بازارچههای مرزی ایران و پاکستان با رعایت کامل دستورالعملهای
پزشکی را موجب توسعه روابط تجاری تهران–اسالم آباد دانست و افزود :عالقهمندیم همانطور
که با برخی کشورهای همسایه مبادالت کاال انجام میشود ،با کشور پاکستان نیز تبادل کاال و
تجارت از مرزها انجام گیرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم و السلمین حسن روحانی
و «عمران خان» نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه در گفتوگوی تلفنی خواستار توسعه
و تعمیق روابط و مناســبات دو کشور شده و بر ضرورت اشتراک و انتقال تجربیات  ،دانش و
تکنولوزی یکدیگر برای مقابله و مهار ویروس کرونا تاکید کردند.
دو طرف در این تماس تلفنی ضرورت فعال شدن دوباره مرزها و بازارچه های مرزی و تقویت
ارتباطات تجاری با رعایت دستورالعمل های بهداشتی را مورد تاکید قرار دادند.
رییس جمهوری ایران و نخست وزیر پاکستان هرگونه تبعیض و اعمال فشار علیه مسلمانان را
محکوم کرده و حمایت خود را در این زمینه اعالم کردند.
روحانی با قدردانی از مواضع پاکستان درخصوص مخالفت با تحریمهای غیرقانونی آمریکا علیه
ایران ،ابراز امیدواری کرد که دو کشــور روابط تجاری و اقتصادی خود را بیش از پیش توسعه
دهند .رییس جمهوری بازگشــایی بازارچههای مرزی دو کشور با رعایت کامل دستورالعمل
های پزشــکی را موجب توسعه روابط تجاری و اقتصادی تهران – اسالم آباد دانست و افزود:
عالقمندیم همانطور که با برخی کشــورهای همســایه مبادالت کاال انجام می شود ،با کشور
پاکستان نیز تبادل کاال و تجارت از مرزها انجام گیرد .روحانی با تبریک ماه مبارک رمضان به
دولت و مردم پاکستان ابراز امیدواری کرد که توافقات مشترک دو کشور به نفع دو ملت اجرایی
و عملیاتی شود .

سرمایههای دولتی و بنگاههای بزرگ اقتصادی فکری شود.
رییــس جمهوری اضافه کــرد :در نهایت مقام معظم رهبری
موافقت کردند که به عنوان ســهام در اختیار مردم قرار گیرد و
این سهام در اختیار مردم قرار گرفت .البته مقداری برای مردم
نامشخص بود چون سهام بهآنها تعلق گرفته بود و باید سالها
صبر میکردند تا این سود باعث مالکیت افراد نسبت به سهام
شــان شــود .این روند تقریبا نزدیک به  ۹سال  ۱۰سال طول
کشید تا اینها مالک سهام شوند.
روحانی خاطرنشان کرد :دولت یازدهم از همان ماههای اولیه
به فکر سهام و ساماندهی آن افتاد .میخواهم از وزیر اقتصاد و
رئیس بخش خصوصی سازی دولت یازدهم عمیق ًا تشکر کنم
به دلیل اینکه همه توان خود را از پایان ســال  ۹۳و اول  ۹۴به
کار گرفتند تا آن را برای مردم شفاف کنند.
رییس جمهوری ادامه داد :درآن مقطع کار بزرگی شد و سامانه
ای تشکیل شــد تا مردم در آن ثبت نام کنند و بعد برای همه
مشخص شــد در دولت یازدهم که چه کسی چه مقدار سهم
دارد چه مقدار بدهکار و چه مقدار طلبکار اســت و همه اینها
در سال  ۹۴روشن شد و بعد از آن تالش شد این سهام را به
نحوی آزاد کنیم .ابتدا در سال  ۹۴به این فکر افتادیم الیحهای
تنظیم کنیم.
روحانی گفت :وقتی الیحه را تنظیم می کردیم در دولت این
بحث مطرح شد که این ســهام به دستور مقام معظم رهبری
واگذار شــده و خودشان باید اجازه دهند که الیحه در دولت
مطرح شود .من در سال  ۹۴در دو نوبت محضر ایشان عرض
کردم درباره الیحه و ایشــان توضیح خواستند و من توضیح
دادم .وی ادامه داد :به هر حال مقداری مکاتبه طول کشید تا ما
در سال  ۹۶این الیحه را به مجلس فرستادیم که مجلس آن را
تصویب کند و ما بتوانیم سهام عدالت را آزاد کنیم.
روحانی با بیان اینکه در آن مقطع اجازاتی از رهبری نیاز بود،
اظهار داشت :در این ایام من سه مکاتبه خدمت ایشان در چند

ماه اخیر داشــتیم که یک راهی پیدا شده و این سهام آزاد شده
و در چارچوب اهدافی که از ابتدا مدنظر ایشان بوده ،مراعات
شود.
رییس جمهوری افزود :در نامه ســال قبل ایشان نکاتی را بیان
کردند .من نامه دوم را فروردین ماه فرستادم .ایشان گفتند که
چارچوبی برای آزادسازی سهام عدالت مشخص شود .در نامه
اردیبهشت چارچوبی را پیشنهاد دادم .بسیار ممنون هستم که
طبق چارچوبی که تقدیم کرده بودیم ،ایشان با آزادسازی سهام
عدالت موافقت کردند.
شورای عالی بورس آیین نامه واگذاری سهام عدالت را
تهیه کند
رییــس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه پیشــنهاد من آن بود
که شورای عالی بورس در مورد شیوه کار تصمیمگیری کند،
تصریح کرد :قدم بســیار خوبی برای مردم برداشــته شده و
موافقت مقام معظم رهبری در این ماه ،قدم خوبی برای مردم
اســت .حدود  ۵۰میلیون نفری که صاحب این سهام هستند،
حســاب و کتاب اینها هم مشخص است و سامانهای در این
باره وجود داشته است.
روحانی از شــورای عالی بورس خواست در کوتاهترین زمان
ممکن ،آییننامه و مقررات الزم را در واگذاری ســهام عدالت
تهیه کند و مردم هر جور که مایل هستند ،بتواند اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در سال  ۹۵که سهام عدالت سامان یافت ،در
سه نوبت سود آن را به مردم پرداخت کردیم ،خاطرنشان کرد:
ســود سال  ۹۵را در سال  ،۹۶ســود سال  ۹۶را در سال  ۹۷و
سود سال  ۹۷را در سال  ۹۸پرداخت کردیم .سود سال  ۹۸هم
در ســال  ۹۹پرداخت میشود .به ازای سهام یک میلیونی یک
بار ســود  ۱۵۰هزار تومانی ،یک بار سود  ۱۷۵هزار تومانی و
یک بار سود  ۲۰۵هزار تومانی پرداخت شد.
به گفته رییسجمهور ،مردم اگر تمایل به حفظ سهام عدالت را
داشــته باشند ،میتوانند آن را نگه دارند و سود آن را ساالنه به
دست آورند .سود این سهام ساالنه بیشتر میشود و مردم باید
مطمئن شوند که مالکیت اینها در اختیارشان است و مالکیت
مهمی دارند.
روحانی اضافه کرد :اینکه مردم ســهام عدالتشان را چطور
بفروشند ،باید در شورای عالی بورس مشخص شود .این سهام
در شــرایط ســخت اقتصادی ،به کمک مردم آمده و موافقت
رهبری در این مقطع برای ما ارزشمند است .آنهایی هم که نیاز
فوری ندارند سهام خود را نگه میدارند.
وی بــا تاکید بر اینکه این روزها میتوانــد برای ما روزهای
مبارکی باشــد ،ابراز داشــت :این مبارک بــودن هم از لحاظ
پیشرفتهایی است که در کارگاههای تولیدی انجام میشود،
هم پیشرفتهایی که در بیمارستانهای ما صورت میگیرد و
هم پیشرفتهایی که در جامعه انجام میشود .مردم با همدلی
کمک میکنند تا از این شرایط سخت عبور کنیم.
رییسجمهــور با بیان اینکه احتیاط با امید به آینده باید توامان
شود ،عنوان کرد :نه احتیاط باید امید به آینده را از بین ببرد و نه
احتیاط موجب نابودی امید به آینده شود .باید دستورالعملها را
رعایت کرده و هم به آینده امیدوار باشیم.

سفیر ایران در مکزیک:

مردم ایران تشدید فشارهایآمریکا را فراموش نخواهند کرد
سفیر جمهوری اسالمی ایران در مکزیک تاکید کرد :مردم
ایران فراموش نخواهند کرد که در زمانی که زندگی آنها با
یک بیماری همهگیر تهدید میشد ،دولت آمریکا نه تنها
محدودیتها علیهآنها را حذف نکرد ،بلکه فشار و تحریم
خود را شدت بخشید.
«محمدتقی حسینی» در گفتوگو با خبرگزاری رسمی
مکزیک (نوتیمکس) با تشریح شرایط دشوار ایران در مقابله
با کرونا اظهار داشــت :کرونا یک پدیده کام ً
ال جدید بود.
حداقل تا آنجا که نســل من به خاطر دارد ،جهان با چنین
بحرانی روبهرو نبوده است.
وی گفت :سیستم بهداشتی و درمانی ممکن است از نظر
تئوری آمادگی الزم برای روبهرو شدن با چنین وضعیتی
را داشته باشــد اما در وضعیت اینچنینی باید کل جامعه
همکاری کرده و اقدامات الزم را انجام دهد .بهعنوانمثال
الزم است تعطیلی کسبوکارها صورت گیرد و مردم برای
آیندهای نامعلوم در خانه بمانند .این یک مشکل چند وجهی
است و تحقق همه این موارد باهم آسان نیست.
این دیپلمات کشورمان در پاسخ به این سوال که مهمترین
درســی که ویروس کرونا میتواند برای جامعه به همراه
داشته باشد ،چیست؟ تصریح کرد :درسهای فراگرفته شده
از این بیماری بهصورت علمی در حال ثبتشدن است .در
بحران بزرگ ویروس کرونا آموختیم که چگونه باید تمام
ملت با یکدیگر همکاری کنند .چه کارهایی انجام دهیم تا
در یک شرایط خاص و پر از فشار و استرس آسیبها را
به حداقل برسانیم.
هدف و اولویت اصلی دولت ،حفظ سالمتی و ایمنی
مردم است
حســینی ادامه داد :در عینحال آموختیم چگونه میتوان
بهترین خدمات به بیماران را ارائه کرد و از خانوادههایی که
مجبورند زمان طوالنی را در خانه بمانند ،حمایت کنیم .بعد
از همه اینها باید راهی پیدا کنیم که اقتصاد و کسب و کار نیز
به روش مناسبی ادامه پیدا کند و به وضعیت عادی برگردد.
وی در پاســخ به این ســوال که چه زمانی ایران توانایی

بازگشت به شــرایط عادی را خواهد داشت؟ خاطرنشان
کرد :پیشبینی این موضوع دشوار است .دولت تمام تالش
خود برای دستیابی به شــرایط عادی را انجام میدهد اما
هدف و اولویت اصلی حفظ سالمتی و ایمنی مردم است.
در بعضی از مناطق اوضاع بهبود یافته است .در عینحال
بازگشت به یک شرایط کام ً
ال عادی نیازمند زمان است.
مردم ایران تشدید فشارهای آمریکا را فراموش نخواهند
کرد
حسینی در مورد تحریمهای آمریکا علیه ایران هم گفت:
در این شرایط دولت آمریکا یک سابقه سیاه از خود بهجای
گذاشت .شیوع کرونایک مسئله اضطراری بود که بهطور
مستقیم ســامتی و زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار
میداد .باید رویکردهای سیاســی در این موضوع از امور
بشردوستانه جدا میشد.
وی افزود :مردم ایــران فراموش نخواهند کرد که در یک
مقطع زمانی بسیار مهم که زندگی آنها به دلیل یک بیماری
همهگیر تهدید میشد ،دولت آمریکا نه تنها محدودیت را
حذف نکرد ،بلکه فشار و تحریم خود را شدت بخشید .از
اینرو مردم ایران با دو چالش روبهرو بودند؛ از یکطرف
بیماری همهگیر و از طرف دیگر تحریمهای اعمالشده از
سوی ایاالتمتحده آمریکا!
این دیپلمات ،اقدام دولــت آمریکا در عدم لغو تحریمها
در زمان شیوع کرونا را عملی جنایتکارانه دانست و ابراز
داشــت :مطمئنم مردم آمریکا هم از این عمل غیرانسانی
دولت آمریکا راضی نیستند .همه سازمانها و فعاالن حقوق
بشری و بسیاری از سیاستمداران از دولت آمریکا خواستند
به دلیل شرایط ویژه ایجاد شده تحریمها علیه مردم ایران
را در خصوص کاالهای بشردوستانه کنار بگذارد اما آنها
از انجام آن سر باز زدند .حسینی با اشاره به وضعیت نظام
درمانی ایران بیان کرد :ایران از یک جامعه قوی برخوردار
است .نظام سالمت و درمانی ایران یکی از بهترین نظامهای
سالمت در سراسر جهان است .به لطف خدا ،مردم ایران بر
این مشکل غلبه خواهند کرد؛ اما این رفتارهای غیرانسانی را

فراموش نخواهند کرد!
وی درباره همکاریهــای ایران و مکزیک برای مقابله با
بیماری کووید ۱۹یادآور شد :همه کشورها باید در مورد این
بیماری همهگیر از تجربیات یکدیگر بهره بگیرند .ما آماده
هســتیم تجربیات خود را با مکزیک به اشتراک بگذاریم.
به اعتقــاد من مهمترین تجربهای که میتوانم اکنون به آن
اشاره کنم تقویت ظرفیت داخلی برای پاسخگویی به موارد
مشابه است.
ســفیر ایران در مکزیک اضافه کرد :تقویت سیستمهای
نظــارت بر بیماریهای فراگیر تا در شــرایطی که خدای
نکرده در آینده رخ دهند ،به ســرعت آن را کشف کند و
سپس افزایش توان پاســخگویی که در سریعترین زمان
ممکن بتواند بیماری را کنترل کند.
ت متحده آمریکا تنشها را به اوج رسانده است
ایاال 
حسینی در مورد روابط ایران و آمریکا عنوان کرد :صریح
ت متحده آمریکا
بگویم که شرایط اصال خوب نیست .ایاال 
تنشها را به اوج رساند و شانس هرگونه بهبودی و تعامل
در روابط را به شکل خطرناکی از بین برد .اکنون تنش در
باالترین سطح خود قرار دارد.
وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت :آنها یک توافق
مورد تائید بینالمللی را نابود کردند ،متعاقبا شــدیدترین
تحریمها را علیه ایران وضع کردند و تروریسم اقتصادی
را شدت بخشیدند .با ترور سردار سلیمانی که یک قهرمان
ملی ایران بود ،به یک اقدام جنگی و تروریســتی متوسل
شدند بنابراین تا زمانی که به اقدامات خصومتآمیز خود
ادامه دهند ،انتظار هر اتفاق پیشبینی نشدهای وجود دارد.
ایــن دیپلمات در مورد تاثیر تحوالت جهانی بازار نفت و
تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی ایران اظهار داشت :ترکیب
بحران کاهش قیمت نفت با شیوع کرونا وضعیت پیچیدهای
را پدید آورده است.با این حال ایران از یک اقتصاد متنوع
برخوردار است .خوشبختانه از مدتها قبل ایران سیاستی
را دنبال کرده است که بر اساس آن تا حد امکان نقش نفت
خام را در اقتصاد کاهش داده است.

سخنگویکمیسیونامنیتملی:

آمریکا نمیتواند به برجام استناد کند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی
گفت :آمریکاییها نمیتواننــد در ارتباط با فعالیتها و
اقدامات ایران به برجام اســتناد کنند .سید حسین نقوی
حسینی در گفتوگو با خبرنگار سیاســی ایرنا با اشاره
به تحرکات وزارت خارجهآمریــکا برای تداوم تحریم
تســلیحاتی ایران اظهارداشــت :برجام یک کنوانسیون
بینالمللی نبوده که اگر کســی عضو آن کنوانسیون هم
نباشد ،بتواند به خاطر رفتار کشورهای عضو ب ه آن استناد
کند ،بلکه توافقی بین گروه  ۴+۱و جمهوری اسالمی ایران
اســت .نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :فقط کشوری میتواند در مورد فعالیتهای
ایران به برجام استناد کند که عضو برجام باشد و آمریکاییها
نه تنها از برجام خارج شــدهاند بلکه مخالفت خود را با
برجام اعالم کردهاند و رییسجمهوری این کشور از تعبیر
پاره کردن برجام برای خروج از این توافق اســتفاده کرد.

نقوی حسینی با بیان اینکه آمریکاییها حق ندارند به استناد
برجام ،در مورد فعالیتهای ایران اعم از پرتاب ماهواره یا
فعالیتهای تسلیحاتی اظهار نظر کنند ،خاطرنشان کرد :در
مورد موعدهای مقرر در برجام هم ،آمریکاییها حق اظهار
نظر ندارند مگر اینکه به برجام برگردند و به تعهداتشان
عمل کنند و در غیر این صورت ،اســتناد آمریکاییها به
برجام ،برخالف همه موازین بینالمللی است.
وی درباره تهدید آمریکاییها به طرح موضوع ایران در
شورای امنیت سازمان ملل نیز گفت :موضوع ارسال پرونده
جمهوری اسالمی ایران به شورای امنیت مبانی حقوقی و
قانونی دارد و برخی اعضای گروه  ۵+۱که هنوز در برجام
هستند در این مورد موضع خود را به روشنی اعالم کردهاند؛
به طور مثال ،روسیه صراحتا گفته که فعالیت ماهوارهای
ایران برخالف برجام نیســت .ســخنگوی فراکســیون
نمایندگان والیی با بیان اینکه هیچکدام از فعالیتهای ایران

بر خالف برجام نیســت ،تصریح کرد :ایران متعهدترین
عضو  ۵+۱به تعهداتش بوده و گزارشهای مکرر آژانس
بینالمللی انرژی اتمی هم این موضوع را تایید کرده است.
نقوی حســینی به  ۲۶بار نقض برجام توسط آمریکا در
دوران حضور این کشــور در این توافقنامه اشاره کرد و
گفت :برخالف ایاالت متحده ،جمهوری اســامی ایران
کامال بر اساس موازین بینالمللی و در چارچوب برجام
حرکت کرده اســت و حتی کاهش تعهدات ایران که در
قالب  ۵گام انجام شــد ،نیز مبتنی بر مــواد  ۲۶و  ۳۶این
توافقنامه بوده است .وی ،اظهارات اخیر مقامات آمریکایی
علیه ایران در دوران شیوع بیماری کرونا و مقابله جهانی
با این بیماری خطرناک را خباثت آمیز عنوان کرد و گفت:
دولت آمریــکا به عنوان مدعی رهبری جهان ضعیفترین
کارنامه را در مقابله با کرونــا دارد و برای انحراف افکار
عمومی موضوع ایران را مطرح میکند.

جهاناقتصاد

در بورس چه خبر است؟
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
ویروس کرونا پایه های اقتصاد جهانی را به لرزه درآورده است .منفی شدن قیمت نفت ،کاهش شدید
قیمت سهام در بورس های بین المللی و پیش بینی رشد منفی اقتصاد جهان را به هیچ وجه نمی توان
کمتر از زلزله  8ریشتری در اقتصاد جهانی دانست.
در شرایطی که مدیر عامل مرسدس بنز از امکان عدم حمایت سهامداران این شرکت ابراز نگرانی می
کند و بیم آن دارد که سهامداران شرایط دشوار پیش رو را تحمل نکرده و با فروش سهام خود شرکت
را به ورشکستگی بکشانند ،چگونه است که در یکی دو ماه اخیر ارزش سهام در بورس ایران چند
برابر شده است؟ گویی کرونای ما با کرونای بقیه فرق دارد و به کمک اقتصاد کشور آمده است .البته
این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که ما موفق شده ایم قبل از شیوع ویروس کرونا ،اقتصادمان
را کرونایی کنیم! واقع ًا باید پرسید در بورس چه می گذرد و ماجرا چیست؟ در پی اعمال سیاست
های اقتصادی کوتاه مدت و بسنده کردن به گفتار درمانی در صحنه اقتصاد کشور طی چند دهه و
البته فشارهای ناشی از تحریم ،دولت با کسری بودجه قابل توجهی در سال جاری مواجه است .عدم
امکان دستیابی به درآمدهای پیش بینی شده با فروش نفت و نیز عدم تحقق درآمد های مالیاتی به
دلیل رکود اقتصادی ،دولت را به فکر فروش اموال و تامین مخارج جاری خود انداخته است .لذا
دولت سهام خود را در سه صندوق بانک و بیمه ،خودرو و فلزات و پتروشیمی و پاالیشگاه قرار داده
و به مردم واگذار می کند .البته که فروش سهام دولت در بنگاه های اقتصادی امری کام ً
ال پسندیده
بوده و از روز اول بنگاه داری دولت سیاستی کام ً
ال اشتباه بوده است .رسم بر این است که دولت
ها دارایی خود را فروخته و درآمد حاصل از آن را صرف پروژه های عمرانی نمایند تا زیرساخت
های الزم برای توسعه اقتصادی کشور توسط بخش خصوصی را فراهم آورند .لیکن چنانچه دولت
با فروش اموال خود مخارج سال جاری را تامین کند در واقع از جیب خورده و موفق شده است
مشکالت اقتصادی را به سال و سالهای بعد منتقل کند و این همان سیاست اقتصادیست که سالها
شاهد آن هستیم .با نگاهی اجمالی به سهام ارائه شده از سوی دولت می بینیم در گروه اول بانک ها و
بیمه ها عمدت ًا زیان انباشته قابل توجهی داشته و چنانچه چتر حمایتی بانک مرکزی از سر آنها برداشته
شود با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد .وضعیت دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور هم که
با رانت یعنی از جیب مردم بزرگ شده اند ،بهتر از بانک ها نیست .این دو شرکت حدود  30هزار
میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند و در حال حاضر با استقراض از بانک ها هزینه جاری دستگاه
عریض و طویل خود را تامین می کنند .در این گروه صنایع فوالد و مس هم قرار گرفته اند که اگر
سود عملیاتی دارند آن هم سود نیست بلکه رانت است .صنایع فلزی مصرف انرژی بسیار باالیی
دارند و برای هر کیلووات ساعت برق حدود  100تومان پرداخت می کنند در حالی که قیمت تمام
شده واقعی هر کیلو وات ساعت برق بیش از  1000تومان است و بدین ترتیب در مقابل هر 100
تومان پرداختی توسط این شرکتها برای انرژی مصرفی 1000 ،تومان از بودجه دولت یعنی جیب
مردم پرداخت می شــود .لذا این شرکت ها در واقع زیان ده بوده و چنانچه سودی نشان می دهند
ساختگی است و ناشی از سیستم رانتی متداول درکشور است .اص ً
ال مگر می شود بنگاهی تحت
مدیریت دولت بوده و سود ده باشد؟ لذا با اطمینان می توان گفت در فضای اقتصادی سالم و بدون
هر گونه دخالت دولتی ارزش واقعی این ســهام در بهترین حالت صفر است .اصوالً عوامل تعیین
کننده قیمت سهام ارزش دارایی ،سود عملیاتی و یا انتظار سود در آینده است .وضعیت امروز این
شرکت ها که معلوم است .با پیش بینی شرایط اقتصادی کشور و چنانچه هزینه های ناشی از کرونا و
از همه مهمتر سایه سنگین تحریم ها را به آن اضافه کنیم ،تکلیف سود آتی این بنگاه های اقتصادی
کام ً
ال روشــن خواهد شد ،لذا چگونه است که در چند ماه اخیر شاهد افزایش چند صد درصدی
قیمت سهام هستیم؟ سناریوی احتمالی آن است که دولت با روی آوردن به فروش سهام خود برای
تامین کسری بودجه جاری ،اقداماتی در بازارهای موازی به عمل آورده است .با توجه به رکود حاکم
در بازار زمین و مسکن ،بخش نقدینگی به سمت ارز و طال رفت و دولت با ایجاد محدودیت در ثبت
سفارش ،اخذ مالیات از خرید و فروش ارز و سکه و هم چنین ایجاد جو روانی از جنس سلطان سکه
و ارز ،فعالیت این بخش را به حداقل رساند .اخیرا ً نیز علیرغم اعالم نرخ تورم بیش از  40درصد از
سوی بانک مرکزی ،نرخ بهره سپرده های بانکی را به  %15کاهش داده و بدین ترتیب بخش قابل
توجهی از نقدینگی به طرف بورس هدایت شــد .هجوم نقدینگی به بورس منجر به ایجاد حبابی
بسیار بزرگ در قیمت سهام شده است .بدین ترتیب دولت با سرکوب بازارهای موازی عم ً
ال اقدام
به مهندسی بازار کرده و این در حالی است که نقش دولت نظارت دقیق برای جلوگیری از دست
کاری قیمت سهام است .افزایش شدید قیمت سهام در بورس آن هم در شرایط فعلی اقتصاد جهان
نشان می دهد که دولت از این طریق از دو مسیر سود می برد .اول اینکه با کنترل بازارهای موازی
قیمت ســهام را به صورت کام ً
ال غیر واقعی به چند برابر افزایش داده و در راستای جذب مشتری
 %20تخفیف می دهد .مزیت دیگر برای دولت آن است که با رسیدن حجم معامالت به روزانه 10
هزار میلیارد تومان هر روز  50میلیارد تومان پول باد آورده تحت عنوان مالیات انتقال به خزانه دولت
واریز می شود تا امکان تداوم دست و دل بازی مالی دولت برای چند صباحی دیگر فراهم آمده و
از سال دیگر هم که خدا بزرگ است!
مخلص کالم اینکه دولت به جای اینکه برای باالنس کردن بودجه ،اقدام به کاهش هزینه های خود
کرده و از این مسیر بازدهی خود را ارتقاء دهد به راه آسان روی آورده است و با ایجاد حبابی بزرگ
در بورس سهام بی ارزش خود را فروخته و حدود  50هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده تا از این
طریق بخشی از کسری بودجه جاری خود را تامین کند .مشکل اینجاست که این حباب دیر یا زود
خواهد ترکید و چندین میلیون نفر خواهند فهمید که چه کاله گشادی سرشان رفته است .آن وقت
همان طور که در مورد ورشکستگی موسسات اعتباری شاهد بودیم میلیون ها نفر پشت در سازمان
بورس صف کشیده و دولت بعد هم مثل همیشه به جای اعمال سیاست های صحیح و دراز مدت
اقتصادی ،از جیب مردم ضرر آنها را جبران خواهدکرد .بدین ترتیب در حالی که این روزها زلزله
کرونا پایه های اقتصاد جهان را به لرزه درآورده است ،به نظر می رسد زلزله اقتصادی ما در راه است!

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir
ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• مدیر مسئول و سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار سرمایه(بورس ،بانک و بیمه) :مرتضی ابراهیمی
• 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:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح  ،17شماره 2
•پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• 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 (سال  )1396با کسب  61/34امتیاز به رتبه 9
در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015
• گواهینامه  isoتوسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد

جامعه انسانی 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 باشــند .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.
متــن کامل منشــور اخالقی جهان اقتصاد براین پایه و در ســه محور حقوق ،خط قرمزهــا ،و رویهها تنظیم
شــده ،و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در ســایت قاب ل مشاهده است.

