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اخبــــار

تعصب خاص رهبرمعظم انقالب نسبت به «خلیج فارس»

اســحاق جهانگیری در صفحه توئیتر با انتشــار ســندی قدیمی از خلیج فارس
و با اشــاره به فرا رســیدن روز ملی خلیج فارس نوشــت«:امروز روز ملیخلیج
فــارس اســت؛ نامــی که تاریــخ اجازه جعلــش را نمیدهد و محلــی که صلح و
همزیســتی منطقهای راه را بر مداخله و شــرارت ســلطه گــران میبندد .خلیج
همیشــه فارس؛ میدان همزیســتی و همکاری واقعی همه همســایگان است و
دولت و ملت ایران همیشــه آمــاده این کار بودهانــد و در این وضعیت بحرانی
جهانی ،آماده تر».

خلیج فارس یا خلیج «همیشه» فارس

ادامه از صفحه اول

رئیــس جمهــوری روز گذشــته ،فرآینــد
چند ماههای را تشریح کرد که در نهایت
بــه اســتجازه از رهبــر معظــم انقــاب
برای آزادســازی ســهام عدالــت منتهی
شــد .حجتاالســام حســن روحانــی با
قدردانــی از رهبــر معظم انقــاب برای
موافقت با آزادســازی ســهام عدالت ،از
شــورای عالی بورس خواست همانطور
که ایشــان فرمودنــد در کوتاهترین زمان
ممکــن آییننامههــا و مقــررات الزم در
این زمینه را فراهم کنند تا مردم بتوانند
هر طوری که مایل هســتند درباره سهام
خود تصمیم بگیرند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،روحانــی در ابتدای
ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه در ایــن
مدت تــاش ما بر حراســت از ســامت
مــردم بهعنوان هــدف اول و بعد تأمین
نیازهــای مــردم در بــازار فعالیتهــای
کارگاههــا و بنگاههــای تولیــدی متمرکــز
بــود ،اظهارکرد :جمع ایــن اهداف گاهی
پیچیدگــی و ســختیهایی را بــه وجــود
مــیآورد ،امــا بــه مــردم عزیــز میگویم
بهدلیل ناروشن بودن پایان این ویروس،
بایــد خودمــان را بــرای کار و فعالیــت،
علــم ،دانــش ،تحقیقــات ،ســرزنده نگه
داشــتن جامعه و امید بــه جامعه آماده
کنیــم .رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکه
فرض بر این اســت که این ویروس برای
مدتــی در کنار مردم هســت و هیچکس
در دنیــا نمیتوانــد پیشبینــی کنــد کــه
پایــان ایــن اپیدمــی چــه زمانــی اســت،
تأکیــد کــرد که بــه همین دلیــل دولت از
فاصلهگذاری اجتماعی به فاصلهگذاری
هوشمند رسیده است.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه
تقســیمبندی کشــور بــه مناطق ســفید،
زرد و قرمــز بــه معنــای رعایــت نکردن
دســتورالعملهای بهداشتی در مناطق
ســفید نیست ،خواســتار مراقبت و توجه
بیشتر به دستورالعملها در این مناطق
شد.
او در ادامــه بــا قدردانی از تالشهای
کارگــران ،کارمنــدان ،پزشــکان و همــه
فعــاالن بخشهــای مختلــف کشــور
اظهارکــرد :اگــر امــروز نمیتوانســتیم
ونتیالتــور تولیــد کنیــم ،حتی اگــر روابط
بانکــی مــا مشــکل نداشــت ،معلــوم
نبــود چنــد کشــور در دنیــا ایــن دســتگاه
تنفــس مصنوعــی را بــه ما بفروشــند .یا
اگــر نمیتوانســتیم ماســک ،گان و همه
لوازم و تجهیزات الزم برای پرســتاران و
پزشکان تهیه کنیم ،معلوم نبود براحتی
میتوانستیم ماسک مورد نیاز پزشکان و
پرستارها را وارد کنیم.
ëëرصــد فعالیتهــای ایــران از ســوی
کشورهای دیگر
روحانــی بــا اشــاره بــه تماسهــای
خود با ســران دیگر کشــورها در این ایام،
اظهارکــرد :تقریبــاً همــه آنــان بــه چنــد
نکتــه توجه داشــتند ،همه اینهــا ایران را
زیــر نظــر داشــتند و میگفتند مــا آمار و
ارقام و روند کار شــما را میدانیم و همه
تشــکر میکردنــد از اینکه ایــران یک کار
ی برای مقابله با این
بسیار منسجم و قو 
ویروس انجام داده است.
رئیــس جمهــوری افــزود :بعضــی
رهبران کشــورها بودند ســؤال میکردند
شــما چگونــه از فاصلــه اجتماعــی بــه
فاصلــه هوشــمند آمدیــد و ســه منطقه
ســفید ،زرد و قرمــز را اعــام کردیــد و
مبانیتــان چیســت و میخواهیــد چــه
کار کنیــد؟ روحانی در تشــریح علت این

پرســشها گفت :معلوم است این کشور
مــورد توجه جهان اســت و همــه به این
کشــور نگاه میکننــد .پیروزی مــا در این
مقطــع ،پیــروزی یک ملت اســت و تنها
پیــروزی دولــت و کادر درمانــی نیســت،
پیــروزی ملــت ایــران اســت اگــر خــوب
بتوانیــم مدیریــت کنیــم و کار را پیــش
ببریم.
رئیس جمهــوری در ادامه ،اطمینان
مــردم بــه تأمیــن آب ،بــرق ،ســوخت،
ارز ،ریــال و کمکهــای دیگــر را ضروری
خواند و گفت :با وجود همه پیچیدگیها
و فشــارهایی کــه بــوده ،آمــار بانــک
مرکزی نشــان میدهد تــورم ماهانه ماه
فروردین ،نصف تورم ماهانه ماه اسفند
است.
روحانــی این امر را بــه معنی حرکت
خــوب اقتصــادی در کشــور دانســت و
افــزود :امــروز مــردم هــم بــه بــازار پول
اعتماد دارند و هم به بازار سرمایه و هم
رقــم پسانــداز مــا در بانکها رشــد 32
درصدی دارد ،هم حضور مردم در بازار
بــورس بــه معنی اعتمــاد مردم اســت.
اینکــه بیرونیها تبلیغ میکنند که مردم
ایــران بــه نظــام و دولــت ایــران اعتماد
ندارند ،کامالً دروغ میگویند.
ëëامریکا بداند نام این آبراهه
خلیج فارس است
رئیــس جمهــوری در بخــش دیگری
از ســخنان خــود ،بــا تبریــک روز خلیــج
فــارس به ملــت ایــران و تأکید بــر اینکه
ایــن خلیج برای همیشــه خلیــج فارس
خواهــد مانــد ،خطــاب بــه امریکاییهــا
گفــت :امریکاییهــا بایــد بداننــد ایــن
خلیــج ،اســمش خلیــج فــارس اســت؛
خلیــج نیویــورک یــا واشــنگتن نیســت.
بایــد از روی نام این خلیــج و این آبراه و
از روی ملتــی کــه در کنار این آبــراه برای
هــزاران ســال حافــظ ایــنآبــراه بودند،
شرایط و موقعیت را درک کنند و هر روز
علیه ملت ایران توطئه نکنند .میبینند
کــه ملت ایران در تمــام صحنهها موفق
بوده و هست ،برای حفاظت از این آبراه
هم همیشــه موفق بــوده و موفق خواهد
بود.
 ëëخصوصیســازی و یــادی از مرحــوم
هاشمیرفسنجانی
روحانــی در ادامــه بــا قدردانــی و
سپاســگزاری از رهبــر معظــم انقــاب
بابــت آزادســازی ســهام عدالــت ،آن را
اقدامی در زمینه شــفاف شــدن مالکیت
و دارایــی مــردم دانســت و بــا یــادآوری
خاطــره مرحــوم هاشــمی رفســنجانی
بــرای پیشــبرد مباحــث اصــل  44در
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام،
اظهارکرد :خدا آقای هاشمی رفسنجانی
را رحمــت کنــد ،تالشهایــی کــه آن روز
شــد و تصمیماتی که اتخاذ شــد تا برای
اقشــار مــردم هــم در ایــن آزادســازی و
خصوصیســازی ســرمایههای دولتــی و
بنگاههای بزرگ اقتصادی فکری بشود و
در نهایت رهبر معظم انقالب موافقت
کردند که بهعنوان سهام در اختیار مردم
قــرار بگیرد و این ســهام در اختیار مردم
قرار گرفت.
رئیس جمهوری با بیان اینکه باوجود
تعلق گرفتن این ســهام بــه مردم ،آنان
باید ســالها صبــر میکردند تــا از محل
سود این سهام مالک سهام خود شوند،
ایــن فرآینــد را  10ســاله توصیــف کــرد و
افزود :ســامانهای تشــکیل شــد تــا مردم
در آن ثبتنــام کننــد و بعــد بــرای همه
در دولت یازدهم مشــخص شــد که چه

قدردانی رئیس جمهوری از موافقت رهبر انقالب با آزادسازی سهام عدالت

حجتاالسالم حســن روحانی رئیس جمهوری در نامهای
به محضر حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اســامی ،از موافقــت معظــم لــه بــا پیشــنهاد دولــت در
خصوص آزادســازی و ســاماندهی ســهام عدالت قدردانی
کرد .بهگــزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری در
متن این نامه آمده است« :موافقت حضرتعالی با پیشنهاد
دولت در خصوص آزادســازی و ساماندهی سهام عدالت،
کــه گام بلنــدی در جهت تحقــق حضور و مشــارکت مردم
در صحنه اقتصاد و ســازندگی کشور است ،زمینه شکوفایی
بیشــتر بازار ســرمایه را فراهم کرده و اقشار گسترده مردم را
از مواهب رشــد تولیــد در بزرگترین واحدهــای اقتصادی
کشــور بهرهمنــد خواهــد ســاخت از ایــن رو ،از ســوی همــه
سهامداران که اقشار زحمتکش جامعه را تشکیل میدهند
و خدمتگزاران مردم در دولت که برای تحقق این امر تالش
کردنــد ،صمیمانــه از بــذل عنایت ویــژه جنابعالــی در این
اقــدام بزرگ ملی ،تشــکر مینمایــم .دولت تدبیــر و امید،
از ســال  ،1393حراســت از حــق مالکیــت مردم در ســهام
عدالــت را در اولویتهای برنامه اقتصادی خــود قرار داد و
با تکمیــل بانک اطالعاتی ســهامداران ،راهاندازی ســامانه
الکترونیکی سهام عدالت و انتقال سهام شرکتهای بزرگ
و ســودآور ملی به سبد سهام عدالت ،امکان پرداخت سود
به ســهامداران را از ســال  1395فراهم نمود و از سال 1396
تاکنــون نیز ،بــا تقدیم الیحه به مجلس شــورای اســامی و
پیگیریهای جدی ،برنامه ســاماندهی و آزادســازی ســهام
عدالت را دنبال نموده اســت و اینک ،با عنایت جنابعالی،
آمادگی کامل دارد که زمینه تحقق اختیار مردم در مالکیت
و مدیریت سهام خود را فراهم نماید .امید فراوان داریم که
این گشایش جدید در بازار سرمایه کشور و بهرهمندی مردم
از سرمایههای خود شیرینی رشد و عدالت را در کام مردم ما
بنشاندوبهپیشرفت اقتصادیکشور،باوجودهمه فشارهای
تحریمــی کمــک کند .ســامت ،طول عمــر و مزیــد برکات
وجــود مبارک را در رهبری نظام ،از خداوند بزرگ مســألت
مینمایم ».گفتنی اســت روز گذشــته هم در جلســه هیأت
وزیــران بــه ریاســت حجتاالســام والمســلمین روحانی،
اقدامات دولت درخصوص ســاماندهی ســهام عدالت در
طول سالهای گذشــته و تالش گسترده برای حفظ حقوق
مردم مورد بحث و بررســی قرار گرفت.رئیس جمهوری در
این جلسه دستورات الزم جهت برنامهریزی مناسب برای
واگذاری سهام را به وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر کرد.
ëëقدر دانــی از بنیاد مســتضعفان و ســتاد اجرایی فرمان
حضرتامام(ره)
رئیــس جمهوری در پی دریافت گزارشهای رؤســای بنیاد
مستضعفان انقالب اسالمی و ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) ،از اقدامات انجام شده در یاری اقشار آسیب دیده
از بیماری کرونا ،قدردانی کرد.

خبـــر

توئیت جهانگیری درباره خلیج همیشه فارس

اینجا خلیج فارس است نه خلیج نیویورک یا واشنگتن

تصویــب کنــد تــا بتوانیم ســهام عدالت
را آزاد کنیــم کــه در آن مقطــع هــم بــه
اجازاتی از رهبر معظم انقالب نیاز بود.
رئیس جمهوری تصریح کرد :در این
ایام ســه مکاتبه خدمت ایشــان داشــتم
که یک راهی پیدا شــود تا این سهام آزاد
شود و در چارچوبی که اهداف مورد نظر
ایشــان که از اول راجع به این سهام بوده
هــم کامالً مراعــات شــود .در نامهای که
سال گذشته فرستاده بودم ،ایشان نکاتی
را بیــان کردنــد و بعد فروردین امســال،
نامــه دوم را خدمت ایشــان فرســتادم و
ایشــان پاســخ دادند کــه چارچوبی برای
آزادی ســهام عدالت تعیین شود .اوایل
اردیبهشت نامه بعدی را خدمت ایشان
نوشتم و در آن چارچوبی خدمت ایشان
پیشــنهاد دادم ،خیلی از ایشــان ممنون
و متشــکر هســتم کــه در نامــه آخــری با
آزادی ســهام موافقــت فرمودنــد ،البته
آن چارچوبی که در نامه خدمت ایشــان
تقدیــم کــرده بودیــم ،بــا جمالتــی آن
چارچــوب را تکمیل کردنــد و نقطه نظر
خودشان را در این بندها اعالم فرمودند.
روحانــی با بیــان اینکه پیشــنهاد من
خدمــت ایشــان ایــن بــود کــه در نهایت
شــورای عالی بــورس راجع به شــیوه کار
تصمیمگیــری کنــد ،از موافقــت رهبــر
معظــم انقالب با این پیشــنهاد خبرداد
و افــزود :موافقــت رهبر معظــم انقالب
در ایــن ماه مبــارک رمضان قدم بســیار
خوبــی برای مــردم عزیــز و آن  49یا 50
میلیــون نفر صاحب این ســهام اســت،
حــاال حســاب و کتاب این ســهام روشــن
اســت .او تصریــح کــرد :از شــورای عالی
بورس میخواهم ،همانطور که ایشــان
فرمودنــد ،در کوتاهتریــن زمــان ممکــن
آییننامهها و مقررات الزم در این زمینه
را فراهــم کننــد تــا مــردم هر طــوری که
مایل هستند (با ســهام خود رفتار کنند)
البته از سال  95که سهام عدالت به طور
کامل ســامان پیدا کرد در سه نوبت سود
این ســهام را به مــردم پرداخت کردیم،
یک بار ســود  95بود کــه در  96پرداخت
شد ،ســهم  96بود در  97و  97در  98که
بــه هر حــال این ســود ســهام  98هم در
 99پرداخت خواهد شد و سه بار به ازای
سهم یک میلیون تومانی.
روحانــی گفــت :مــردم اگــر تمایــل
داشته باشند سهام خود را نگه میدارند
و از ســود ســهام خودشــان برخــوردار
میشــوند .ارزش این ســهام هــم روز به
روز بیشــتر میشــود ،چون بــه بنگاههای
اقتصــادی مهــم و ارزشــمند مربــوط
میشود.
رئیس جمهــوری با بیان اینکه مردم
باید مطمئن باشند که شرایط ،شرایطی
است که مالکیت خوبی با این حساب در
اختیار آنهاســت ،افزود :امــروز مردم به
میل خودشــان مالک این سها م هستند،
اختیار با خو ِد آنان اســت ،خواستند بازار
بورس بروند و بفروشــند ،آزاد هستند ،یا
اگر خواستند ،میتوانند نگه دارند.
روحانــی با بیان اینکه ســازوکار خرید
و فروش یا نگهداری این ســهام از سوی
شــورای عالــی بــورس تهیــه و بعــد بــه
مردم اعالم میشــود ،تأکید کرد :به باور
مــن این ســهام بــه کمک مــردم آمده و
ایــن موافقــت رهبــر معظم انقــاب در
این مقطع بســیار ارزشــمند است ،البته
آن دســته از ســهامدارانی که نیــاز فوری
ندارنــد ،ســهام خــود را نگــه میدارند و
سود ساالنه خودشان را خواهند گرفت و
برخوردار خواهند شد.
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فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت :رهبر معظم انقالب اسالمی نسبت به خلیج
فارس تعصب خاصی دارند؛ ایشان همیشه میفرمایند جزایر خلیج فارس باید
بــا نام اصلیاش خوانده شــود .مثالً جزایر بنی فارور را «فــاروران» یا «فارورگان» و
ابوموسی باید «بوموسی» خوانده شود .به گزارش سپاه نیوز ،سردار دریادار پاسدار
«علیرضا تنگسیری» با اشاره به روز ملی خلیج فارس اظهار داشت :خلیج فارس
متعلق به ما ایرانیان اســت و جا دارد از کســانی که در طول تاریخ ،جان خود را در
این منطقه فدا کردند ،یاد کنیم.ســردار تنگســیری با بیان اینکه ما چشم طمع به
هیچ کشوری نداریم ،تصریح کرد :ما اعتقاد داریم که کشورهای منطقه میتوانند
دست دوستی به همدیگر بدهند و با همگرایی متعددی که با هم دارند ،میتوانند
امنیت منطقه را برقرار و بیگانگان را از آن خارج کنند .فرمانده نیروی دریایی سپاه
توگویی رادیویی افزود :بنا داریــم جزایر خلیج فارس را با ایجاد
همچنیــن در گف 
زیرســاختهای مسکونی ،برای ســکونت مردم آماده کنیم و این فرمان فرمانده
معظم کل قوا اســت که مردم در جزایر زندگی کنند .ســردار تنگسیری به ساخت
فــرودگاه و موج شــکن در جزایر توســط ندســا اشــاره کــرد و گفت :در تنــب بزرگ
فرودگاه بینالمللی ایجاد کردهایم؛ در تنب کوچک هم فرودگاه ساخته شده است
و همچنین نیروی دریایی ســپاه بیش از  ۵۰موج شــکن را برای مــردم ایجاد کرده
است .بیگانگان در منطقه ما جا و مکانی ندارند و باید از این منطقه بروند.

از گوینده رادیو تا صفحات مجازی از کشــیدن طناب اســمگذاری از دســت طرف
مقابل ،خود نیز بســان کســی که در تشــکیک و بیاستداللی اســت ،غیظ و افراط
را ســپر قــرار داده و نــام تاریخــی «خلیــج فارس» را با شــدت بیشــتری از پمپئو و
بن ســلمانهای منطقه بســرعت نور و لکن نامحسوس به تبلیغ این نام جعلی
«خلیج همیشــه فارس» مشــغول هســتیم و چقدر با این کار خود راه دشمنان را
برای بیعزت کردن نام درســت و صحیح کم کرده و خواهیم کرد .انشــاءاهلل که
به خود بیاییم.
* نکته دوم
مسابقه احمقانه نامگذاری در نقشههای گوگل است .ایرانیان بشتابید که شرکت
امریکایی گوگل بین دو نام خلیج عربی و خلیج فارس به رأیگیری پرداخته و ما
هرچه سریعتر باید در این رفراندوم انتخاب نام شرکت و برنده شویم .متأسفانه
ما با شــرکت در اینگونه رأیگیریها به دشــمنان بیمنطق اجازه مانور و تحریک
احساسات بین مردمان کشورهای منطقه را میدهیم بدون آنکه توجه کنیم که
اصل این رأیگیری بر مبنای حقوق بینالملل غلط و حتی قابل پیگیری اســت
کــه بتوان یک نام تاریخی را با رأیگیری عوض کرد و به قول حقوقدانان شــرکت
گوگل بســان دادگاهی اســت که اصالً مشروعیت رســیدگی بدین پرونده را ندارد
چه برسد که به خود این اختالف برانداز در منطقه ،بهعنوان معتمد اجازه اعالم
نتایج شمارش آرا را داد.
* و اما نکته سوم
چند ماه پیش با عدهای از جانبازان جنگ و هنرمندان برای نصب یک پارکبازی
اهدایــی خانــواده شــهدای آبــادان به کودکان شــهر ســیبه عــراق که در آن ســوی
رودخانــه اروند و دقیقاً در مقابل این شــهر با فاصله  500متــری قرار دارد رفتیم.
(ســیبه عراق در همان اوایل جنگ تخلیه و نخلســتان و منازلش به محلی برای
اختفــای خمپــاره اندازهــا و توپخانه ارتش بعثی برای انهدام شــهر و پاالیشــگاه
آبادان تبدیل شــد .در تمامی هشــت ســال جنگ کار من و دوســتانم پیدا کردن
این محلهای شلیک بر مردم شهرم و نابودی آنان بود به همین دلیل با جرأت
میتوانم بگویم که تکتک خانهها و جادههای این شهر را از خود ساکنانش بهتر
شناخته و حتی میدانم که کدام قبضه خودی کدام خانه این شهر را بر سر نفرات
دشــمن آوار کــرده اســت) .قرار بود که در دوســوی این رودخانه پــارک بازیهایی
یکســان اهــدا و نصــب کنیم تا کــودکان هر دوســمت ایرانــی و عراقــی بتوانند در
لحظات بازی و شــادی همدیگر را دیده و برای هم دســت تکان دهند .پس باید
برای رفع مســائل اداری ،با مســئوالن مربوطه این شــهر دیدار کرده و هدفمان را
توضیح میدادیم .در دیدار با شهردار سیبه و عدهای از جوانان کنجکاو این شهر
که در ســاختمان شهرداری جمع شده بودند ،جمالتی عرض کردم .میدانستم
که برای طرف عراقی به کاربردن نام اروند رود و برای من ایرانی اســتفاده از لفظ
شــط العرب حساسیتها را تشــدید خواهد کرد .پس من سخنم با آقای شهردار
سیبه عراق را با اشاره به لیوان آب مقابلم این چنین آغازکردم :ما ایرانیان به این
مایع می گوییم «آب» ،انگلیســیزبانان میگویند «واتر» و شــما اعراب میگویید
«ماء» .به مایع در حال گذر این رودخانه شیرین نیز همچنین با تعصبی دشمن
ساخته ،هر دو برسرش ایستاده و نام دلخواه خود را فریاد میزنیم؛ «اروندرود» یا
«شط العرب» آیا آب این رودخانه شیرین در میان این قیلوقالها اصالً لحظهای
بــه فریادهای ما توجه کرده و از حرکت باز میایســتد تا ببیند ما چگونه صدایش
میزنیم؟ یا نه همچنان به راه خود ادامه داده و به دریا ریخته و برای ما صاحبان
اصلــی ،شــور و بیمصرف خواهد شــد .آری همچنان که این نامهــا میتوانند در
حالت تعادل برای هرکدام از ما احترام و خاطرات ویژهای داشته باشند بالعکس
باید یاد بگیریم که جنگیدن حتی کالمی بر اساس صرف نام در زبانهای مختلف
این رودخانه نیز غلط اســت .پس اگر یاد بگیریم که به همدیگر احترام و اعتماد
بیشــتری داشته باشیم پس از عبور از احساساتی که توسط ابرقدرتها تحریک و
تکثیر میشود همگی براحتی خواهیم پذیرفت که کار بزرگ و درستتر آن است
که با دســت یاری هر دو ســوی رودخانه بتوانیم آب این رودخانه شــیرین را قبل
از رســیدن به دریا و شــور شدن ،اساس رونق بیشتر کشــاورزی ،ایجاد کارخانهها و
سعادت جوانان هر دو کشور قرار دهیم.
و نامهای محترممان را هم اگر استدالل منطقی و جهان پسندی به همراه دارند
ظ شــان بکوشیم ولی با روشی غیر از شروع اختالفات برای
حتماً و با قوت در حف 
رســیدن به دیگر جنگی ویرانگر و انباشــتن دوباره جان و مال مردمان دو کشور به
حیف ،در سبد آرزوهای بیانتهای استعمارگران.
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رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت خطاب به امریکاییها:

کمک  ۴۵۰میلیون تومانی رهبر انقالب به ستاد دیه

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت :رهبر معظم انقالب به سنت هر ساله بهمنظور
حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد مبلغی معادل  ۴۵۰میلیون تومان به ســتاد
دیه اهدا داشــتند .به گزارش ایسنا به نقل از ستاد دیه کشور ،سید اسداهلل جوالیی
با اعالم این خبر گفت :بهدلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در رمضان امسال
اگرچه توفیق برپایی جشنهای گلریزان را نداشتیم اما با وجود این خیرین خداجو
از وضعیــت نزدیک به  ۶هزار محکوم غیرعمد غافل نبــوده و در قالب آیینهای
مجازی همیار این مجموعه بودهاند ،رهبر انقالب نیز به رسم هر ساله خودشان با
اهدای مبلغی بالغ بر ۴۵۰میلیون تومان چراغ این سنت حسنه را روشن فرمودند.
وی ادامــه داد :طبــق گــزارش معاونت مالی ســتاد دیه معظملــه در دهه اخیر با
اهدای مبلغ  ۲میلیارد و  ۵۶۳تومان زمینه آزادی بیش از  700زندانی بدهکار مالی
و محکوم به پرداخت دیه ناشــی از تصادفــات رانندگی را فراهم کردهاند .جوالیی
گفت :هموطنان عزیــز میتوانند با مراجعه به آدرس اینترنتــی www.leader.ir
وجوهات زکات فطریه یا دیگر تبرعات شــرعی مورد نظر خود را برای اســتخالص
مددجویان این نهاد حمایتی اختصاص دهند.
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کســی چه مقدار ســهم دارد ،چــه مقدار
بدهکار است و چه مقدار طلبکار است و
تقریباً همه اینها در سال  94روشن شد و
وقتی در ســال  94روشن شد تالش ما بر
این شد که این سهام را بتوانیم به نحوی
آزاد کنیم.
روحانــی بــا بیان اینکــه ابتــدا به فکر

ëëتأکیــد روحانــی و عمران خان بر توســعه و تعمیــق روابط
تهران–اسالمآباد
رئیــس جمهــوری ایــران و نخســتوزیر پاکســتان روز
توگــوی تلفنی خواســتار توســعه و
چهارشــنبه در یــک گف 
تعمیــق روابــط و مناســبات دو کشــور شــده و بــر ضــرورت
اشتراک و انتقال تجربیات ،دانش و تکنولوژی یکدیگر برای
مقابله و مهــار ویروس کرونا تأکید کردنــد .دو طرف در این
تماس تلفنی همچنین ضرورت فعال شــدن دوباره مرزها
و بازارچههــای مــرزی و تقویت ارتباطات تجــاری با رعایت
دســتورالعملهای بهداشــتی را مــورد تأکیــد قــرار دادنــد.
رئیــس جمهــوری ایــران و نخســتوزیر پاکســتان در ادامه
توگوی تلفنی هرگونه تبعیض و اعمال فشار علیه
این گف 
مســلمانان را محکوم کرده و حمایت خــود را در این زمینه
اعالم کردند.
حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیدراینتماس
تلفنیباقدردانیازمواضعپاکستاندرخصوصمخالفتبا
تحریمهای غیرقانونی امریکا علیه ایران ،ابراز امیدواری کرد
که دو کشــور روابط تجــاری و اقتصادی خود را بیش از پیش
توسعه دهند .روحانی بازگشایی بازارچههای مرزی دو کشور
با رعایت کامل دستورالعملهای پزشکی را موجب توسعه
روابط تجاری و اقتصادی تهران – اسالم آباد دانست و افزود:
عالقهمندیــم همانطــور که با برخی کشــورهای همســایه
مبادالت کاال انجام میشود ،با کشور پاکستان نیز تبادل کاال
و تجارت از مرزها انجام گیرد.رئیس جمهوری با تبریک ماه
مبــارک رمضان به دولت و مردم پاکســتان ابــراز امیدواری
کرد که توافقهای مشترک دو کشور به نفع دو ملت اجرایی
و عملیاتی شود .نخستوزیر پاکستان نیز توسعه و تعمیق
روابط با ایران بویژه همکاریهای اقتصادی و تجاری را مورد
تأکیــد قرار داد و با اســتقبال از شــروع دوبــاره فعالیتهای
تجاری در مرزهای دو کشــور و فعالیــت بازارچههای مرزی
با رعایت دســتور العملهای بهداشــتی ،گفت :از سرگیری
تبــادالت کاالیی دو کشــور کمک زیادی به اقتصاد پاکســتان
خواهــد کرد کــه بهخاطر ویــروس کرونا با مشــکالت زیادی
مواجه شــده است«.عمران خان» همچنین اعمال تحریم
و افزایش فشــارهای اقتصادی از سوی امریکا علیه ایران در
این شرایط ســخت که جهان با بیماری کرونا درگیر است را
محکــوم کرد و افزود :حمایت از ایران در قبال اقدامات غیر
قانونی امریکا را وظیفه خود میدانم.
روحانــی همچنیــن عصــر دیروز بــا «قربانقلــی بردی
محمد اف» رئیسجمهوری ترکمنستان بهصورت تلفنی
توگو کرد .دو طرف با اشاره به مشکالت و سختیهایی
گف 
که شیوع بیماری کرونا برای اکثر کشورهای جهان بهوجود
آورده ،همدلــی و تالش همه کشــورها در مســیر مقابله با
کرونا را الزم دانسته و بر همکاری متقابل دو کشور در این
راستا تأکید کردند.

ایــن افتادیم که الیحهای بــرای مجلس
شــورای اســامی تنظیــم کنیــم ،امــا در
دولــت ایــن بحــث مطــرح شــد کــه این
ســهام به دســتور رهبــر معظــم انقالب
واگذار شــده و ایشان باید اجازه دهند که
ایــن الیحه در دولت مطرح شــود ،ادامه
داد :در ســال  94یکــی دو نوبــت محضر

ایشــان راجع به این الیحه عرض کردم،
ایشــان توضیح خواســتند و من خدمت
ایشــان توضیــح دادم .بــه هر حــال یک
مقــدار مکاتبه شــد و طول کشــید و بعداً
ایــن الیحــه را بــه مجلــس فرســتادیم،
البته در سال  96این الیحه را به مجلس
شــورای اســامی فرســتادیم که مجلس

واعظی :سرمایهگذاری در بورس مورد حمایت دولت است

 ۱۲۷شهر سفید محدودیت برگزاری مراسم مذهبی ندارند

رئیس دفتر رئیس جمهوری روز گذشــته
در حاشــیه نشســت هیــأت وزیــران،
مدیریت بازار ســرمایه در شــرایط فعلی
را بــرای دولــت مهم خواند و با اشــاره به
واگــذاری ســهام بنگاههــا و شــرکتهای
دولتــی ،تأکید کــرد که موضــوع بورس و
سرمایهگذاری در آن مورد حمایت جدی
دولت است.
بــ ه گــزارش ایســنا ،محمــود واعظــی
بــا بیان اینکه بــرای دولت مهم اســت تا
مــردم خــود انتخاب کننــد در کــدام بازار
تمایــل بــه ســرمایهگذاری دارند تا ســود
مناســبی نصیب آنــان شــود ،اظهارکرد:
اقدامی که امروز در بازار انجام شده مورد
حمایــت دولــت اســت و امیدواریم یک
اطمینانی بــه مردم داده شــود که از یک
طــرف مردم ســود ببرند و از ســوی دیگر
کارآفرینــان و صاحبــان ســرمایه بتوانند

بخشی از بنگاههای خودشان را در اختیار
مــردم قــرار دهنــد و در کنار آن در کشــور
توســعه و ســرمایهگذاری بیشتری داشته
باشند.
رئیس دفتر رئیس جمهــوری با بیان
اینکــه موضــوع بــورس و ســرمایهگذاری
در آن مــورد حمایت جدی دولت اســت
و مــا در ابتــدا از خودمــان شــروع کردیم،
افزود :تأکید رئیس جمهوری همواره این
است که ابتدا دســتگاههای دولتی اموال
خــود را واگــذار کننــد و در اختیــار بــورس
قــرار دهند تا مردم بتواننــد در این زمینه
مشــارکت داشــته باشــند .او بــا اشــاره به
گزارش ســازمان بورس در جلســه هیأت
دولت مبنی بــر تمایل بخش خصوصی
بــرای عرضــه بنگاههای خــود در بورس،
گفت :شــورای عالی بورس بهعنوان یک
مرجــع عالــی بــرای کنتــرل و هدایت به

شــمار میرود و اینکه صیانــت از افرادی
که در بورس وارد میشوند و دارای سهام
هســتند ،به شــکل مرتب نظارت دارند و
ایــن نظارت مورد تأکید رئیس جمهوری
است.
واعظی درعین حال ،تصمیم و ابالغ
رهبــر معظــم انقالب در موضوع ســهام
عدالــت را هدیــه خوبــی بــه حــدود ۵۰
میلیون ســهامدار عنوان کــرد و افزود :در
شــرایط فعلی که با ویروس کرونا مواجه
هستیم و از لحاظ اقتصادی دولت تالش
میکند هم سالمت مردم و هم موضوع
ویــروس کرونــا را کنتــرل و اداره کنــد و به
نوعــی معیشــت مــردم در زمینــه تولید
و کســب و کارهــا انجــام شــود ،موافقــت
رهبــر معظــم انقــاب در زمینــه ســهام
عدالت برای آن دســته مردمی که در هر
شــرایطی خسارت بیشــتری دیده یا توان

اندوختــه زیــادی نداشــتند کمک بســیار
بزرگــی در این زمینه خواهــد کرد و ما نیز
تــاش میکنیم بتوانیم هــم بورس یک
روند معقول و طبیعی و ســودده داشــته
باشد و هم کشور توسعه پیدا کند .رئیس
دفتر رئیس جمهــوری در ادامه ،با اعالم
اینکه مطابق تقســیمبندی جدید کشور،
برای  ۱۲۷شــهر ســفید هیچ محدودیتی
بــرای انجــام مراســم مذهبی بــا رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی نگذاشــته ایــم،
تأکیــد کــرد :در تــاش هســتیم دوبــاره
بررســی کنیــم که چگونــه میتــوان برای
شــبهای احیا ،شهرهای زرد را به سفید
تبدیل کرد .نظر قطعی وزارت بهداشت
ایــن اســت تــا زمانی کــه شــهرهای قرمز
وجــود دارنــد ،قطعاً نباید ایــن کار انجام
شود .واعظی به برگزاری مراسم ویدئویی
انس با قرآن از سوی رهبر معظم انقالب

اشاره کرد و افزود :این اقدام رهبر معظم
انقــاب درس بزرگی بود که به ما نشــان
داد هم میشــود عبــادت را انجــام داد و
هم پروتکلهای بهداشتی را رعایت کرد.
او از همــه مداحــان و هیأتهای مذهبی
خواست در این زمینه همکاریهای الزم
را داشته باشند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در ادامه
درباره رعایت نشــدن فاصلــه اجتماعی
هم گفت :گزارشهای بسیاری هم داریم
که فاصله اجتماعی رعایت میشــود اما
معنی اینکه کســب و کارهای کم ریســک
یــا متوســط میتواننــد کار خــود را ادامــه
دهند این نیســت که خطر فراگیری کرونا
از بیــن رفتــه بلکه حتمــاً باید بــا رعایت
پروتکلهای بهداشتی انجام شود.
واعظــی به وضــع کشــورهای اروپایی
اشاره کرد و گفت :مقایسه کنید کشورهای

مختلفی که آمار دادنــد از امریکا ،ایتالیا،
اسپانیا ،انگلیس و فرانسه و سایر کشورها
کــه تــا دیــروز فکــر میکردیــم از نظــر
تعداد تختها قابل مقایســه با خیلی از
کشورهای دیگر نیستند؛ اما بهدلیل اینکه
ابتدا مغرور شــدند و فکــر کردند با توجه
به اینکه نظام بهداشــتی دارند مشــکلی
نخواهند داشــت ،اما تعداد کسانی که به
ایــن بیماری مبتــا و فوت شــدند در این
کشورها بسیار زیاد است.
وی با اشــاره بــه عملکــرد قابل قبول
ایــران در مبارزه بــا کرونــا اظهارکرد :هم
رسانههای مختلف ،هم رهبران کشورها
و از همه مهمتر رئیس سازمان بهداشت
جهانــی در نامــهای کــه اخیراً بــرای وزیر
بهداشــت فرســتادند ،از ابتــکارات ایران
تشــکر کردند کــه ما هم باید ایــن کار را تا
آخر حفظ کنیم.

