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در پی حواشی به وجود آمده در مجلس اعالم شد؛

 بی اطالعی سازمان 
برنامه وبودجه از تغییرات 

بودجه 1400

نظری بر سریال »می خواهم زنده بمانم«

 عشق ورزی زیر نگاه 
نافذ قدرت

شب تاریخی بسکتبال گرگان با قهرمانی لیگ

بی رحم؛ مثل بازر بیتر! 

کشاورزان حق آبه  خود را از زاینده رود می خواهند، 
حتی اگر یک استکان است

 رنج بی پایان نازایی 
یک رود!

مصطفی تاجزاده در بیانیه اعالم کاندیداتوری 
انتخابات ریاست جمهوری:

می آیم تا لغو همه 
تحریم ها ممکن شود
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فرهنگ و هنر 8

سياست 2

سياست 2

 محمد مهاجری درگفت وگو با ایلنا:

اصولگرایان هيچ عالقه ای به 
مشارکت گسترده ندارند

شهرنوشت 6

 با این بحران کرونا  و این سطح از 
 واکسیناسیون به کمک هند برویم؟!

 آقای وزیر این دلبری ها 
نه باورپذیر است، نه مطلوب
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دویست و بیســتمین جلسه ستاد هماهنکی 
اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور 
برگزار شد. در این جلســه، گزارشی از وضعیت و 
شرایط بازار سرمایه از سوی ریییس سازمان بورس 
کشور ارایه شد و راهکارهای پیشنهادی برای ثبات 
و رونق، ایجاد آرامش و تعادل در این بازار مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت. 
به گزارش ایسنا، در این گزارش با تحلیل عملکرد 
صندوق تثبیت بازار سرمایه ، پیشنهادهایی برای 

تقویت این صندوق و افزایش نقش تعادل بخش آن 
در بازار سرمایه ارایه و مورد بررسی و تصمیم گیری 
قرار گرفت. حسن روحانی در این جلسه با اشاره به 
نقش محیط سیاسی در عملکرد بازار سرمایه گفت: 
همچنان که افق مثبــت در فضای تولید و تجارت 
کشور و رفع تحریم ها و محدودیت های خارجی و 
داخلی، محاسبات سرمایه گذاران در بازار بورس را 
تحت تاثیر قرار می دهد و آنها را به تقاضای بیشتر در 
بازار و سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی کشور 
تشویق می کند، ایجاد نگرانی نسبت به دسترسی 
به بازارها و توان صادراتی بنگاه های اقتصادی نیز اثر 

منفی بر بازار تحمیل می کند.
رئیس جمهور با تاکید بــر حمایت همه جانبه 
دولت از بازار سرمایه به عنوان یک سیاست اصولی 
و همیشگی، افزود: باید همراه با آموزش  ها و ایجاد 
تمهیدات الزم، زمینه های حضور همراه با اعتماد 

مردم در بازار سرمایه فراهم باشد.

روحانی با بیان لزوم تالش های موثر و مداوم با 
استفاده از ابزارهای الزم برای ممانعت از رکود بازار 
بورس،اظهارداشت : سیستم بانکی در این شرایط 
می تواند به کمک بازار بورس بیاید و با ایجاد امکان 
الزم برای اعطای تســهیالت به ســرمایه گذاران 

بورسی ، رونق را به بازار بازگرداند.
رئیس جمهور سیاسی کردن بازار سرمایه و ورود 
غیر کارشناسی فعاالن سیاسی در اظهار نظر نسبت 
به بورس را از مشکالت امروز بازار سرمایه برشمرد 
و گفت: بازار ســرمایه، بازار بسیار حساسی است و 
برخی اظهار نظرهای نسنجیده می تواند بر شرایط 

این بازار تاثیر گذار باشد.
روحانی تاکید کرد: همه باید از مدیریت هدفمند 
بازار سرمایه توسط شورای بورس حمایت کنند و 
این شورا باید از پیشنهادهای فعاالن بازار سرمایه و 
ابتکارات جدید برای ثبات بخشی و ایجاد رونق در 

این بازار استقبال نماید.

رییس ستاد انتخابات کشــور گفت: دولت و 
وزارت کشور هیچ برنامه ای برای تعویق انتخابات 
ندارند و انتخابات طبق زمان بندی اعالم شده در ۲۸ 

خردادماه قطعا برگزار می شود.
جمال عرف در گفت وگو با ایسنا، درباره برخی 
گمانه زنی ها مبنی بر به تعویــق افتادن انتخابات 
۲۸ خردادماه اظهار کرد: با توجــه به روند قانونی 
زمان بندی انتخابات که طبق قانون و با نظر مشترک 
ارکان اجرا و نظارت انتخابات، مورد توافق قرار گرفته 
است، کار انتخابات طبق برنامه پیش می رود و اخذ 
رأی در روز مقرر انجام می شود. در مقاطع مختلف 
دوران پــس از انقالب اســالمی هــم تحت هیچ 
شرایطی انتخابات به تعویق نیفتاده است. در این 
مرحله نیز، قطعا انتخابات به تعویق نمی افتد و در ۲۸ 

خرداد ماه برگزار می شود.
وی در ادامه درخصوص طرح برخی اظهارات 
ناظر بر تعویق انتخابات از ســوی شماری عناصر 

سیاسی و رســانه ای گفت: این موارد، گمانه زنی 
شخصی است و دولت و وزارت کشور هیچ برنامه ای 
برای تعویق انتخابات ندارند و ما این را به صراحت 

اعالم می کنیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به تشدید 
بیماری ویروس کرونا و لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشــتی برای برگزاری انتخابات، تصریح کرد: 
تاکید مستمر وزیر کشور، اجرای دقیق پروتکل های 
بهداشــتی مرتبط با انتخابات اســت که از قبل 
تنظیم شــده و باید با دقت اجرایی شود. ما هم در 
حال بازنگری برنامه های خود بوده و خود را برای 
وضعیت ها و سناریوهای مختلف آماده کرده ایم. 
البته امیدواریم با فروکش کردن موج چهارم بیماری 
در هفته های پیش رو و جلوگیری از ورود ویروس 
کرونای هندی به کشور، با موج جدیدی در خرداد 

ماه مواجه نشویم.
عرف با بیان این که قانون اساســی به برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری در یک روز توجه دارد، 
گفت: بنابراین انتخابات در یک روز برگزار می شود 
اما پروتکل های بهداشتی هم برای مردم و هم برای 
عوامل اجرایی با دقت عملیاتی و اجرا می شــود. 
حدود ۷۰ هزار شعبه اخذ رای در محیط های امنی 
که فضای باز، سقف بلند و تهویه مناسب دارند در 
نظر گرفته می شود و البته برای اینکه عوامل اجرایی 
هم در معرض ابتال قرار نگیرند، مراقبت های الزم را 

انجام می دهیم.

خبر

خبر

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

حمایت همه جانبه از بازار سرمایه، سیاست اصولی و همیشگی دولت است

جمال عرف:

انتخابات قطعا در موعد مقرر و ۲۸ خرداد برگزار می شود 

چند و چون سفر ولیعهد امارات به مصر با محوریت کشورهای منطقه؛

 رایزنی برای استحکام 
پیمان عربی 

چرتکه 3

جهان 5

آزادی اقتصادی در ایران از آخر اول شد

تکانه های یک متغیر 
ین شوک آفر

رتبه ایران در شــاخص آزادی اقتصادی 
۱۶۷ است. رتبه ای که نشان می دهد وضعیت 
آزادی اقتصادی در ایران نسبت به سال قبل 
دو پله بدتر شده و ایران بدترین وضعیت را در 

میان کشورهای منطقه دارد.
این اولین باری نیســت که ایــران جزو 
بسته ترین اقتصادهای جهان قرار می گیرد. 
در ســالیان متوالی ایران همــواره در زمره 
پنج اقتصاد بســته جهان قرار داشته است. 
بحــران جدی جــذب ســرمایه گذاری در 
ایران، چــه ســرمایه گذاری خارجی و چه 
سرمایه گذاری داخلی و احاطه باالی دولت 
و بخش شــبه دولتی بر اقتصاد ایران همگی 

عواملی هســتند که اقتصاد ایران را در این 
وضعیت قرار داده است. 

 4۰ سال پیش وقتی ماشین دولتی سازی 
اقتصاد ایران به حرکت درآمد، نشانه هایی از 
بحران آشکار شد. همه صنایع بزرگ از بانک ها 
و بیمه ها گرفته تا خودروسازی و فوالد و مس 
و ... دولتی شدند. کارخانه های متعددی در آن 
دوره مصادره شدند و در مدت زمانی نه چندان 
طوالنی چرخ های تولید در این کارخانه ها از 
حرکت بازایستاد و در نهایت بسیاری از این 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی دیگر شانسی 

برای بازگشت به عرصه تولید نیافتند. 
 این اما همه داستان نیست...

افزایش دریافتی مستمری بگیران تامین اجتماعی، کمتر از 50 درصد نخواهد بود

نهایی شدن فرمول جدید افزایش حقوق بازنشستگان کارگری
دسترنج 4


