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رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت از  3توطئه دشمن گفت

مراجع دیدار با احمدینژاد را نپذیرفتند
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برش

بسیار قاطعی به آنان میدهیم.
او با اشــاره بــه اینکه در ایــن زمینه
کم کم به سمت یأس میروند ،افزود:
داســتان دیگری را شــروع کردند و آن
گستاخی و شیطنتهای خطرناک در
آسمان بینالمللی است.
رئیــس جمهــوری بــا طــرح ایــن
پرســشها کــه ایکائــو کجاســت؟
شــورای امنیــت کجاســت؟ ســازمان
ملــل کجاســت؟ کشــورهای منطقــه
کجــا هســتند؟ گفــت :کشــورهایی کــه
ایــن تخلــف در فضــای آنهــا صــورت
گرفتــه اســت؛ همه باید حــرف بزنند؛
مگــر میشــود در یک فضــای کریدور
آزاد بینالمللــی ،یــک جنگنــده کنــار
یــک هواپیمــای مســافربری بیایــد؟
مســافربری کــه در آن زن و بچــه و

کوچــک و بــزرگ اســت؟ مــردم را در
آســمان بترســانند .بــدون تردیــد این
تروریســم هوایی است .روحانی تأکید
کــرد :کســی کــه کنــار یــک هواپیمــای
مســافربری جنگنــده میفرســتد،
کار تروریســتی هوایــی انجــام داده و
بــه عنــوان یــک تروریســت بایــد بــا او
برخــورد شــود؛ ایکائو ،شــورای امنیت
و کشــورهای دیگــر بایــد بــا او برخورد
کنند.
او ایــن اقــدام امریــکا را غیرقابــل
قبول دانست و افزود :این شیطنتها
بــرای ایــن اســت کــه در برابــر ایــران
شکســت خوردنــد؛ یعنــی راه اول ،راه
دوم و راه ســوم را رفتنــد و شکســت
خوردند .ما به ســردمداران کاخ سفید
میگوییم یک راه بیشتر در برابر ایران
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کنکور به جای  2روز در  4روز برگزار میشود
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وی در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره
نگرانیهــای موجــود در فضای جامعه
بــرای برگــزاری کنکور اظهار داشــت :در
اینبــاره در ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا
و کمیتــه اجتماعی-امنیتــی بحثهای
مفصلــی شــده اســت .باالخــره بیش از
یــک میلیــون جــوان از یکســال پیــش
بــرای شــرکت در ایــن آزمــون زحمــت
کشــیدهاند .از ســوی دیگر با وجود اینکه
چند بار برگزاری آزمون کنکور به تعویق
افتاده است ،تمام پیشبینیها از سوی
ســازمان جهانــی بهداشــت و مراجــع
بینالمللی معتبــر دیگر ،حکایت از آن
دارد کــه وضعیــت همهگیــری کرونا در
پاییــز با توجــه به شــیوع آنفلوانــزا بدتر
از امــروز خواهــد بــود .وی با بیــان اینکه
برخی موافــق برگزاری و برخی مخالف
برگزاری کنکور هســتند ،گفت :برگزاری
آزمــون کنکور چند بــار به تأخیــر افتاده

رؤســای جمهوری ایران و ترکمنســتان با اشــاره به روابط
دوســتانه و برادرانه دو کشور ،بر ضرورت تالش مسئوالن
دو کشور برای توسعه و تحکیم بیش از پیش و همهجانبه
مناســبات و همکاریهای تهران – عشــق آباد در راستای
تأمین منافع دو ملت تأکید کردند.
حجتاالســام حســن روحانی روز گذشته در تماس
تلفنــی «قربانقلــی بردی محمــداُف» رئیــس جمهوری
ترکمنســتان با وی ،با تبریک عید سعید قربان به عنوان
عیــد بــزرگ همــه مســلمانان جهان بــه دولــت و ملت
ترکمنســتان ،توســعه روابط و همکاریها با ترکمنستان
را بــرای ایــران مهم دانســت و با بیــان اینکه امــروز همه
کشورهای دنیا با بیماری کرونا مواجه بوده و باید یکدیگر
را بــرای مبــارزه با این ویروس کمــک و یاری کنیم ،اظهار
کــرد :ایــران آمادگــی همــکاری بــا ترکمنســتان در زمینه
بهداشــتی و درمانی و مقابلــه با کرونا را داشــت ه و خواهد
داشــت و باید ارتباط مسئوالن و تبادل تجربیات دو کشور
در این راستا بیش از پیش ادامه داشته باشد.
روحانی با اشــاره به اینکه شیوع بیماری کرونا موجب
کاهش تبــادالت تجاری و مناســبات اقتصادی دو کشــور
شــده اســت ،ابــراز امیــدواری کــرد در ماههــای آینــده بــا
کنتــرل بیشــتر ایــن بیمــاری و تالش مســئوالن دو کشــور
شــاهد توســعه بیش از پیش همکاریها و مناســبات در
عرصههای مختلف اقتصادی و تجاری فی مابین باشیم.
رئیــس جمهــوری برخی اقدامــات انجام شــده برای
رفــع مشــکالت حمل و نقــل و برقــراری تبــادل کاال بین
دو کشــور نظیر ایجاد پل جدید جادهای در مرز ســرخس

و از ســرگیری تردد در مســیر ریلی را در راســتای توســعه
همکاریهای تجاری و اقتصادی فی مابین مثبت ارزیابی
کرد و بر اهتمام نسبت به ادامه این تالشها تأکید کرد.
«قربانقلــی بــردی محمــداف» رئیــس جمهــوری
ترکمنســتان نیــز در این گفتوگــو با تبریک عید ســعید
قربــان بــه عنوان یکــی از اعیــاد مقدس جهان اســام به
دولت و ملت ایران گفت :عید قربان نماد انساندوستی،
رحمت و ســخاوت اســت و امیدوارم این عید برای همه
مــردم جهان ،صلح ،ثبــات و رحمت را به دنبال داشــته
باشد.
رئیــس جمهــوری ترکمنســتان بــا اشــاره بــه روابط و
همکاریهــای ریشــهدار و تاریخــی دو کشــور ،اظهارکــرد:
خوشــبختانه ایران و ترکمنســتان در زمینههای مختلف
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و همکاری در سازمانهای
بینالمللــی مناســبات و اشــتراکات بســیار خوبــی با هم
دارند.
وی بــا اشــاره به همهگیــری بیماری کرونــا در جهان و
تالش قابل تقدیر جامعه جهانی برای مقابله با آن گفت:
میتوانیم با همکاری و تالش هماهنگ شــده دســتاورد
خوبی برای مقابله با بیماری کرونا داشته باشیم.
بردی محمداف با تجلیل از اهتمام رئیس جمهوری
ایــران بــرای توســعه مناســبات و همــکاری دو کشــور،
خواســتار گســترش همکاریهای فیمابین برای توسعه
مبادالت مرزی و تدوین دســتورالعملهای مرتبط با آن
و همکاریهای علمی و بهداشــتی و ســرمایهگذاریهای
مشترک شد.
بــرای شــما وجــود نــدارد و آن اجرای
حق ،قانون ،توافق و مقررات و جبران
خســارتهایی اســت که به مردم وارد
کردید؛ شما راه دومی ندارید؛ اگر فکر
میکنیــد ملت ایــران در برابر فشــار و
در برابر شــیطنتهای شــما ،به شــما
تواضع خواهد کرد ،اشــتباه کردید .اگر
فکــر میکنید ما از حقوق خود دســت
برمیداریــم ،دســت برنمیداریــم.
اگــر فکــر میکنید مردم مــا را مأیوس
میکنید ،مردم ما مأیوس نمیشوند.
روحانــی ،راه مــا در شــرایط فعلی
را ایســتادگی و مقاومــت ،تولیــد،
صــادرات ،کمک به یکدیگــر ،نظارت
و مبــارزه بــا آنانــی دانســت کــه در
ایــن شــرایط ســخت میخواهنــد
سوءاستفاده کنند.

چهارمین جلسه دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی برگزار شد

رئیس دفتر رئیس جمهوری :
رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه
جلسه هیأت دولت در پاسخ به سؤالی
دربــاره اقدامــات کمکــی و تســهیالت
ودیعــه مســکن از ســوی دولــت گفــت:
بــا توجه بــه افزایش اجــاره بهــا از اوایل
امســال ،دولــت دو اقــدام را در دســتور
کار قــرار داد .اقــدام اول تعییــن ســقف
بــرای افزایــش اجارهبها بود که از ســوی
ســتاد ملی مقابله با کرونا بــه وزارت راه
و شهرســازی محــول شــد و در نهایــت
براســاس پیشــنهاد وزارت راه ،افزایــش
پلــهای اجارهبهــا بــه میــزان  25درصد
در تهــران 20 ،درصــد در کالنشــهرها و
 15درصــد در شــهرهای دیگر در ســتاد
بــه تصویــب رســید .بــه گــزارش پایگاه
اطالعرســانی ریاســت جمهــوری،
محمــود واعظی با بیــان اینکه تصویب
ایــن رویه و ابالغ آن به همه دســتگاهها
از جملــه قوه قضائیه ،آرامشــی نســبی
در بــازار اجــاره مســکن ایجــاد کــرد،
افــزود :بــا توجــه بــه تبعــات اقتصادی
کرونــا کــه فشــار مضاعفــی را در زمینــه
اجــاره مســکن ایجاد کــرده بــود ،دولت
در اقدامــی تکمیلی  20میلیــارد تومان
تســهیالت کمبهــره بــرای اعطــای وام
ودیعه مســکن ،در اختیــار بانکها قرار
داد که از ســوی بانک مرکزی نیز بررسی
و تصویب شــده و روند اجرایی ثبتنام
بــرای دریافــت این تســهیالت نیــز آغاز
شده است.

تماس تلفنی رؤسای جمهوری ایران و ترکمنستان

اما این بــار وزارت بهداشــت تمهیدات
فوقالعادهای اتخاذ کرده است.
دســتورالعملهای ســختگیرانهای
بــرای برگزاری کنکور تدوین شــده که به
شــکل کامل هم اجرا شده است .کنکور
امســال بــه جــای دو روز در طــول  4روز
برگــزار میشــود .تمــام مراکــز برگزاری
آزمــون بهطور کامــل ضدعفونی شــده
و فاصلــه اســتقرار شــرکتکنندگان از 1
متر و  20ســانتیمتر مصوب نیز بیشــتر
در نظــر گرفته شــده اســت .رئیس دفتر
رئیس جمهــوری تأکیــد کــرد :جوانانی
کــه میخواهنــد در کنکور شــرکت کنند،
آیندهسازان کشور هستند و مسئوالنی که
برای برگزاری کنکور تصمیمگیری کرده
و آن را برگزار میکنند برای سالمت این
آیندهســازان کشــور همان قــدر نگران و
دغدغهمنــد هســتند کــه برای ســامت
فرزندان خودشان دغدغه دارند.

چهارمین جلســه رســیدگی به پرونده
برخــی از مدیران ســابق بانک مرکزی
دیــروز بــه ریاســت قاضــی مســعودی
مقام برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه،
در ابتــدای این جلســه متهــم صالحی
با حضــور در جایگاه درباره رشــوه ۲۰۰
هزار دالری که دریافت کرد ،گفت :این
مبلغ  ۱۱۰هــزار دالر و در زمانی صورت
گرفــت کــه ارز مســافرتی  ۱۰هــزار دالر
بوده اســت .صالحــی بــرای  ۱۱نفر ۱۱۰
هــزار دالر گرفتــه و گفت که ایــن کار به
صورت قانونی بوده است.
در این هنگام شاهمحمدی نماینده
دادستان توضیحاتی درباره رشوه ۲۰۰
هزار دالری ارائه کرد .او گفت :شــهریار
دربانی مدعی اســت کــه  ۲۰۰هزار دالر
به صالحی پرداخت کرده و این جدای
از  ۲۰۰هــزار دالر دیگــر اســت .این ۲۰۰
هزار دالری که صالحی به صورت رشوه
دریافــت کرده در یک کولهپشــتی بوده
اســت .در ادامــه جلســه دادگاه فیلــم
مواجهه صالحی و دربانی درخصوص
تغییر نرخ ارز پخش شــد که دربانی در
این فیلــم میگوید ایــن  ۲۰۰هزار دالر
را بــه ایــن خاطر بــه صالحــی دادم که
مدیونش نباشــم چرا که «ریت»هایی
که در بانک مرکزی جابهجا میکردند،
به نفع ما بود.
نماینــده دادســتان در ادامــه

اظهــارات حســینزاده متهــم دیگــر
پرونــده را قرائــت کــرد و گفــت:
حســینزاده گفته اســت که صالحی از
مــن تقاضــای یــک میلیــون دالر برای
ســرمایهگذاری در بــورس طلــب کــرد
و مــن گفتــم کــه ایــن پــول را نــدارم و
شــرکای ما در ترکیــه بایــد آن را انجام
دهنــد .صالحــی بــه ترکیــه رفــت و در
آنجــا شــرکای ترکیــه به مــن گفتند اگر
بــه صالحــی پول ندهــی ،صالحــی کار
مــا را در بانک مرکزی گیــر میاندازد و
مبلــغ  ۳میلیــارد و  ۶۰۰میلیون تومان
به حســاب صالحی واریز کردیم و قرار
شــد دو ماه بعد آن را بپردازد ،اما بعد
صالحــی گفــت که ضــرر کرده اســت و
 ۵۰۰میلیــون از آن را کســر و مابقــی را
ماههــا بعد پرداخت کرد .حســینزاده
گفتــه که تغییر نــرخ ارز به نفــع ما بود
و صالحــی این اقــدام را انجام میداد.
حســینزاده گفت ســود ما  ۲میلیارد و
 ۴۰۰میلیــون تومان بوده اســت که ۵۰
درصــد آن یعنــی یــک میلیــارد و ۲۰۰
میلیــون تومان بابت تغییــر نرخ ارز به
صالحی پرداخت شــده است .نماینده
دادســتان ادامه داد :صالحی میگوید
تغییــر نــرخ ارز ممکــن نیســت ،اما ۳
کارگــزاری براســاس اســنادی کــه ارائه
شــد میگویند پولهایی که به صالحی
دادهایــم به خاطر تغییر نــرخ ارز بوده
است.

در ادامــه متهــم صالحــی گفــت:
تمــام کارگزاریها میخواســتند من را
برای خودشــان داشــته باشــند .من به
فکــر دریافت ســکه و ماشــین و اینجور
مــوارد نبــودم و میخواســتم از علــم
خودم اســتفاده کنم ،ســهام بخرم و از
آن سود بگیرم که نماینده دادستان در
پاسخ به او گفت :تغییر ریت ارز به نفع
کارگــزاران صــورت گرفته اســت و دالر
نیــز که قابــل ردیابــی نیســت دریافت
شده اســت .شــما تبحر داشــتید و این
ارتشــاء را بــه صــورت دالری کــه قابــل
پیگیری نباشد ،صورت میدادید.
متهــم صالحــی ادامــه داد :به من
خانــه در خیابان فرشــته و بنز اس۵۰۰
پیشنهاد شــد ،اما من به این کارگزاران
میگفتــم که به جای ایــن کارها به من
پــول بدهنــد تا برایشــان در بــورس که
هیچ ارتباطــی به بانک مرکــزی ندارد
ســهام خرید و فروش کنم و  ۴۰درصد
ســود ناشــی از آن را بــه مــن بدهنــد.
نماینــده دادســتان در واکنــش بــه این
صحبتهــای متهــم گفــت :صالحــی
میگویــد که بــه مــن خانــه در خیابان
فرشته و بنز اس  ۵۰۰پیشنهاد کردند و
من نپذیرفتم .بله آقای صالحی شــما
نپذیرفتید ،اما بیام و  ۷۳۰را گرفتید.
قاضی با اعالم ختم جلســه گفت:
زمــان جلســه بعــدی متعاقبــاً اعــام
میشود.

حدادیان تصحیح کرد؛
عزاداری با رعایت پروتکل بهداشتی

خبر دیگر اینکه ،ســعید حدادیان از مداحان به نام کشور درباره سخنان
منتشــر شــده خود بــا ایــن محوریت کــه «اگر بمیریم هم امســال مراســم
محــرم را باشــکوه برگــزار میکنیــم» ،توضیــح داده و آن را تقطیــع شــده
خوانــده اســت .به گــزارش فــارس ،حدادیــان گفتــه :زیربنــا و اصل حرف
مــن ،بــر این اســاس بود که جلســات عــزاداری مــاه محرم باید بــا رعایت
پروتکلهای بهداشتی برگزار شود که این امر نیز مورد نظر و وفاق همگان
اســت .وی افزوده :بارها اعالم کردهام که مسئوالن وزارت بهداشت کشور،
خود اهل جلســات امام حسین (ع) و مجالس عبادی هستند اما دشمنان
در ایام منتهی به محرم تالش دارند ما را در جبهه مقابل آنها قرار دهند.
درخصــوص برپایی دســتهجات عزاداری نیز من گفتم اگر الزم باشــد این
گونــه عــزاداری کنیم که دســته در فضای باز تشــکیل شــود ،با فاصله ســه
متــری میان هــر نفر ،از میــدان آزادی تا انقالب عــزاداری میکنیم که این
حرف نیز تقطیع شد.

جریمهشرکتامریکاییبهدلیلنقضتحریمهایایران

دســت آخر اینکــه ،وزارت خزانهداری امریکا سهشــنبه اعالم کرد ،یک
شرکت فعال امریکایی را به دلیل آنچه نقض تحریمها علیه ایران خوانده
شــده ،مبلــغ  ۸۲۴هــزار دالر جریمــه کرده اســت .بــه گزارش ایســنا ،طبق
اعالم وزارت خزانهداری امریکا شــرکت «ویتفورد»ـ که یک شــرکت فعال
در زمینه تولید رنگ و محصوالت پوششــی اســت -بــا پرداخت  824هزار
و  314دالر به عنوان جریمه در مورد متهم شــدنش به نقض تحریمهای
ایــران موافقت کرده اســت .وزارت خزانــهداری امریکا گفته ،شــرکتهای
تابعــه ویتفورد اقدام به فروش محصوالت پوششــی بــه طرفهای ایرانی
برخالف تحریمهای اعمالشــده علیه ایران کردهانــد .وزارت خزانهداری
امریــکا ماه پیش هم شــرکت «آمــازون» را به بهانه نقــض تحریمها علیه
ایران جریمه کرد.

توصیه دوباره ایران به سئول:

به اندازه کافی وعده شنیدهایم؛ منتظر اقدام هستیم

گروه سیاســی /سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از وعدههای تحقق نیافته
کره جنوبی بابت نپرداختن بدهی خود به ایران انتقاد کرد و خواستار عملی
شدن وعدههای این کشور شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری یونهــاپ کــره جنوبــی ،وزارت خارجه این کشــور
اخیــراً از مذاکره مقامات ســئول با تهران درباره گســترش تجــارت کاالهای
بشردوســتانه بویــژه در زمینه درمــان خبر داده و اعالم کــرده که کره جنوبی
به دنبال آن اســت که صادرات بشردوستانه به ایران را به حدود دو میلیون
دالر برســاند که شــامل کیتهای آزمایش کرونا و ســایر تجهیزات مرتبط با
این بیماری خواهد بود.
اما این خبر در حالی منتشــر شــده اســت که سئول در ســال  ۲۰۱۷و پس
از امضــای برجام ،یکی از خریداران بزرگ نفت ایران بود که پس از انتشــار
خبر بازگشت تحریمها و دادن مهلت  ۶ماهه به خریداران نفت ایران برای
یافتــن فروشــندگان نفتی جدیــد ،به تبعیت از ســایر کشــورهای هم پیمان
امریــکا ،ثبــت ســفارش نفــت از ایــران را کاهش داد تــا اینکه در مــه  ۲۰۱۹و
چندی پس از لغو تمام معافیتهای نفتی ،واردات نفت از ایران را به صفر
رســاند .امــا کره پس از آبان  ۹۷کــه تحریمهای یکجانبه امریــکا علیه نظام
بانکی و صادرات نفت ما برقرار شد ،به بهانه تحریم امریکا از پرداخت پول
نفتی که از ایران خریداری کرده ،اجتناب کرده است.
در پی این اقدام کره بود که عبدالرضا همتی ،رئیس بانک مرکزی ایران
در مصاحبــهای با رســانه امریکایــی بلومبرگ ،بــه کره جنوبی هشــدار داد،
ی که این مســأله ازسوی
درصورت 
سئول حل نشــود ،ایران از طرق
حقوقی به دنبال حل آن خواهد
رفت.
پــس از آن علــی ربیعــی
ســخنگوی دولــت ایــران هــم
میــزان بدهــی کرهجنوبــی بــه
ایــران را  ۸میلیــارد دالر اعــام
کــرد و خبــر داد که کمیتــهای در
وزارت خارجــه و وزارتخانههــای
ذیربط برای پیگیری بازگرداندن
امــوال بلوکه شــده کشــور در کره
بــرای گرفتن بدهی ایــران از کره
تشــکیل شده اســت .محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشور هم ضمن
اشــاره بــه اینکــه ایــران از تمامی روشهــا از جملــه مکانیزم حقوقــی برای
اســتیفای حقوق مردم و بازگرداندن پولهایی که هیچکس درباره مالکیت
ایــران بر آنهــا تردیدی ندارد ،اســتفاده میکنــد ،گفته بود کــه «اگرچه کره
جنوبــی تردیــدی ندارد کــه پولهای بلوکه شــده برای ایران اســت ،اما ادعا
میکنــد به دلیــل تحریمهــای غیرقانونی امریــکا ،مشــکالتی در انتقال این
پولها وجود دارد».
حــاال بعــد از انتشــار خبــر مذاکــره مقامهــای کــره با ایــران برای ارســال
کاالهای بشردوستانه از سوی رســانه کرهای ،سیدعباس موسوی ،سخنگوی
وزارت خارجــه آن را وعــدهای توخالــی عنوان کرد و گفت« :بــه اندازه کافی
از کــره جنوبــی وعده شــنیدهایم؛ بنابراین فقط منتظــر اقدامات ملموس و
برجسته هستیم».
بــه گزارش ایرنا ،ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی ایران با تأکیــد بر اینکه
کســی در ایــران منتظــر محموله نیــم میلیون یــا دومیلیون دالری نیســت،
خاطرنشــان کرد« :امیدواریم مقامات کرهای حجم منابع مالی مردم ایران
در ایــن کشــور و عدم وجــود هیچ منع قانونی برای تجارت بــا ایران را به یاد
داشته باشند».

خبــــر

ëëادامه از صفحه اول
روحانــی بــا بیــان اینکــه بــه رغــم
کاهــش درآمــدی صــادرات غیرنفتی،
وزن ایــن صــادرات همچــون فــوالد،
مس ،آلومینیوم و پتروشــیمی افزایش
یافتــه اســت ،تأکیــد کــرد :قــرارداد
اقتصادی با کشــورهای اوراسیا در آبان
ســال گذشــته اجرایی و عملیاتی شد و
(مطابق این قرارداد) تا خرداد امسال،
 63درصد صادرات ایران به کشورهای
اوراســیا افزوده شد و این به رغم شیوع
کرونا در اسفند و فروردین است.
ëëدو برابر شدن تولید فوالد و پتروشیمی
روحانــی ،نظــارت دقیــق از تولیــد
تــا مصــرف نهایــی ،از ســفارش و ثبت
ســفارش تــا تخصیــص و تأمیــن ارز
یــا نظــارت بــر فرآینــد ســفارش کاال به
یــک کشــور تــا واردشــدن بــه ایــران را
بخشــی از راه حــل دانســت و گفت :در
 7ســال گذشــته تولیــد فــوالد در تمــام
زنجیرههای آن نسبت به تاریخ قبل دو
برابر شــده است .او اضافه کرد( :میزان
تولیــد) در پتروشــیمی هــم تقریبــاً تــا
پایان امســال و در این  7ســال ،دو برابر
میشود؛ اول ســال  56 ،92میلیون تن
(تولید) پتروشــیمی بود کــه این میزان
تا چند مــاه دیگر  100میلیون تن یعنی
تقریبــاً دو برابــر میشــود .روحانــی بــا
اشــاره به اینکــه مطابق گــزارش بانک
مرکزی در  10روز گذشته صادرکنندگان
عمدتــاً فــوالد و پتروشــیمی 2و نیــم
میلیارد دالر ارز در ســامانه نیما عرضه
کردنــد ،ایــن کار را شایســته قدردانــی
دانســت و با بیــان اینکه باید بــا اقلیت
متخلف هم طبق قانون برخورد شــود،
اظهارکــرد :نظارت را بایــد (به کارهای
خــود) اضافــه کنیــم کــه اینجــا وزارت
صمــت و وزارت دادگســتری وظیفــه
سنگینی را برای نظارت بر بازار دارند.
ëëراه دوم دشــمن پــس از شکســت در
اقتصاد
رئیس جمهــوری در ادامــه ،با بیان
اینکــه دشــمن پــس از اینکه نتوانســت
اقتصــاد ما را بشــکند ،راه ایجــاد تفرقه
و اختــاف در کشــور را در پیــش گرفت
و بســیار بــه آن امیــدوار بــود ،گفت :در
اوایل امســال علیرغم اینکه کرونا بود،
بــه دعــوا و اختــاف و جنــگ بیــن قــوا
امیدوار شــده بودند و بحمداهلل دیدیم
که از ایــن توطئه هم عبور کردیم؛ البته
بیانــات مقــام معظــم رهبــری ،دقت،
ســخنان و هدایت ایشــان برای هر ســه
قوه نقش بسیار اساسی داشت.
روحانــی افــزود :امــروز شــاهد یــک
آرامشی هســتیم و همانطور که ایشان
(رهبــر معظــم انقــاب) دســتور داده
بودنــد هیچیــک از قــوا نبایــد دنبــال
حاشیهســازی و حاشــیه باشــند ،چه ما
بــه عنوان دســتگاه اجرایــی و چه قوای
دیگــر ،همــه بایــد در کنــار هم باشــیم،
همدیگــر را یــاری و کمــک کنیــم و اگــر
قــوهای هــم میخواهد بــه مــا نکتهای
را گوشــزد کنــد بگویــد ،اشــکالی ندارد؛

بــه شــرط اینکــه راه حــل پیش پــای ما
بگــذارد و بگویــد دســتگاه اجرایــی این
کار را کــرده ،ایــن کار را هــم بکند خوب
اســت؛ پیشــنهاد بدهــد در غیــر ایــن
صــورت ،فقــط نقــد خالــی مشــکلی را
درمان نمیکند.
ëëشایعه دشمن برای القای کوه فروشی
و جنگل فروشی
رئیس جمهوری ،راه سوم دشمن را
ایجاد شــایعات روزمــره در میان مردم
دانســت و گفت :امروز همــه میگویند
کوههــای مــا را فروختند ،چطــور کوهها
را فروختنــد؟ بعــد میگوینــد کوههــا را
وقــف کردنــد ،بــاز روز بعــد میگوینــد
جنگلهــای مــا را فروختنــد ،روز بعــد
میگویند جنگلهای ما را وقف کردند.
این چه بــازی ،ایجاد نگرانی و ناراحتی
در میــان مــردم اســت؟ مگــر میشــود
بیابــان ،مرتــع ،جنــگل ،کــوه ،دریــا و
اقیانوس را وقف کرد؟
او بــا بیــان اینکــه اگر (وقــف کردن)
بــه این راحتی بــود که همــه (ما) وقف
میکردیــم؛ همــه اقیانوسهــای عالم
را وقــف میکردیــم و درآمــد آن را
در راهــی میدادیــم ،تصریــح کــرد:
ایــن طــور نیســت ،اســاس وقــف ،اول
مالکیت است .در بعضی از وقفنامهها
میگوینــد از کــوه فــان تا کوه فــان ،از
این کوه تا آن کوه 100 ،کیلومتر را در راه
خدا وقف کرده است؛ مگر مال اوست؟
زمیــن خداســت ،هر که رفــت احیا کرد
بــا احیا مالک میشــود؛ مگــر اینطوری
میشود مالک شد؟
ëëپاسخ به شایعه درباره جزایر ایرانی
رئیــس جمهوری با بیــان اینکه این
شــایعات را درســت میکننــد تــا مردم
را نگــران کننــد ،اضافــه کــرد :یــک روز
دیگــر میگوینــد این قســمت کشــور را
فروختنــد؛ مثــاً شــرق کشــور را ،بعــد
میگوینــد جنوب کشــور ،بعد میگویند
جزایــر را فروختنــد .روحانــی بــا بیــان
اینکــه اصالً از این تعجــب نمیکنم که
شایعهای میســازند ،این شایعهسازی
را کار طبیعــی دشــمنان دانســت و
تصریــح کــرد :عجیــب ایــن اســت کــه
چطــور گوش شــنوا وجــود دارد؟ یعنی
در این بحران و در این مشکالت چطور
گوشــی وجــود دارد که این را بشــنود که
چنین چیز بیربط و بیاساسی که اصالً
اساس ندارد.
ëëدوگانهســازی دربــاره عــزاداری و
تعطیل عزاداری
رئیــس جمهــوری افــزود :بعــد هم
هر جملــهای که مســئولی بیان میکند
یــک کلمــه آن را کــم یــا زیــاد کــرده و
مــردم را نگــران میکننــد .آن یکــی
میگویــد اصــاً اینهــا میخواهنــد مــاه
محــرم کل عــزاداری امام حســین(ع)
را تعطیــل کنند؛ آن یکــی میگوید ماه
محرم میخواهند عزاداری وســیعتر از
سالهای پیش باشد؛ آن یکی میگوید
کرونا شــایع میشــود ،آن یکی میگوید
دین از بیــن میرود ،آن یکــی میگوید

سالمتی از بین میرود .روحانی با ابراز
تأســف از اینکه گاهی برخی از دوستان
هم حرف را درســت گــوش نمیکنند و
نقل میکنند ،تأکید کرد :بســیار روشــن
اســت که در تمام ایــن برنامهها از عید
قربــان ،روز عرفــه تــا روز عیــد غدیــر
خــم مراســم هســت؛ (امــا) مقیــد بــه
چارچوبهای پروتکل بهداشتی.
او افــزود :پروتــکل بهداشــتی اگــر
میگویــد نبایــد اجتمــاع باشــد ،نبایــد
باشــد؛ یعنــی نبایــد تراکــم جمعیــت
باشــد .اگر میگوید فاصله ،باید فاصله
باشد .اگر میگوید ماسک ،باید ماسک
باشــد .اگــر میگویــد نوشــیدنی نبایــد
اســتفاده بشــود ،نبایــد اســتفاده شــود.
اگــر میگویــد روزهــای عزا بــه جای 20
روز بایــد  3یــا  4روز باشــد ،بایــد گوش
کننــد .اگــر گفتنــد ســاعت عــزاداری به
جای  7ســاعت نباید بیشتر از  2ساعت
باشــد ،بایــد گــوش کننــد؛ همــه اینهــا
در پروتکل نوشــته شــده اســت .رئیس
جمهــوری گفت :آنانی کــه میخواهند
عــزاداری تعطیل شــود ،به آنــان گفته
میشــود عزاداری تعطیل نمیشــود و
بــه آنانی کــه میخواهنــد از این طریق
عــزاداری را زیــر ســؤال قــرار دهنــد و
بگوینــد عــزاداری باعــث بیشترشــدن
موج بیماری شــده ،اجــازه نمیدهیم.
روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه عاشــقان
امــام حســین(ع) خودشــان بیــش از
همــه مراقبــت و مواظبــت میکنند که
واجب شــرعی را مراعات کنند ،کتمان
کــردن بیمــاری را حقالنــاس ،خــاف
شــرع و خالف مقررات قانونی دانست
و تصریح کرد :باید برای آنانی که همه
پروتکلهــا را اجــرا و عمــل نمیکنند و
زیــر پــا میگذارند ،حتی اگر الزم اســت
مجازات تعیین شود.
ایــن را بــه وزارت کشــور و وزارت
بهداشــت گفتــم که بــرای مــواردی که
الزم اســت ،مجــازات تعییــن کنیــم.
رئیــس جمهــوری در پایــان این بخش
از ســخنان خــود ،از همــگان خواســت
بــه شــایعات دامــن نزنیــم و در برابــر
شــایعات بایســتیم .او گفــت :صــدا و
ســیما و رســانهها آنقــدر بایــد آگاهــی
مردم را باال ببرند که گوشی شنوای این
مسائل نباشد.
ëëپاسخی به تحرکات امریکا
روحانــی در بخــش دیگــری از
ســخنان خــود ،بــه تالشهــای امریکا
برای دســت نیافتــن ایران بــه حقوق
خــود در توافق هســتهای یعنــی پایان
تحریم تســلیحاتی اشــاره کرد و گفت:
دنبال قطعنامه از اینجا و آنجا گدایی
میکننــد ،بــه شــرق و غــرب میروند،
در برابــر یکــی خــم میشــوند و برای
آن یکی خم میشــوند ،صبح تا شــب
مثــل دالل از کاخ ســفید راه افتادنــد و
از این کشــور به آن کشــور ،با این تلفن
با آن تلفــن ،و تا امروز الحمدهلل هیچ
موفقیتــی را بهدســت نیاوردنــد .البته
اگــر هــم روزی موفق شــوند ما پاســخ

دیگه چه خبر
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خبر اول اینکه ،یک فعال سیاسی اصولگرا گفته است که مراجع تقلید
بــه محمود احمدینــژاد اجازه دیــدار ندادهاند .احمد کریمــی اصفهانی،
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در بخشــی از گفتوگو با خبرآنالین
گفته اســت :یکی از فرصتهای طالیی که در این  ۴۰ســال به دســت آمد،
دوره طالیی  ۸ســال ریاســت جمهوری احمدینژاد بود کــه از نظر درآمد
ارزی باالترین درآمد را داشــتیم و اگر مــا در آن مقطع ارز را کنترل و حفظ
کــرده بودیــم ،به انــدازه تمام دورههــا درآمد نفتــی آن دوره را داشــتیم و
میانگیــن فــروش نفت ما  ۱۱۰دالر بود و بیشــترین نفــت را در آن مقطع ۸
ســاله فروختیــم .وی با خیانــت خواندن اقدامات و عملکــرد احمدینژاد
و اینکــه چــرا هیچکــس نیامــده او را مؤاخده کنــد ،افزوده :برخی رؤســای
جمهوری ما در دوره دومشــان خوب عمل نکردند اما ریاســت جمهوری
آقــای احمدینــژاد از روز اول تــا پایان دوره  ۸ســاله خراب بــود .ظلمها و
جنایتهایــی که احمدینژاد کرد ،قابل مقایســه بــا هیچ رئیس جمهوری
در مملکــت نیســت و بــا هیــچ دورهای قابــل مقایســه نخواهــد بــود .مــن
حاضــرم در هر دادگاهی پاســخ بدهــم و در این باره مناظــره کنم .کریمی
گفته :ایشــان چند روز پیش به قم رفته و مالقاتی داشــته اما خدا را شــکر،
بــزرگان مــا و مراجــع ما هیــچ کــدام ایشــان را راه ندادهاند و فقــط یکی از
مراجــع ایشــان را پذیرفته اســت .مراجع بــه دلیل اینکــه از خباثت او خبر
داشتند ،او را راه ندادند.

