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تداوم ریزش در بازار سرمایه صف فروش 
حقیقی ها را سنگین کرد

فرار    بزرگ 
سهامداران خرد

چرتکه 3

سومین هفته کاری بورس دوباره سرخ پوش شد و حاال سهامداران 
خرد هراسان شده اند. دیروز خبرهای بورسی در فهرست پربازدیدترین 
اخبار رسانه ها نشستند و کاربران فضای مجازی نگرانی هایشان را برای 

بازار سرمایه با یکدیگر به اشتراک گذاشتند. 
بســیاری از آنها نوشــتند که دیگر به وعده هــای اقتصادی دولت 
بی اعتماد شده اند و بورس ضربه کاری بود. برخی نوشتند که سهام شان 
را با ضررهای سنگین فروخته اند و برخی، دیگران را تشویق کردند که 
پشت بقیه سهامداران را خالی نکنند و هیجانی نفروشند. در البه الی 
بحث های داغ و گاهی دعوای لفظی ســهامداران خرد، ســهامداران 
آخرین نقل  قول های دولتی ها را درباره بــورس توییت و ری توییت و 
البته تاکید می کردند که وعده ها محقق نشد و ریزش بازار با وجود تاکید 

چهره های عالی دولت، ادامه دار شده است. 
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری به یک برنامه تلویزیونی 
گفته بود که: »بورس دارد خودش را اصالح می کند و این ریزش نیست. 
بورس برای کشور خوب است و نظر دولت بر صیانت و حمایت بر بورس 
است و دولت بورس را رها نمی کند. وقتی بورس با سرعت افزایشی شد 

همه می گفتند این بورس خودش را اصالح می کند.« 
حسن قالیباف اصل، رئیس ســازمان بورس هم دیروز در نشست 
شــورای عالی بورس در واکنش بــه ریزش های بورس گفــت: »ما با 
حقوقی ها صحبت می کنیم، بازار سرمایه هم صعود دارد هم نزول، ولی 
هر چقدر این روند کاهشی با شیب مالیم تری صورت بگیرد، مناسب تر 

است. در چند هفته گذشته با وجود ریزش...

نتایج بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی :

سرنشینان پس از انفجار موشک اول در سالمت بودند
سياست 2

همين صفحه

رهبر انقالب خطاب به اعضای هیأت دولت:

 اقتصاد کشور    را معطل 
تحولات خارجی نکنید

رهبر معظم انقالب اسالمی با بیان اینکه 
نباید برنامه ریزی اقتصادی برای کشــور، 
معطل لغو تحریم ها یا نتیجه انتخابات فالن 
کشور شــود، گفتند: اقتصاد کشور به هیچ 
وجه نباید به تحوالت خارجی پیوند بخورد، 

زیرا این یک خطای راهبردی است.
به گزارش ایلنــا، آیت اهلل خامنه ای صبح 
دیروز )یکشنبه( به مناسبت هفته دولت در 
ارتباط تصویری بــا رئیس جمهور و اعضای 
دولت، تأکید کردند: باید بنا را بر این گذاشت 
که تحریم ها بــه عنوان مثال تا 10 ســال 
دیگر ادامه دارد، بنابراین باید بر ظرفیت ها 
و امکانات داخلی تمرکــز کرد، البته ممکن 
است آنها تصمیمات خوب بگیرند که در آن 
صورت از آن اســتفاده می کنیم، اما مسائل 
اقتصادی کشــور نباید موکول به تحوالت 

خارجی شوند.
رهبر انقالب خطاب به دولتمردان تاکید 
کردند: یک اهمیت سال آخر دولت این است 
که آخرین فرصت شما برای کار کردن برای 
ملت، کشــور، خدا و اسالم اســت. این جور 
نباید تصور کرد که یکسال چیزی نیست، نه 

یکسال خیلی زمان است.
ایشان سال آخر فعالیت دولت دوازدهم 
را فرصتی خوب بــرای افزایش خدمات در 
حوزه های مختلف خواندند و با بیان نکاتی 
درباره مسائل مهم اقتصادی همچون تولید، 
سرمایه گذاری، ارزش پول ملی و نیز فضای 
مجازی تأکید کردند: بایــد با جدیت کامل 
موانع تولیــد را رفع و برای حل مشــکالت 

همت گماشت.
ایشــان با اشــاره به خبرهــای بزرگ و 
مهمی کــه رئیس جمهــور و اعضای دولت 
در گزارش های خود اعالم کردند، افزودند: 
هفته دولت فرصت مناســبی برای تبیین و 
اطالع رســانی خدمات اعضای دولت و نقد 
نقاط قوت و ضعف است که دولت باید بیش و 

پیش از دیگران به نقد درونی بپردازد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای به دولتمردان 
توصیه کردنــد: در گزارش هایــی جامع و 
صادقانه، آنچه توانستید و آنچه قرار بود اما 
نتوانستید برای مردم بیان کنید که مردم از 
این گونه گزارش های صادقانه، خرســند و 

امیدوار می شوند.
رهبر انقالب ســال آخر فعالیت دولت را 
فرصتی قابل توجه و از جهات مختلف بسیار 
مهم برشــمردند و گفتند: به این فرصت به 

عنوان وقت اضافه نگاه نکنید.
 حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در همین 
زمینه با اشاره به مشــکل جدی مسکن در 
کشور گفتند: دولت قول ساخت ۶00 هزار 
واحد مسکونی در آخرین ســال فعالیت را 
داده اســت که تحقق این قول می تواند در 
زمینه حل مشکل مسکن مؤثر باشد. ایشان 
افزودند: تالش کنید در یک سال باقیمانده 
کارهای اساسی و بزرگی برای دولت بعد به 
یادگار بگذارید که »اصالح ساختار بودجه، 
نظام بانکی و نظام مالیاتــی« جزو اینگونه 

کارهاست.
به سال آخر دولت به عنوان وقت 

اضافه نگاه نکنید
»پیگیــری و تالش جدی بــرای اجرای 
قول هایی که داده شده« از جمله طرح های 
هفتگی وزارت نیرو، سیاســت پاالیشــگاه 
ســازی برای جلوگیری از صدور نفت خام، 
تقویت شــرکت های دانش بنیــان، ادامه 
کارهای خوب علمی و بهداشتی و درمانی که 
در مقابله با کرونا انجام شده و افزایش تولید 
از دیگر توصیه های مؤکــد رهبر انقالب به 
دولت برای سال آخر فعالیت بود. سالی که به 
هیچ وجه نباید دولت به صورت وقت اضافه 

به آن نگاه کند.
دولت باید با واردات کاالهای لوکس 

مقابله کند
بخــش دوم ســخنان رهبــر انقــالب 
رتبــاط تصویــری بــا  اســالمی در ا

 هیــأت دولــت بــه مســائل اقتصــادی 
اختصاص داشت.

ایشان بار دیگر تولید را مادر و کلید اصلی 
حل مشکالتی نظیر »اشتغال، معیشت، تورم 
و کاهش ارزش پول ملی« خواندند و تأکید 
کردند: باید هرچه می توانید در این زمینه ها 

کار و تالش کنید.
ایشــان »واردات بی رویــه« را که باعث 
شــکایت مکــرر تولیدکننــدگان و حتی 
ورشکستگی برخی از آنها شده است بسیار 
خطرناک خواندند و افزودند: واردات لوکس 
نیز از جمله موانعی است که دولت باید آن ها 

را از سر راه تولید حذف کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »جلوگیری از 
قاچاق« را با همکاری قوای مجریه، قضاییه 
و نیروهای مســلح، تســهیل کننده تولید 
دانستند و گفتند: استفاده از ظرفیت نهضت 
قطعه ســازی که به خصــوص در نیروهای 
مسلح ایجاد شده است، می تواند بخش قابل 
توجهی از نیازهای تولیدکنندگان را تأمین 
کند بویژه اینکه متخصصان داخلی توانسته 
اند قطعات بســیار ظریــف و پیچیده را نیز 

تولید کنند.
رهبر انقــالب »رفــع ناهماهنگی ها در 
ســطوح پایین دســتی« را برای افزایش و 
جهش تولیــد، مهم برشــمردند و گفتند: 
در گزارشــهای خبری تلویزیــون، برخی 
تولیدکنندگان از ناهماهنگی های عجیب 
و غریب در گرفتن مــواد اولیه مورد نیاز گله 
می کنند که اگر وزیر مربوط به محض دیدن 
این گزارشــها پیگیری کند، بسیاری از این 
مشــکالت ظرف مدت کوتاهــی قابل حل 

است.
»رفع پیچ و خم های عجیــب اداری در 
دادن مجــوز تولیــد« و نیز »حل مشــکل 
تســهیالت بانکی« دو توصیــه آخر رهبر 
انقالب به اعضای دولــت در بحث مهم رفع 

موانع تولید بود.

خبر

رهبر انقالب خطاب به اعضای هیأت دولت:

اقتصاد کشور را معطل تحوالت خارجی نکنید


