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دولت ،بورس و تکرار تصمیمات

از ابتدای فعالیت دولــت سیزدهم ،مشخص بود
که بــورس یکی از اصلی ترین چالش هــای پیش
روی این دولت است .بدون تردید یکی از بدترین
میراث های دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم،
رها کــردن بخش قابل توجهی از مــردم در باتالق
بورسبود.جهششدیدشاخصکلبورسوقیمت
سهام در نیمه دوم سال  98و در  5ماه نخست سال
 99و همزمان با آن ،عرضه سهام دولتی در قالب
صندوقهایدارایکموپاالیشی،عرضهاولیهشستا،
آزادســـازی سهام عدالت و در نهایت پالس های
حمایتیدولتمرداندربارهبورسموجبشدتاجمع
فراوانی از مردم سرمایه های ریز و درشت خود را
راهیبورسکنندامامنطقبازارهایسرمایهگذاری
نظیر بورس این است که رشد قیمت ها باید تابع
منطقیمشخصباشد.حتیاگراینرشدتحتتاثیر
اتفاقات روانی رخ می دهد ،باز هم باید این رشد به
اندازه آثار روانی رویدادهای واقعی باشد .واضح بود
کهرشدبورسدرماههاینخستسال 99ورسیدن
شاخصکلبه 2میلیونواحد،مبتنیبرحباببود.
در نتیجه بسیاری از تازه واردان بورس دچار زیان
شدند و حتی خریداران سهام صندوق های دولتی
نیز یا سود نکردند یا حتی دچار زیان شدند .در این
میان،اگرچهنمیشدبورسرابهشاخص 2میلیون
رساندوزیانتازهواردهارابهطورکاملجبرانکرداما
انتظارمیرفت،تصمیماتدولتبتواندشاخصکل
رادرمحدودهایمنطقینگهدارد.واقعیتایناست
که سرنوشت بخش قابل توجهی از مردم به غلط به
بورس گره خورده است ،لذا نمی توان با تصمیماتی
نظیر افزایش شدید قیمت خوراک پتروشیمی ها و
تعرفه گاز صنایع ،بورس را با شوک مواجه کرد .این
جابحثبرسرایننیستکهرقممنطقیبراینرخگاز
صنایع و پتروشیمی ها چند باید باشد ،بلکه بحث بر
سرایناستکهبافرضمنطقیبودنافزایشقیمت
ها ،این افزایش نباید به صورت ناگهانی و شوک
آور رقم بخورد .چرا که نتیجه آن آسیب وارد شدن
به بورس و زیان دیدن جمع کثیری از سهامدارانی
است که افراد طبقات متوسط و حتی ضعیف نیز در
بین آن ها هستند.در چنین شرایطی آن چه قابل
تامل است ،نحوه تصمیم گیری در تیم اقتصادی
دولتاست.باوجودبرخیاقداماتمناسبوتالش
هایی که برای اصالحات اقتصادی ،مهار کسری
بودجه امسال ،گشایش ها در صادرات نفت ،بهبود
روابــط تجاری با همسایگان و شرکای سیاسی،
اقداماتموثربرایکاهشفرارهایمالیاتیوبرخی
اقدامات دیگر ،ناهماهنگی در برخی تصمیمات
مهماقتصادیدیدهمیشود.حذفارز 4200یک
نمونه بود که دیدیم چگونه در درون دولت ،دچار
روایت های متفاوت از زمان و حتی نحوه اجرا شد.
نمونهدیگرتصمیماتبورسیدولتمرداناست28.
آذرمــاه ،ستاد اقتصادی دولت بسته ای  10بندی
برای حمایت از بورس تدوین کرد اما پس از گذشت
 40روز انتظار برای اجرای آن از سوی دستگاه های
مربوطومعطلیاجرایبرخیبندهاازجملهتوسط
سازمان برنامه و بودجه ،روز گذشته بار دیگر شاهد
تصویب  5مصوبه برای حمایت از بورس بودیم که
دقیقا در مصوبه  40روز قبل هم دیده شده بود .به
عبارتی مصوبات قبلی که اجرا نشد ،مجدد تصویب
وبرایاجراابالغشد!اینوضعیتنشانمیدهدکه
برخی بخش ها در دولت ،موضع مثبتی در برابر این
مصوباتندارندکهطبیعیاستوحتیشایدموضع
آن ها نیز بحق باشد اما اتفاق خطرناک ،بی اعتبار
شدنتصمیماتدولتدرسالنخستفعالیتاست.
دولتقبلیبهاندازهکافیباتصمیماتغلطنظیرارز
،4200نحوهمواجههباکرونا،افزایششبانهقیمت
بنزینوبیعملیدربرابرحباببورس،بهاعتبارنهاد
دولت در کشور آسیب زد ،دولت جدید باید به فکر
افزایشسرمایهاجتماعیوایجاداعتمادبهتصمیمات
دولت باشد ،این مهم زمانی رقم می خورد که دولت
بتواندبرسرتصمیماتخودبایستد.
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اژه ای :جمع آوری اد ّله و اسناد بر اتهام انتسابی
پس از احضار و بازداشت فرد غلط است

حجت االســام والمسلمین محسنی اژ های
صبح دیروز در جمع قضات و کارکنان سازمان
قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور ،قضات
و دیگر مسئوالن قضایی را به پرهیز از صدور
قرارهای منتهی به بازداشت موقت در موارد
غیرضروری توصیه کرد و گفت :چنان چه برای
متهمی بنا به ضــرورت قرار بازداشت موقت
صادر میشود ،باید نهایت دقت و احتیاط و
سنجش جوانب امر از سوی قاضی صادرکننده
قرار لحاظ شود .رئیس دستگاه قضا تصریح
کرد :همچنین شیوه بازرسیها ،بازجوییها
و دیــگــر تمهیدات و مــلــزومــات نــاظــر بــر امر
تحقیقات و تکمیل پرونده باید به گونهای باشد
که فرد احضار یا بازداشت شده ،در برخورد
صورتگرفته با خود و لحاظ جنبههای مختلف
عدالت و دقت در قبال پــرونــد هاش ،آرامش
خاطر داشته باشد .وی در ادامه ،جمعآوری
اد ّله و اسناد ناظر بر اتهام انتسابی فرد پس از
مرحله احضار و بازداشت او را غلط دانست

و همه قضات و مسئوالن قضایی را از اتخاذ
این روش بر حذر داشــت .اژهای تصریح کرد:
من نمیخواهم بگویم که اقدامات ضابطین
قضایی دارای اشکال و ایراد است بلکه تاکیدم
بر آن است که قضات و بازپرسهایی که اقدام
به صدور قرارهای بازداشت موقت میکنند
دارای مسئولیت شرعی و قانونی هستند و
باید در مدتی که فرد متهم در بازداشت به سر
میبرد،برمراحلمختلفتحقیقاتازاونظارت
داشته باشند و توجه کنند که در اختیار بودن
متهم نزد ضابط ،رافع مسئولیتهای شرعی
و قانونی قاضی صادرکننده قــرار نیست.
رئیس عدلیه با تاکید بر اهمیت نحوه برخورد
محترمانه با خانواده متهمان و حفظ کرامت
و حیثیت آ نها در مراحل مختلف تحقیقات
قضایی به ذکر خاطرهای از دوران قضاوت خود
پرداخت و گفت :حفظ آبرو و حرمت خانواده
متهم و همچنین وجهه متهم نزد خانواده بسیار
مهم و مورد تاکید است/.شبکه خبر

خط و نشان رئیس پلیس راهور برای سازندگان خودروهای بی کیفیت

کیسه هوای خودرو در تصادفات باز نشود
خودروساز را به دادگاه معرفی میکنیم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از ابالغ
بخشنامه ای خبر داد که درصورت باز نشدن
کیسه هــوا در تــصــادفــات ،خــودروســاز را به
دستگاه قضا به عنوان مقصر معرفی کنند.
وی به توضیحات خودروسازها بــرای عمل
نکردن کیسه هــوای خــودروهــا در تصادف
زنــجــیــره ای بــهــبــهــان گــفــت :خــطــاب به
خودروسازها« :تمام گزار شها و کروکیها
دربــاره نحوه عملکرد کیسه هوای خودر وها
موجود است و این که میگویند رانندگان با
زاویه مناسب تصادف کنند ،مزاح است».
او ادامــه داد :در همین حادثه بهبهان چرا
ســه پــرایــد و یــک سمند آتــش گرفتند؟ مگر
خودروساز نمیگوید باک استاندارد بوده؟
پس چرا خودرو منفجر شد؟ بار  TNTکه با خود
حمل نمیکردند.
هفته گذشته در عوارضی دماوند یک پژو توقف

کرده بود که با برخورد یک خودرو با آن آتش
گرفت ،خب این چه وضع ایمنی خودروست؟
خودروسازها گفتند ایربگها سوئیچی است؛
ایربگ راننده که اصال سوئیچی نیست ،ایربگ
سرنشین سوئیچی است که در این حادثه هم
سوئیچ تمام آن ها باز بوده و عمل نکرده و ما
فیلم و عکساش را هم داریم.هادیانفر درباره
این که گفته میشود خودروها تاییدیههای
الزم را دریافت کردهاند تصریح کرد :در همان
ابتدا یک خــودرو را برای نمونه میفرستند
و برایش تاییدیه میگیرند امــا چــرا همین
دستگا ههای مسئول ،دیگر در خط تولید
نمیروند بازدید دورهای کنند؟ وی افزود :من
تاکید کــردم کــه از سهم خ ــودروس ــازان در
تصادفات بــه مقام قضایی گ ــزارش شــود و
بیمهها هم باید مطالبه کنند که خسارت خود
را از خودروسازان بگیرند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••با مدرک فوق لیسانس و سابقه 11سال
تازه حقوقم شده 5میلیون تومان! یعنی به
اندازه سربازها باید حقوق بگیرم! واقعا جای
تاسف داره...
••گوشت گوسفند قبل از بارندگی ها کیلویی
 ۱۲۵هزارتومان و بعد از بارندگی ها اکنون
کیلویی  ۱۷۰هزارتومان! علی برکت ا، ...
این دولت و آن دولت هم ندارد .قیمت برنج و
حبوبات هم بماند.
•• از لحاظ روحی نیاز دارم رادوشویچ باشم که
بابت سه سال نیمکتنشینی و دو سه بار باال
رفتن از فنس و خوشحالی با تماشاگران ،چند
صد هزار دالر پول مفت میگرفتم! مدیران
فوتبالی دقیقا چه کار می کنند؟!
•• لطفا از وزیر ارتباطات بپرسید چرا از زمان
استقرار این دولت وضعیت اینترنت این قدر
افتضاح شــده؟ نکنه ایــن هم تقصیر دولت
قبلی و دالر  ۴۲۰۰تومانیه؟
•• در گوشی به رسانه ها بگم ،از زمانی که
احساس کردید برای مطلب نوشتن و انتقاد
کردن باید اجازه بگیرید ،هم کار شما تمام
است و هم کار مردم.
•• ماشین های وارداتی که همه گرون هستند
تــازه مالیات هم باید بدهند و خودروهای
داخلی هم که پر از نقص فنی! دقیقا هدفتون
کشتار مردمه؟!
•• تــا دو ســال پیش مــســئــوالن مــی گفتند
قیمتها با دالر پایین و باال می رود و دست ما
نیست .االن هم دالر ثابت است اما قیمت ها
همچنان باال و پایین می رود و مسئوالن پاسخ
های عجیب و غریب دیگر پیدا کرده اند!
••از طــرف دارای ــی بــرای من پیامک اومــده
اموالتان مصادره می شه .رفتم اجرائیات
میگویندشماپرندهفروشیداشتیتوخیابان
نور! اصال من نه اون خیابون رو بلدم ،نه پرنده
فروشی کــردم .با کلی دوندگی و مثل توپ
پاسکاری،گفتندبایدکمیسیونتشکیلبشه.
آخه من چه گناهی کردم شما اشتباه کردید؟
امثال من هم بودند که برای اعتراض آمده
بودند .شما یک گزارشی تهیه کنید.

پیامك2000999 :

تلگرام 9033337010:

••دالر  ۳۰تومانی ربطی به برجام و توافق
و ترامپ و ...نــداره .دالر  ۳۰تومانی نتیجه
مدیریت و اقتصاد بیمار ایرانه .آمریکا فقط
در زمان درست ،کاری را که به نفعش هست
انجام می ده .با تبلیغات فراوان ،مشکالت را
نتیجه خروج برجام نشون می ده.
•• این غذای حرم متاسفانه فکر کنم فقط به
دوستان و آشنایان می رسه .بعد از  ۲۰سال
آمدن و رفتن به حرم و نصب اپلیکیشن حرم
هنوز یک وعده نصیب ما نشده.
•• شاید ایران جزو معدود کشورهای جهان
باشد که مردمش به دلیل عملکرد ضعیف
مــســئــوالن جــریــمــه مــی شــونــد .خـــودروی
پرمصرف تولید مــی کنند ،مــردم جریمه
میشوند ،لوازم خانگی غیر استاندارد تولید
می کنند ،مردم جریمه می شوند.
••فــرامــوش نکنیم کــه فقر باعث مــی شود
زندگی برای بعضی از انسان ها با مرگ فرقی
نداشته باشد.
•• بنده حاضر هستم در صورت صالحدید با
توجه به افزایش حقوق به سربازی اعزام شوم
و با کمال میل به وطنم خدمت کنم.
•• چند روز پیش برای ضمانت وام  40میلیون
تومانی یکی از جوانان مستاصل و مستاجر به
بانک پاسارگاد به عنوان ضامن دوم مراجعه
ک ــردم .بــه رغــم ارائ ــه تمامی م ــدارک حتی
گواهی کسر از حقوق ،متاسفانه مسئول
مــربــوط اعـــام کــرد مــا ضمانت نظامیان
بازنشسته را قبول نمی کنیم و بــا وجــود
اصرار من برای حل مشکل آن جوان توجهی
نکردند .به واسطه حضور نظامیان امنیت
ایجاد شده و در کشور دارید فعالیت می کنید.
•• یک کار خوبی که انجام می شه شما هم
اطالعرسانیکنید.مراکزیدرمشهدهستند
که گفتند پوست میوه ها را خشک کنید به ما
بدهید که به پرندگان برسونیم .به نظرم کار
بسیار خوبی است.
•• درد دل پسرم با خدا :خدایا ،چی می شد
مغزمون رو یه جوری درست می کردی که
خودش همه چیز رو بلد بود ،ما دیگه درس

نمی خوندیم!
•• ادبیات جدید افزایش قیمت مسکن این
ج ــوری شــده «کــاهــش آهــنــگ رشــد قیمت
مسکن»!
•• مــن  40ســال مشترکم .راض ــی نیستم
حقالناسه چند روز پیش سه صفحه را برای
موتور گمشده اختصاص دادیـــد .من پول
میدم مطلب بخونم نه این که موتور گمشده
ببینم! بعد اگر می خواهید رپرتاژ بگیرید نوش
جان تــون! ما که حسود نیستیم چرا از حق
مخاطب می زنید چند صفحه براش در نظر
بگیرید .صفحات ما را حذف نکنید.
پاسخ :مخاطب محترم مستحضر باشید در
روزی که  4صفحه آگهی تمام صفحه منتشر
شد به تعداد همان  4صفحه به روزنامه اضافه
شد و آگهی ها جای هیچ مطلبی را نگرفته بود.
•• وقــتــی ک ــه  40درصــــد ســهــام شــرکــت
خودروسازی سایپا با  12هزار میلیارد تومان
در اختیار زیرمجموعه خــودش باشه ،چه
توقعی داریم که به نفع مردم کارکنند .سرمایه
این افــراد مهم است نه جان مــردم و نه نظر
مردم12.هزار میلیارد عشق است!
•• دولـــت و مجلس بـــرای بازنشستگان و
کارگران چه کــاری می خواهند بکنند؟ آیا
ارتقایزندگیماکهاکثراحداقلبگیرهستیم
جزو برنامه هایشان هست؟ حقوق ما زیر خط
فقر است .وظیفه دولت اینه که بدهی اش را به
تامین اجتماعی بدهد.
•• اگر گرفتن دیرکرد از اقساط وام خالف و
غیر شرعی است پس دیرکرد جریمه رانندگی
چه حکمی دارد؟ لطفا از مراجع استفتا شود.
••قابل توجه آقــایــان اژه ای و رئیسی!95
درصد ساحل دریای خزر در اشغال سازمان ها
و نهادهای دولتی است .از آقایان تقاضا داریم
اطــراف همان 5درصــد باقی مانده مردمی
را سیم خــاردار بکشند تا خیال 80میلیون
ایرانی از رفتن به شمال راحت شود .واقعا
باید برای تنها جای تفریح مردم تأسف خورد!
••متاسفم از ایــن که امیکرو ن سویه غالب
ویروس کرونا در کشور شد!

