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 صفحه2 ««

رییس س�ازمان بورس و اوراق به�ادار، بازار 
س�رمایه را بازار بلندمدت توصیف کرد و گفت: 
عرضه اولیه سهام دولتی و شرکتهای خصوصی 
متناس�ب با کش�ش بازار تا پایان س�ال انجام 

می شود.
به گزارش ایرنا از خانه ملت، مجید عشقی با بیان 
این مطلب گفت: بازار سرمایه، بازار بلند مدت است 
و اگ��ر فردی به دنبال کس��ب س��ود در مدت زمان 
کوتاهی اس��ت، این بازار ممکن اس��ت در دوره هایی 

پاسخگو نباشد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: براساس 
آمارها، ش��اخص هر کدام از صنایع در بازار سرمایه 
در مقایسه با دیگر بازارها در بلندمدت سود بیشتری 
دارد مثال یک س��رمایه گذاری در روندی، 2۰  ساله، 
۱۰ ساله و در برخی مواقع پنج  ساله در بازار سرمایه 
بسیار بهتر از سایر بازارهای مولد و غیرمولد نظیر ارز 

و سکه بازدهی داشته است.
عشقی ادامه داد: متاسفانه شاهد این بودیم حجم 
زیادی از مردم با تش��ویق زیاد از س��وی شبکه های 
اجتماعی، رسانه های غیررسمی و حتی رسمی وارد 
بازار سرمایه شدند و به طور مستقیم اقدام به خرید 
و فروش های مس��تمری کردند و در ریزش بازار که 
دور از انتظار هم نبود، متضرر ش��دند و اکنون انتظار 

دارند، در یک بازه زمانی کوتاه، بازدهی باالیی کسب 
کرده و جبران ضرر برای آنها اتفاق افتد.

وی خاطرنش��ان کرد: مشکل از اینجا آغاز می شود 
و باید افراد با دانش کامل و دریافت مش��اوره خوب 
به بازار س��رمایه وارد شوند و در ان به فعالیت ادامه 

دهند.  
رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: 
آیا هدف از س��رمایه گذاری در بازار بورس این است 
که در ب��ازه زمانی کوتاه مدت س��ودی را دریافت و 
س��پس خارج شویم؟ ابدا این گونه نیست اصالت در 
س��هامداری حفظ ارزش دارایی و توس��عه مستمر و 
پیوسته آن با بهره مندی از سوددهی شرکت ها است 
و طبعا مصونیت بخشی از دارایی ها در شرایط تورمی 

را هم در پی دارد.

وی تاکی��د ک��رد: اما ورود مقطع��ی به نیت جلب 
بازده��ی باال آن هم ب��دون اطالعات و تجربه مکفی 
واقعا ریس��ک بزرگی است. در سال های کار حرفه ای 
خود هیچگاه چنین چیزی را به کسی توصیه نکرده  
و نگفته ام که اش��خاص پول ضروری کنار گذاش��ته 
ش��ده خود را وارد بورس کنند تا در یک بازه زمانی 

کوتاه مدت سودی را دریافت کنند.  
عشقی گفت: سال گذشته آسیب جدی در همین 
نقط��ه خوردیم و ش��خصی منزل و خ��ودرو خود را 
فروخت��ه و در بازار بورس س��رمایه گذاری کرد و آن 
هم در ش��رایطی که بازار بورس طبق همه تحلیل ها 
در اوج خود قرار داشته، مشخص است که به این فرد 

مشاوره درستی داده نشده است.
وی اف��زود: امیدواری��م بتوانی��م ب��ا اس��تفاده از 
ساختارهای روابط عمومی و آموزشی به بحث سواد 
مالی افراد بها داده و آن را افزایش دهیم تا بتوانند با 
چشم باز انتخاب کنند و از مزایای بیشمار بازار مالی 

بهره مند شوند.
رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در پاس��خ به 
س��والی مبنی بر اینکه آیا تا پایان سال جاری عرضه 
اولیه س��هام در بازار بورس انجام خواهد شد، گفت: 
بله، متناسب با کشش بازار و شرایط آن عرضه اولیه 
سهام دولتی و شرکت های خصوصی انجام می شود.

معاونت ارتباط�ات و پیگیری اج�رای قانون 
اساس�ی معاونت حقوقی ریاس�ت جمهوری با 
انتش�ار نامه ای به کمیس�ر عال�ی پناهندگان 
س�ازمان ملل متحد، خواس�تار حمایت از پناه 

جویان به موجب تکلیف حقوق بشری شد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از معاون��ت حقوقی ریاس��ت 
جمهوری، در این نامه به کمیس��ر عالی پناهندگان 
سازمان ملل متحد که به سه زبان فارسی، انگلیسی 
و فرانسه منتشر ش��ده، آمده است: »شرایط کنونی 
جه��ان و بحران های فراوان همانن��د: کرونا، قحطی، 
بالیای طبیعی و جنگ ها، زندگی بشر را بیش از هر 
زمان دیگری در مخاطره قرار داده است. در این بین، 
بحران »پناهجویی« و »مهاجرت« مساله همیشگی 

و اغلب بی پاسخ کشورها بوده است.«
ای��ن نام��ه می افزای��د: »آنچ��ه امروز احساس��ات 
جهانیان را جریحه دار و چش��مان همگان را متوجه 
»پناهجوی��ان« کرده اس��ت، آوارگی و س��رگردانی 
هزاران پناهجو در منطقه مرزی بالروس و لهس��تان 
اس��ت. مایه تاسف است که تا امروز متولیان صیانت 
از حق��وق بش��ر و فعاالن این عرص��ه در بخش های 
مختلف، نتوانس��ته اند برای ای��ن موضوع چاره جویی 
کنند. قرار داش��تن در فصل س��رما و فقدان حداقل 
امکان��ات اس��کان و نبود هیچ ن��وع حمایت مادی و 
معن��وی، باعث ش��ده تا این مس��اله در حال تبدیل 

شدن به فاجعه ای انسانی باشد.«
معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساس��ی 
اظهار می دارد: »متأس��فانه، ش��اهد بی توجهی و گاه 
اظه��ارات نس��نجیده مقامات اتحادی��ه اروپا در این 
خصوص هس��تیم. پیرو انتشار اظهارات ژولین ادول 
س��خنگوی حزب اتحاد مل��ی فرانس��ه و از اعضای 
حزب راس��ت افراطی فرانس��ه پیرامون پناه جویان و 
پناهن��دگان آواره در مرز لهس��تان و بالروس و بیان 
اظهاراتی مبنی بر آنکه »بگذاریم پناهندگان در مرز 
از سرما بمیرند«، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای 
قانون اساس��ی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر 

خ��ود الزم می بین��د تا مبانی حقوق بش��ر و قواعد 
حقوق��ی تصویبی که مورد حمایت ملل اس��ت را به 

مسئوالن اتحادیه اروپا یادآوری کند.
در این نامه تصریح شده است:  »جمهوری خواهان 
فرانس��ه بیش از دو قرن است که کش��ور فرانسه را 
»کانون حقوق بش��ر جهان« می نامن��د، اما ممانعت 
از پذی��رش پناه جوی��ان و اظهارات ضدحقوق بش��ر 
مس��ئولین و مقام��ات این کش��ور پیرامون وضعیت 
پناه جویان و بی تفاوتی نسبت به آنها با مبانی و اصول 
حقوق بشری اعم از حقوق بشر جهانی و حقوق بشر 
اسالمی هم خوانی و سازگاری ندارد. انتظار این است 
ک��ه مقامات اتحادیه اروپا ضمن تقبیح هر س��خن و 
عم��ل که با حف��ظ حقوق اولیه انس��انها در تعارض 
اس��ت، مس��ئولیت معین خ��ود را عهده دار ش��ده و 
اقدام��ات موثری برای رفع این مس��اله طرح و اجرا 
کنن��د. در این میان دولت محترم فرانس��ه با اتخاذ 
رویکردی مصلحانه می تواند، نقشی سازنده ایفا کند 
و به ادعای پیش��تازی دویس��ت ساله  حقوق بشری 

خود، جامه واقعیت بپوشاند.«
در ادامه این نامه با اش��اره ب��ه ماده )۱۴( اعالمیه  
جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میالدی آمده است: 
»هر انسانی مستحق و سزاوار پناه جویی و پناهندگی 
اس��ت و حق پناهندگی جزو حقوق بش��ر محسوب 
می گ��ردد و ع��الوه بر این ب��ه موجب کنوانس��یون  
مربوط  به  وضع  پناهندگان  مصوب  2۸ ژوئیه  ۱۹۵۱ 

دولت ه��ای عضو به موجب این کنوانس��یون ملزم و 
متعهد به اجرای قواعد کنوانس��یون به صورت بدون 
تبعیض نس��بت به پناه جویان هستند. ماده )۳( این 
کنوانسیون مقرر می دارد که: »دول  متعاهد، مقررات  
ای��ن  کنوانس��یون  را بدون  تبعیض  از لح��اظ  نژاد یا 
مذه��ب  یا س��رزمین  اصلی  درب��اره  پناهندگان  اجرا 

خواهند کرد.«
ای��ن نامه می افزاید: »در حقیقت دولت فرانس��ه و 
مقامات رس��می آن با اش��اره ب��ه »خطرناک« بودن 
ای��ن اف��راد ب��رای اروپا ب��ار دیگر بر خ��الف قواعد 
حقوق بش��ر، با رفتار تبعیض آمیز و تجویز اس��تفاده 
از زور و اس��تفاده از نیروهای نظامی و انتظامی مانع 
پناه جویی این افراد به کش��ورهای مقصد پناهندگی 
ش��ده اند. به موجب کنوانس��یون مربوطه، سرزمین 
اصلی پناهندگان نمی تواند مبنایی در جهت تبعیض 
و عدم پذیرش قرار بگیرد و از سوی دیگر به کارگیری 
لف��ظ »خطرن��اک« برای اروپ��ا نی��ز دربرگیرنده ی 
تبعیضی مبنایی و پای��ه ای و خودبرترپنداری برخی 

از کشورهای اروپایی است.«
در این نامه تصریح ش��ده اس��ت:  »حق حیات به 
موج��ب اعالمی��ه ی جهانی حق��وق بش��ر و میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، جزو حقوق ذاتی 
و بنیادین انسان است. در دو هفته ی گذشته، شمار 
قربانیان این وضعیت به بیش از ۱۰ نفر رسیده است 
و بی توجهی مقامات فرانس��ه به ح��ق حیات و حق 
پناهندگی این انسان ها منجر به مرگ تعداد بیشتری 
از این پناه جویان به دلیل س��رما، گرسنگی و دالیل 
دیگر خواهد ش��د. کمترین تکلیف دولتها و مقامات 
در مورد این پناه جویان حمایت از »حق حیات« آنان 
اس��ت. اس��کان و حمایت از آن��ان و حفاظت از آنان 
در مقابل س��رما و گرس��نگی حداقل حمایت حقوق 
بش��ری از این افراد اس��ت که دول اروپایی بایستی 
انجام بدهند، ولی متأسفانه مقامات اروپایی با تعریف 
مرز اتحادیه ی اروپا هیچ گونه حمایت انسانی نسبت 

به این افراد ندارد.«

دبی�ر ش�ورای نگهب�ان با بی�ان اینک�ه اگر 
روحیه بسیجی حاکم باشد همه مشکالت حل 
می شود، تاکید کرد: مسئولین باید تمام تالش 
خود را برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی 

به کار گیرند.
به گ��زارش ایرنا از پایگاه اطالع رس��انی ش��ورای 
نگهبان، آیت اهلل احمد جنتی در س��خنانی در جلسه 
این ش��ورا ضمن تبریک هفته بسیج گفت: تشکیل 
بسیج از هوشیاری حضرت امام خمینی )ره( بود که 
باید قدر این نعمت را بدانیم و تالش کنیم این روحیه 
را در خودم��ان حف��ظ، تقویت و ب��ه جوانان منتقل 
کنیم. دبیر ش��ورای نگهبان با اشاره به فعالیت های 
بس��یج اظهار کرد: بسیج در همه عرصه های نظامی، 
خدماتی و جهادی حض��ور موفقی دارد و متعلق به 
همه اقشار مردم است که باید همیشه محفوظ بماند. 
وی خاطرنشان کرد: خوشحالیم که بچه های انقالبی 
روحیه بس��یجی دارند و هر جا اتفاقی مثل س��یل و 

زلزل��ه رخ دهد، در صحنه حض��ور دارند و به کمک 
مردم می آیند و این روحیه بسیجی است که همه را 

در صحنه حاضر می کند.
دبیر ش��ورای نگهبان با بیان اینکه روحیه بسیجی 
یک روحیه اس��المی و انقالبی است که باید در همه 
عرصه ها و دس��تگاه ها همچ��ون دولت، مجلس، قوه 
قضائیه، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مدارس حاکم 
شود، گفت: دانشجوی ما باید با روحیه بسیجی وارد 

میدان مسئولیت شود.
جنتی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکالت 
اقتصادی و معیشتی اشاره و با بیان اینکه اگر روحیه 
بس��یجی حاکم باشد همه مش��کالت حل می شود، 
اضافه کرد: مس��ئولین باید تمام تالش خود را برای 

حل مشکالت اقتصادی و معیشتی به کار گیرند.
وی یادآور ش��د: این مردم که همه چیزشان را در 
راه اسالم و انقالب فدا کرده اند و در همه صحنه های 
دف��اع از اس��الم و انق��الب حاض��ر بوده ان��د، بای��د 
مشکالتشان برطرف شود. دبیر شورای نگهبان یادآور 
شد: باید قدردان مردم باشیم و تا آنجا که می توانیم 
مشکالت اقتصادی را کم کنیم، نباید در این مملکت 
کس��ی پیدا شود که شب را گرس��نه بخوابد. جنتی 
خاطرنش��ان کرد: ان ش��ااهلل خداوند کمک کند تا با 
تاس��ی از امیرالمومنین علی )ع( به مردم، اس��الم و 
انقالب خدمت کنیم و خداوند این مملکت را حفظ 

و مسئولین را توفیق خدمات صادقانه عطا کند.

س�فیر جمهوری کرواس�ی در ای�ران با بیان 
اینکه به دنبال گسترش روابط با ایران به  ویژه 
همدان هس�تیم گفت: کش�ور ما به اس�تقالل 
رس�یده و آزادانه و مشتاقانه پذیرای ایده های 

ناب است.
 به گزارش ایرنا، »دراگو اشتامبوک« در دیدار با » 
علیرضا قاسمی فرزاد« استاندار همدان پیشنهاد داد: 
با همکاری کرواسی و اس��تاندار همدان زمینه ثبت 
روز بوعلی سینا در حافظه یونسکو به صورت جهانی 

فراهم شود.
وی ادامه داد: معتقدم بوعلی سینا به عنوان پزشک 
حاذق جهانی شایسته معرفی بهتر است و این اقدام 

می تواند ایده خوبی برای همکاری باشد. 
به گفته وی، مش��ترکات فرهنگی و زبانی بسیاری 
بین کرواسی و ایران وجود دارد و نام قدیم کرواسی 

در کتیبه های بیستون حک شده و این نام بی تردید 
یک واژه باستانی ایرانی است. 

سفیر جمهوری کرواسی در ایران با تاکید بر اینکه، 
زمینه رفت و آمد ملت ایران و کرواس��ی را بیش��تر 
و توسعه گردش��گری را تعمیق می بخشیم افزود: با 
توجه به ظرفیت های اس��تان همدان، ش��اهد آینده 

روشن برای رابطه ایران و کرواسی خواهیم بود. 

وی اضاف��ه کرد: ارتباط خوب��ی بین اتاق بازرگانی 
همدان و جمهوری کرواس��ی برقرار است و سفارت 
کرواس��ی همیش��ه به روی فعاالن اقتصادی و مردم 

ایران باز است. 
اش��تامبوک به موضوع استقالل کش��ور کرواسی 
اش��اره کرد و گفت: ایران نخستین کشور جهان بود 
که اس��تقالل ما را به رسمیت ش��ناخت و ما به این 

حمایت و پشتیبانی افتخار می کنیم. 
س��فیر جمه��وری کرواس��ی در ایران ب��ه معرفی 
ظرفیت ها و توانمندی کشور خود پرداخت و افزود: 
پذیرای گردشگران ایرانی هس��تیم تا از چشم انداز 
زیبای این کش��ور بهره مند شوند.   به گزارش ایرنا، 
»دراگو اش��تامبوک« س��فیر جمهوری کرواسی در 
ایران به دعوت اتاق بازرگانی به همدان سفر کرد و با 

فعاالن اقتصادی و فرهنگی گفت وگو کرد. 

رییس سازمان بورس:

 عرضه اولیه سهام تا پایان سال انجام می شود
در نامه ای به کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تاکید شد؛

معاونت حقوقی ریاست جمهوری: حمایت از پناه جویان تکلیف حقوق بشری است

آیت اهلل جنتی: 

مسئولین تمام تالش خود را برای حل مشکالت اقتصادی به کار گیرند

سفیر جمهوری کرواسی:

 به دنبال گسترش روابط با ایران هستیم 

 از دبیرستان منصور تبریز
 تا مراکز هنری بین المللی دنیا

 مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی
 وزارت فرهنگ تاکید کرد:

 واردات کاعذ با ارز نیمایی
تا رسیدن به خودکفایی
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در ده��ه ه��ای چهل و پنج��اه آثارهنری زنده یاد دکتر غالم حس��ین 
ساعدی۱۳۱۴ ه.ش تبریز،۱۳۶۴ ه.ش پاریس محافل نمایشی و هنری 
تهران و تمام شهرهای بزرگ کشور را فرا گرفته بود و آثار و نمایشنامه 
های این نویس��نده ی چیره دس��ت تبریزی نقل دوستداران فرهنگ و 

هنر و رسانه ها و محافل عمومی قرار می گرفت...

مدی��رکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی اختصاص س��همیه کاغذ به مطبوعات را در درازمدت اشتباه 
خواند و گفت: راه حل اساسی مشکل کاغذ تقویت کیفی و کمی تولید 
داخل اس��ت و تا رس��یدن به این مرحله باید با نظارت دقیق، واردات 

کاغذ را با ارز نیمایی انجام دهیم...
واقعًا کاغذ نداریم

»عصرآزادی« از گالیه مدیران مسئول روزنامه های غیردولتی کشور 
در قبال بحران کاغذ گزارش می دهد؛

 صفحه  2««

دی
رآزا

عص
ز: 

س ا
عک


