
گذشــته حســن قالیباف اصــل،  ]شــهروند[ روز 
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اســتعفای 
کــرد و این اســتعفا در  خود را تســلیم وزیــر اقتصاد 
حالی اســت که بازار ســهام در چند هفته گذشته 
کل  رونــد نزولــی چشــمگیری داشــت و شــاخص 
در جریــان معامــات این هفتــه کف قبلــی خود را 
از دســت داد. از طرفــی بســیاری از ســهامداران 

نسبت به وضع بورس گله مند هستند.
بســیاری از کارشناســان بــازار ســرمایه در رابطــه 
بــا اســتعفای رئیــس ســازمان بــورس معتقدنــد 
تغییــر رئیس ســازمان بــورس تأثیر مثبتی بــر روند 
بــازار ســهام نــدارد، زیــرا ریــزش شــاخص بــورس 
ربــط زیــادی بــه تصمیمــات قالیبــاف نــدارد. از 
طرفی تجمــع مردم مقابل ســاختمان تاالر بورس 
ادامــه دار شــده و  ایــن تجمعــات، مســئوالن را به 

فکر انداخته است.
کــه از نامه اســتعفا منتشــر  بــر اســاس تصویــری 
شــده، او علت این اقدام را »فراهم نشدن شرایط 
اعامــی جهــت حمایت از صنایــع، بازار ســرمایه و 
ســرمایه گذاران« عنوان کرده اســت؛ ایــن دومین 
بــاری اســت کــه آقــای قالیبــاف اصل درخواســت 
از انتشــار  البتــه ســاعاتی بعــد  اســتعفا می کنــد. 
این خبــر، خبرگــزاری صداوســیما به نقــل از آقای 
گفتــه:  کــرده و  قالیبــاف اصــل اســتعفا را تکذیــب 

»شاید مرا برکنار کنند، اما استعفا نداده ام.«
او همچنیــن گفته: »اطــاع ندارم که چه کســی 

این خبر را و با چه هدفی منتشر کرده است.«
حســن قالیباف اصــل، بــا تصویب شــورای عالی 
بــورس در فروردیــن مــاه امســال ریاســت جدیــد 
گرفــت و  بــورس اوراق بهــادار تهــران را بــه عهــده 
جانشــین شــاپور محمــدی، رئیــس قبلــی ایــن 
ســازمان شــد که بعضی منابع اختاف نظرهایش 

با وزیر اقتصاد را علت استعفای او می دانستند.
البتــه روز گذشــته دژپســند با اشــاره بــه موضوع 
استعفای شــاپور محمدی، رئیس سابق سازمان 
بورس گفت: »چرا در این باره دروغ گفته می شود 
کــرده اســت درحالی کــه روابط  کــه وزیــر او را برکنار 
بنــده بــا او بســیار خــوب بــود و خــود آقای شــاپور 

محمــدی بــا اصــرار و به خاطــر مســائل شــخصی 
استعفا کرد.«

دیــروز همچنیــن در یکصــد و نــود و هفتمیــن 
کــه  جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت 
بــه ریاســت حجت االســام  والمســلمین حســن 
گــزارش وزیــر امــور اقتصادی  روحانــی برگزار شــد، 
و دارایــی از تحــوالت بــازار ســرمایه مــورد بحــث و 
بررســی قــرار گرفت.رئیــس جمهــوری پــس از این 
کید کرد: »شــورای عالی بورس باید برای  گزارش تأ
حفظ تعادل در بازار ســرمایه و شفافیت و صیانت 
از حقوق سرمایه گذاران تصمیمات الزم را اتخاذ و 

اجرایی کند.«
این در حالی است که پیشــتر اعام شده بود که 
وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون 

اقتصادی مجلس احضار شده اند.
گفته  محمدباقر قالیباف، رئیــس مجلس ایران 
کــه ســوء مدیریت آنهــا بــرای  اســت: »در صورتــی 
نمایندگان محترم مردم احراز شود مجلس با آنها 

قاطعانه برخورد خواهد کرد.«
قبل تــر هــم امیرحســین قاضــی زاده  هاشــمی، 
گزارشــی  نایب رئیس مجلس شــورای اســامی در 
به ریاســت قوه قضائیه جزئیاتــی از اتفاقات منجر 

به این افت را ارایه کرده بود.
گــزارش بــه دعــوت عمومــی  در بخشــی از ایــن 

دولت برای ســرمایه گذاری در بورس اشــاره شده؛ 
گســترده  کــه »خــروج هماهنــگ و  گفتــه شــده  و 
نقدینگی« از این بــازار از نوزدهم مردادماه »منجر 
به تباهی دارایی قریب به اتفــاق جمعیت چند 10 
میلیونی خرده ســهامداران حاضر در بازار سرمایه 
شده است.«  فعاالن بازار سرمایه دالیل متفاوتی 
را بــرای افــت بــازار ســرمایه عنــوان کرده انــد؛ ولی 
کــه آنها مورد اشــاره قرار  ازجمله دالیــل افت اخیر 
داده انــد قوت گرفتــن احتمال تزریــق منابع ارزی 
به بــازار با ورود جو بایدن به کاخ ســفید و »کاهش 
نایب رئیــس  کــه  اســت  دالر«  قیمــت  احتمالــی 

مجلس ایران اخیرا از آن خبر داده است.
قاضی زاده  هاشــمی گفتــه: »بنده شــنیدم که با 
اینکه ما منابع ارزی داریــم، بعضا این منابع ارزی 
بــرای روی کار آمدن بایدن حفظ شــده اســت که 
بــا تزریــق منابــع ارزی قیمــت ارز برای چنــد ماه تا 

11 هزار تومان کاهش یابد.«
موضوعــی کــه ربیعــی دیروز بــه آن چنین پاســخ 
داد: »پنهان کردن ارز بــه خاطر انتخابات بایدن« 
گــر وقوع  کــه ا از اتهامــات عجیــب و غریبــی اســت 
آن یــک اپســیلون هــم صحــت داشــته باشــد، هر 
کــس این تصــور را کرده خائــن به ملت اســت. چرا 
کارانــه باز هــم تکــرار می کنید و وقتــی تکذیب  جفا

می شود مسخره می کنید و باز بیان می کنید.
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فرزند آیت اهلل مصباح یزدی: 

درگذشت پدرم پس از تزریق 
کسن فایزر، دروغ است وا

فرزند آیت اهلل مصباح یزدی 
شایعه مطرح شده در فضای 
مجــازی مبنی بر درگذشــت 
مصبــاح  آیــت اهلل  مرحــوم 
کســن  یزدی بعــد از تزریق وا
فایــزر بــه ایشــان را شــایعه ای دروغیــن خوانــد.
حجت االسام والمسلمین علی مصباح یزدی 
در پاسخ به این پرسش که شایعه ای در برخی از 
صفحات فضای مجــازی منتشرشــده مبنی بر 
اینکه مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی بعد از تزریق 
کسن فایزر از دنیا رفته اند، صحت دارد؟ اظهار  وا
داشــت: »نخیر؛ این شایعه ای اســت که  تصویر 
آن را بــا ترفندهای فتوشــاپ و امثال آن درســت 
کرده اند.«فرزنــد آیــت اهلل مصبــاح یــزدی افزود: 
مبنایــی  و  اســت  دروغ  شــایعه  ایــن  »اصــل 
نــدارد.«در برخــی از صفحــات فضــای مجازی، 
تصویــری منتشرشــده بــود کــه ادعــای فــوق را 
کنــون فرزنــد مرحــوم آیت اهلل  مطــرح می کــرد و ا

مصباح یزدی آن را تکذیب کرد.

آشنا:
انتخابات را به رقابت میان 

پیشنهادها تبدیل کنیم 
بررســی های  مرکــز  رئیــس   
استراتژیک ریاست جمهوری 
سیاســت  »مســائل  گفــت: 
بایــد  را  داخلــی  و  خارجــی 
کنیــم تــا آن وقــت  فهرســت 
در  سیاســی  رقابت هــای 
در  و  مجلــس  و  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 
جاهایی که مردم حق انتخاب دارند، به رقابت بر 
سر پیشنهادهای واقعی برای حل مسائل واقعی 
تبدیل می شود.« حسام الدین آشنا بخش مهمی 
از وظایف و کار دولت برای کشور را مسأله شناسی 
ارزیابی کرد و گفت: »مسأله شناسی فراتر از یک کار 
سیاسی اســت و امر سیاســتی، امری اســت که به 
همه ملت و آینده آن مربوط است.«او با بیان اینکه 
احتیــاج داریــم ســیاهه مســائل ملــی  را فهرســت 
گر یک دولت نتواند فهرست  کنیم، تصریح کرد: »ا
کثریت  مســائل ملی را به گونــه ای که مورد وفــاق ا
مردم باشد، آماده کند، به بی دردی مبتا می شود 
و چنین دولتی بی سرنوشت خواهد بود و ملتی که 
دارای چنین دولتی است نیز بی سرنوشت خواهد 
بود.«آشنا یادآور شد: »سخن من نسبت به آینده 
اســت، نیــاز داریــم بــرای دولــت آینــده، فهرســت 
مســائل را بــه میــراث بگذاریــم. شــاید مهم تریــن 
وظیفه این دولت، این است که به دولت بعد و به 
ملتــی که می خواهنــد به هر دولتــی در آینــده رأی 
بدهند، صریحا اعام کند که مســائل جاری و آتی 

کشور ما واقعا چه چیزهایی است.«
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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
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کسیا به واسطه شغلشــون با حرفایی که می زنن مثل بنگاه  »نماینده رشت گفته راننده تا
کسی  تبلیغاتی ضدنظامن. احتماال در بودجه ســال بعد هزار میلیارد برای تولید محتوای تا
کسی ها  کسیا رو خودشون انتخاب می کنن!« یا »انصافا راننده تا اختصاص میدن یا راننده تا
بهتر از شما مسائل سیاسی رو تحلیل می کنند به واقع متحیرم شورای نگهبان شما را از کجا 
کسی می خوام،  پیدا کرده که حتی مســائل ســاده رو نمی توانید درک کنید.«یا »یه راننده تا
بشــینم کل زندگیمو براش تعریف کنم، اونم بگه »همش کار خودشــونه« منم خیالم راحت 
کســی رو هم فیلتر می کنن.«یا »یه دوری هم تو شهر بزن ببین  شــه پیاده شم برم.«یا »االن تا
کســی می رونن.«یا »به زودی... دستگیری و  چقدر دکتر و مهندس پیک موتوری شــدن و تا
کسی هم می ترسن!«یا »نامه سرگشاده  کسی.«یا »وقتی حتی از رانندگان تا اعدام سلطان تا
انجمن اســامی دانشــگاه گیــان درخصــوص اظهــارات نماینده مجلــس درمــورد رانندگان 

کسی از نظارت استصوابی استفاده کنند.« کسی.«یا »در گزینش رانندگان تا تا

»ســاختمان پاســکو، ۴ســال پیش در چنین روزی فروریخت! روح شــهدای آتش نشانی 
که حقوق نجومی نداشــتند، اما غیرت نجومی داشتند، شــاد و قرین رحمت الهی.«یا »یک 
روز بدون غم تو تقویم ایران نیســت. پ.ن: آخرین جمله آتش نشــان علیرضا سفی زاده.«یا 
»هیچ وقت یــادم نمیــره، صبــح اون روز محله مون شــده بــود آخرالزمان، صدای ماشــینای 
کــه پاســکو   آتش نشــانی، پلیــس و آمبوالنــس قطــع نمی شــد، از ســر خیابونمــون دیدیــم 
فــرو ریخت، همه تــو بهت و حیرت مونــده بودیم ... تــا یه هفته تو هــوا گرد مرگ بــود، یه غبار 
کستری همراه با بوی پاستیک سوخته ...«یا »پاسکو، نوستالژی بود که تراژدی شد.«یا  خا
»برای همه پروانه هایی که در آتش #پاســکو ســوختن و برای همه آنهایی که عزیز از دســت 
دادن #دعا_می کنیم. روحشون شــاد و در آرامش.«یا »حادثه پاسکو از بدترین اتفاقاتی بود 
کاری آتش نشــان هارو فراموش نمی کنم. امیدوارم شــما و تمام  که دیدم. هرگز شــجاعت فدا

همکارانتون سامت وتندرست باشید.«

#پالسکو

آیا تغییر رئیس سازمان بورس تأثیر مثبتی بر روند بازار سهام خواهد داشت؟

همه چشم ها به شورای عالی بورس دوخته شده است

#تاکسی

کید کرد: »شورای عالی بورس  رئیس جمهوری تأ
باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و 
صیانت از حقوق سرمایه گذاران تصمیمات الزم را 

اتخاذ و اجرایی کند.«

قاضی زاده  هاشمی: »بنده شنیدم که با اینکه 
ما منابع ارزی داریم، بعضا این منابع ارزی برای 
روی کار آمــدن بایــدن حفــظ شــده اســت کــه با 
تزریــق منابــع ارزی قیمــت ارز بــرای چنــد مــاه تا 

11 هزار تومان کاهش یابد.«

ربیعی:  »پنهان کردن ارز به خاطر انتخابات 
بایدن« از اتهامــات عجیب و غریبی اســت که 
گر وقوع آن یک اپســیلون هم صحت داشــته  ا
باشــد، هــر کــس ایــن تصــور را کــرده خائــن به 

ملت است.«

123

گاردین
چین و ایجــاد مرکز قرنطینه بــرای 4 هزار نفــر؛ آلمان 
و احتمــال اعمــال قرنطینه جدیــد و اجبار اســتفاده از 
ماسک در مکان های عمومی/ آخرین روز ترامپ در 
سمت ریاست جمهوری آمریکا؛ در حالی که مبتالیان 
به کرونا در آمریکا به 24 میلیون نفر رســیده ترامپ در 
آستانه صدور عفو 100 محکوم است/ چگونه ترامپ 

فوتبال هسته ای را به بایدن منتقل می کند؟ 

لس آنجلس تایمز
شهروندان کالیفرنیایی در آستانه مراسم تحلیف جو 
بایدن تامل می کنند که آیا این شروع یک نقطه عطف 

است؟
بــرای تحلیــف در متشــنج تریــن شــرایط؛  آمادگــی 
جلســات توجیهی نیــوز روم بــا ســواالت فــراوان همراه 

است

نیویورک تایمز
کــه ترامپ آخرین  کاندیداهای بایدن در حالی 
تالش هایش را بــرای عفو محکومان مــی کند، به 

جلسات مکرر دادرسی پناه برده اند
کنــی  ریشــه  هــای  تــالش  تســریع  و  گــون   پنتا
گرایــی افراطــی، محاصــره پایتخــت یــک  راســت 
فوریت جدید برای مقابله با ناسیونالیســم ســفید 

پوست ایجاد کرده است

وام ازدواج ۷۰ میلیون 
تومان شد 

 پسران زیر 2۵سال و دختران زیر 23 سال 
هر کدام 1۰۰میلیون تومان وام ازدواج می گیرند

از  بودجــه  تلفیــق  کمیســیون  ســخنگوی 
افزایــش وام ازدواج از۵0 بــه ۷0 میلیــون تومان 
و  زیــر 2۵ســال  »پســران  گفــت:  و  داد  خبــر 
کــه در شــرف ازدواج  دختــران زیــر 23 ســال 
هستند هر کدام 100میلیون تومان وام ازدواج 
ع در نشســت  دریافــت می کننــد.« رحیــم زار
کمیســیون تلفیق در تشــریح گزارش عملکرد 
این کمیسیون گفت: »مجلس در کاهش نرخ 
ارز، واقعی شدن قیمت آن و تقویت پول ملی با 

نظرات کارشناسانه از آن دفاع می کند.«
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره 
بــه افزایــش وام ازدواج، عنــوان کــرد: »افزایش 
وام ازدواج از ۵0میلیــون تومــان به ۷0 میلیون 
تومان برای کسانی که در شرف ازدواج هستند 
و در این دوره استثنایی وجود دارد و پسران زیر 
2۵سال و دختران زیر 23 ســال هر کدام مبلغ 
100 میلیون تومان وام ازدواج دریافت می کنند. 
در مجمــوع وام ازدواج بــه 1۴0 و 200 میلیــون 

تومان برای زوجین افزایش یافته است.«
گفــت: »مبلــغ 20هزار میلیــارد تومــان  ع  زار
برای ایجاد اشتغال داشتیم که 10 هزار میلیارد 
تومان در اختیار کمیته امداد و 3 هزار میلیارد 
تومــان در اختیــار بهزیســتی بــا بازپرداخــت 
اقساط ۷ساله و اولویت زنان سرپرست خانوار 

و مناطق محروم اختصاص یافته است.«
او افــزود: »مبلــغ 3هزار میلیــارد تومــان برای 
ایجــاد اشــتغال در اختیــار بنیــاد برکــت ســتاد 
اجرایی فرمان حضــرت امام )ره( گذاشــتیم با 
بازپرداخت ۷ساله و مبلغ 3هزار میلیارد تومان 
در اختیار بســیج ســازندگی و ســپاه پاســداران 
مناطــق  اولویــت  بــا  اشــتغال  ایجــاد  بــرای 

کم برخوردار در نظر گرفته شد.«


