
واعظی در حاشیه هیات دولت؛

تاکید رئیس جمهور بر واگذاری اموال 
دستگاه های دولتی 

رئی��س دفتر حس��ن روحانی گفت: تاکید رئیس جمهور بر این موضوع اس��ت که ابتدا 
دستگاه های دولتی اموال خود را واگذار کنند.

  محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور پس از پایان جلس��ه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران گفت: در ش��رایط فعلی، بازار س��رمایه، بازار مل��ی و بخش های مختلف که 
متوازن مدیریت ش��ود برای دولت مهم است، تا مردم خود انتخاب کنند در کدام بازار 
تمایل به سرمایه گذاری دارند تا سود مناسبی نصیب آن ها شود. وی گفت: در گذشته 
برخی در بخش های مختلف مانند طال، س��که و ارز سرمایه گذاری می کردند، اقدامی 
که امروز در بازار انجام ش��ده مورد حمایت دولت اس��ت و امیدواریم یک اطمینانی به 
مردم داده شود که از یک طرف مردم سود ببرند و از یک طرف کارآفرینان و صاحبان 
س��رمایه بتوانند بخش��ی از بنگاه های خودشان را در اختیار مردم قرار دهند و در کنار 

آن در کشور توسعه و سرمایه گذاری بیشتری داشته باشند.
رئی��س دفت��ر رئیس جمهور ادامه داد: موضوع بورس و س��رمایه گ��ذاری در آن مورد 
حمایت جدی دولت است و ما در ابتدا از خودمان شروع کردیم. تاکید رئیس جمهور 
همواره بر این موضوع اس��ت که ابتدا دس��تگاه های دولتی اموال خود را واگذار کنند، 
دستگاه های دولتی، بنگاه ها و اموال خود را در اختیار بورس قرار دهند تا مردم بتوانند 
در این زمینه مشارکت داش��ته باشند.وی گفت: خوشبختانه براساس گزارش سازمان 
ب��ورس در جلس��ه هیأت دولت باید گفت که بخش خصوص��ی نیز تمایل پیدا کرده تا 
بنگاه ه��ای خ��ود را در بورس عرضه کند. امیدواریم این روند ادامه پیدا کند، ش��ورای 
عالی بورس به عنوان یک مرجع عالی برای کنترل و هدایت به ش��مار می رود و اینکه 
صیانت از افرادی که در بورس وارد می ش��وند و دارای س��هام هستند، به شکل مرتب 
نظارت دارند و این نظارت مورد تاکید رئیس جمهور اس��ت.رئیس دفتر رئیس جمهور 
افزود: تصمیم و ابالغ مقام معظم رهبری در روز گذش��ته در موضوع سهام عدالت یک 
تح��ول جدید برای بورس و مردم به ش��مار م��ی رود. در ابتدا از طرف دولت و همه، از 
مق��ام معظم رهبری که در ماه مبارک رمضان هدی��ه خوبی به حدود ۵۰ میلیون نفر 
که س��هام عدالت دارند، اهدا شد تش��کر می کنم و از االن وظیفه شورای عالی بورس 
و س��ازمان بورس است تا آزاد س��ازی را انجام دهد، تا وضعیت چه آن هایی که تمایل 
دارند س��هام عدالت را نگهداری و چه آن هایی که می خواهند آن را جابه جا کنند و یا 

به فروش برسانند، مشخص شود.
در همین حال وزیر نیرو اعالم کرد: چند طرح عمرانی در استان ایالم در قالب پویش 
»الف ب ایران« فردا توس��ط رئیس جمهور افتتاح می ش��ود. رض��ا اردکانیان وزیر نیرو 
در حاش��یه جلس��ه هیئت دولت در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز کارگر، گفت: 
هم��کاران ما در صنعت آب و برق در کنار عزیزانمان در بخش بهداش��ت و س��المت، 
مش��غول فعالیت در موضوع مبارزه با کرونا هستند و سعی می شود که ارتقای کیفیت 
آب برای افزایش بهداشت عمومی به بهترین شکل تأمین شود.وی افزود: خوشبختانه 
در این بخش هیچ مشکلی نیست، مردم نیز همراهی های الزم را داشته اند و با مصرف 
صحیح کمک کرده ان��د تا ما بتوانیم آب باکیفیت را تأمین کنیم.وزیر نیرو تاکید کرد: 
نکت��ه مهم در ارتب��اط با بحث کرونا در وزارت نیرو و ش��رکت های تابع��ه، مراقبت از 
مجموعه های تولیدی است زیرا فعالیت ما به صورت شبانه روزی است و تصفیه خانه ها، 
ایس��تگاه پمپاژ و همه مجموعه هایی که دس��ت اندرکار تولید برق و تأمین آب ش��رب 
هس��تند، در وهله اول حفظ سالمت آنها بسیار مهم اس��ت، پروتکل های بهداشتی به 

خوبی در این محیط ها رعایت می شود و وضعیت ما مطلوب است.  مهر

حسن روحانی خطاب به آمریکایی ها بیان 
داشت: اینجا همیش��ه خلیج فارس است و 
خلی��ج فارس م��ی ماند. آمری��کا باید بداند 
اسم این خلیج، خلیج فارس است نه خلیج 

نیویورک و واشنگتن
حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفت: 
امسال سال س��ختی برای مردم بود و کرونا مشکالتی از ماه 
اسفند هم برای سالمت و هم برای شغل و کار مردم ایجاد کرد. 
وی اف��زود: در عین حال کارگران عزیز ما در کارگاه هایی که 
فعال بودند، با همه توان برای رفع نیازمندی های کشور تالش 
کردند. در س��ایه کار و ت��الش کارگران می بینیم محصوالت 
غذایی و محصوالتی که مربوط به مسائل بهداشتی است، به 
وفور در اختیار مردم است. روحانی با اشاره به مجاهدت کادر 
درمان و کارگران کشور در عرصه مبارزه با کرونا اظهار داشت:  
تالش بر این بوده که بتوانیم در این ایام س��المت مردم را به 
عنوان هدف و موضوع اول مورد حراست قرار دهیم و بعد هم 
بتوانی��م نیازهای مردم را در ب��ازار تامین کنیم و کارگاهها و 
بنگاه های تولیدی به کار خود ادامه دهند جمع این ها گاهی 

اوقات سختی ایجاد می کند.
روحانی با بیان اینکه ما باید مقداری بدبینانه فعالیت مان را در 
برابر این ویروس ببینیم، خاطر نش��ان کرد: باید تمام دستور 
العمل های پزشکی را رعایت کنیم و کار و تولید در کنار این 
احتیاط ها ضروری اس��ت. یک وقتی ب��ود که می گفتیم در 
خانه بمانید االن هم می گوییم برای ضرورت در خانه بمانند. 
رئیس جمهور ادامه داد: شرایط، طوری است که اگر کشوری 
پول هم داش��ته باش��د برخی مواد غذایی و مواد مورد نیاز را 
حتی با چند برابر قیمت هم نمی فروشند. پس باید خیلی از 

مواد و محصوالت را خودمان تولید کنیم.
روحانی با اشاره به تقسیم بندی رنگی وضعیت کرونا در کشور 
اظهار داشت: از یک مقطع گفتیم برای فعالیت و کار ضروری 
با احتیاط از خانه خارج شوید، ما گفتیم در کوتاه ترین زمان 

ممکن در خارج از خانه بمانید و بعد به منزل برگردید.
رئیس جمهور ضمن بیان اینکه از فاصله گذاری اجتماعی به 
فاصله گذاری هوشمند رس��یدیم، تصریح کرد: امروز هم که 
بحث تقس��یم مناطق به س��فید، زرد و قرمز را داریم، معنی 

مناطق سفید این نیست دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 
نکنند بلکه آنها باید بیش��تر مراقبت کنند که دستاوردهای 
مناطق سفید حفظ شود. آنهایی هم که در مناطق زرد و قرمز 

هستند، باید تالش کنیم که به مناطق سفید تبدیل شوند. 
وی ضمن اشاره به روز کارگر خاطرنشان کرد: در ایام مقارن 
روز کارگر، این روز را به همه کارگران، کش��اورزان، پزشکان، 
پرستاران و نظام درمانی تبریک می گویم. در شرایطی هستیم 
که اگر روی پا خود نایستیم، تامین برخی مواد با داشتن پول 
و امکانات بسیار س��خت و گاهی ناممکن است یعنی اگر در 
مواد غذایی به خارج نیاز داشتیم و مشکلی هم نداشتیم، مواد 

غذایی به این راحتی در اختیار قرار نمی گرفت. 
روحان��ی با تاکی��د بر اهمیت ذخیره س��ازی م��واد غذایی و 

ذخیره س��ازی م��واد دارویی و بهداش��تی ، گف��ت: امروز ما 
ونتیالتور را خودمان تولید می کنیم. اگر این را خودمان تامین 
نمی کردیم و می خواستیم خودمان بخریم، معلوم نیست چند 
کش��ور در دنیا حاضرند این دس��تگاه تنفس مصنوعی را به 
ما بفروش��ند.رئیس جمهور اظهار داشت: همه کشورها چند 
برابر گذشته مواد غذایی و پزشکی ذخیره می کنند. دستگاه 
تنف��س مصنوعی، ماس��ک و تجهیزات پزش��کی را خودمان 
تولید می کنیم ولی اگر توانید نمی کردیم، معلوم نبود بتوانیم 

واردات داشته باشیم.
روحانی خاطرنش��ان کرد: افتخار ماست که می توانیم کیت 
ه��ا را صادر کنیم. ملت ن��ه خود را باخته ن��ه دچار حزن و 
اندوه شده است. ما باید مشکالت را تحمل کنیم. االن زمانی 

اس��ت که ملت ما رش��ادت و قدرت و توانمندی علمی خود 
را نش��ان داد. در کرونا ملت م��ا اعالم کرد به متخصصین به 
خوبی اعتماد می کند. دولت، مراجع، رهبری صداوس��یما و 
م��ردم از نظر متخصصین حمایت کرده و به آن عمل کردند. 
وی خطاب به آمریکایی ها بیان داشت: اینجا همیشه خلیج 
فارس اس��ت و خلیج فارس می ماند. آمریکا باید بداند اس��م 
این خلیج، خلیج فارس است نه خلیج نیویورک و واشنگتن. 
آن ها نباید علیه ملت ایران توطئه کنند. این ملت در حفاظت 
از خلیج فارس همیش��ه موفق ب��وده و خواهد بود. نیروهای 
نظامی و انتظامی در حفاظت از خلیج فارس همیش��ه موفق 
بوده اند.روحانی خاطرنشان کرد: از رهبری تشکر  می کنم. در 
این شرایط س��خت هرچه بتوانیم دارایی های مردم را بروز و 
ش��فاف کنیم و اختیار کار را ب��ه صاحبان آن برگردانیم، کار 

ارزشمندی شده است.
وی ادامه داد: دولت  به فکر س��اماندهی به سهام عدالت بود. 
دولت به دنبال ش��فاف سازی س��هام عدالت بود.در سال۹۴ 
مردم در س��امانه ای ثبت نام کردند و مشخص شد هرکسی 
چه مقدار سهم دارد. ما دنبال آزادسازی سهام عدالت بودیم و 
مطرح شد رهبری باید اجاره آزادسازی سهام عدالت را بدهند.

رئی��س جمهور تصری��ح کرد: من چند بار به ایش��ان در این 
زمینه توضیح دادم و در ۹۶ الیحه آن را به مجلس فرستادیم. 
س��ه مکاتبه خدمت رهبری در چند ماه اخیر داشتم تا سهام 

عدالت آزاد شود و اهداف رهبری هم کامال رعایت شود.
وی در این باره افزود: در اس��فند، فروردین و اردیبهش��ت با 
رهبری مکاتبه داشتم رهبری نکاتی را به من گفتند و تاکید 
داشتند تا چارچوبی برای آزادی سهام عدالت تهیه شود. این 
چارچوب تهیه شد و در نهایت ایشان موافقت کردند شورای 
عالی بورس آزادسازی را انجام دهد. موافقت رهبری یک قدم 
بس��یار خوبی برای مردم اس��ت. روحانی تاکی��د کرد: حدود 
چهل و نه تا پنجاه میلیون نفر صاحب سهام عدالت هستند و 
حساب و کتاب این سهام روشن است. از شورای عالی بورس 
می خواهم در کوتاه ترین زمان الزم آیین نامه ها و مقررات الزم 
را تهیه کند. در سه نوبت سود این سهام به ازای یک میلیون 

تومان، به مردم پرداخت شده است. 
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری اسالمی

رییس قوه قضاییه با تأکید بر این که مس��أله معیش��ت و حقوق کارگران باید 
محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد نهایتاً ظرف 

۱۰ روز گزارشی از مسائل و مشکالت حوزه کارگری تهیه کند.
مرکز رس��انه قوه قضائیه، آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی که در آستانه روز 
کارگ��ر میزب��ان اصحاب تولید و فع��االن کارگری بود، ب��ا تبریک روز کارگر 
و قدردان��ی از زحمات ارزش��مند کارگران، اظهار داش��ت: کارگران به عنوان 
س��رمایه و محور اصلی جهش تولید در کشور هستند و سخن گفتن از رونق 

تولید بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران بی معناست.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه زیرس��اخت های اساس��ی جهش تولید که از 
سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال نامگذاری شده است، در کشور 
وجود دارد، افزود: نیروی انس��انی متراک��م، نقدینگی، مهارت در کار، تالش، 
هم��ت و مجاهدت نیروه��ای متخصص و به خصوص کارگ��ران از جمله این 

زیرساخت ها است.
آیت اهلل رئیس��ی با بی��ان این که تحقق در جهش تولی��د نیازمند حمایت از 
تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و س��رمایه گذاری اس��ت، از قاچاق، واردات 
کاالهای دارای مش��ابه داخلی و عدم پرداخت تس��هیالت به تولیدکنندگان 

واقعی و انتقال تسهیالت به بخش داللی به عنوان موانع تولید یاد کرد.
رئی��س قوه قضائی��ه همچنین با تاکید بر لزوم حمایت ه��ای قانونی، قضائی، 
مال��ی، پول��ی و بانک��ی از فعالیت های دان��ش بنیان در کش��ور تصریح کرد: 

تسهیالت باید به اشخاص مولد اختصاص پیدا کند.
آیت اهلل رئیس��ی لزوم اصالح نظام اداری صدور مجوزها را نیز متذکر ش��د و 
با بی��ان این که تولیدکنندگان نباید در پیچ و خم بروکراس��ی اداری گرفتار 
ش��وند، اظهار داشت: اجرای دقیق سیاس��ت های ابالغی مقام معظم رهبری 
ب��رای واگذاری و مردمی کردن کارخانه ه��ا و مراکز تولیدی منجر به پویایی 

بخش های اقتصادی خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرایی آن و 
چارچوب تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای واگذاری بخش هایی 
از ش��رکت های دولتی به بخش خصوصی امر درستی است، مشکالت مربوط 
به حوزه خصوصی س��ازی را ناش��ی از اجرای نادرس��ت اصل ۴۴ و واگذاری 
کارخانجات به افراد فاقد صالحیت، مهارت، دانش و س��رمایه دانست و گفت 
که گزارش های واصله از اس��تان های کش��ور درباره مشکالت کارخانجات و 
مراکز تولیدی ریشه در همین مسائل دارد.رئیسی با اشاره به مشکالت ایجاد 
ش��ده برای کارگ��ران کارخانه هایی که بدون در نظر گرفتن ش��رایط واگذار 
ش��ده اند ، ادامه داد: کارخانه ها به افرادی واگذار ش��دند که اهلیت نداشتند و 
آن ها کارخانه ها را با پول بانک ها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی 

موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم توانمندسازی کارخانه ها پس از واگذاری به 
بخش خصوص اظهار داشت: منظور از خصوصی سازی، رهاسازی شرکت های 
دولتی پس از واگذاری نیست و برای رهایی این بخش از مشکالت، باید آن ها 

را در مسائل کارگری، تسهیالت بانکی، بازاریابی و توزیع کاال کمک کنیم.

رئی��س قوه قضائی��ه در بخش دیگری از س��خنانش با بی��ان این که نظارت، 
شفافیت، حساب ِکش��ی و مراقبت بر تولید با کیفیت، امر پسندیده ای است، 
در عین حال بر لزوم پرهیز ش��رکت های بزرگ دولتی و دس��تگاه های اداری 
متص��ل به قدرت از رقابت با بخش خصوصی تأکید کرد.آیت اهلل رئیس��ی بر 
ل��زوم تجدید نظر در نظام خصوصی س��ازی و واگذاری ها تاکید کرد و گفت 
که مش��کالت واگذاری ها که اعتراض تولیدکننده ها و کارگران را برانگیخته، 
باید با همکاری دولت و هیأت ویژه س��اماندهی واگذاری ها که اخیراً از سوی 
مجلس تش��کیل ش��ده، برطرف و روند خصوصی سازی از شکل سابق خارج 
ش��ود.رئیس قوه قضائیه در این خصوص به سفر استانی خود به اراک که تیر 
ماه س��ال گذش��ته صورت گرفت اشاره کرد و یادآور شد: در ابتدای این سفر 
و با حضور مس��ئوالن مختلف محلی، نشستی با کارگران داشته و حرف های 
این قش��ر را ش��نیدم و همه اظهارات حاکی از آن بود که خصوصی سازی به 
درس��تی انجام نشده و مش��کالت جدی برای مردم و کارگران و تولید ایجاد 

کرده است.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به نظرات و گزارش های حاضران در جلس��ه با 
تأکید بر این که مس��أله معیشت و حقوق کارگران باید بسیار محترم شمرده 
ش��ود، به س��ازمان بازرسی کل کش��ور مأموریت دارد نهایتاً ظرف ۱۰ روز با 
همفکری کارگران و شورایعالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکالت 
حوزه کارگری و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا 

برای حل آن ها چاره اندیشی شود.
آیت اهلل رئیسی با بیان این که جهش تولید یک شعار یا آرمان دست نیافتنی 
نیس��ت و می توان آن را با مدیریت، همت و حرک��ت جهادی عملیاتی کرد، 
یکی از بس��ترهای تحقق جهش تولید را هدایت نقدینگی از داللی به س��وی 
تولید و یکی دیگر از الزامات آن را حمایت همه جانبه از کارگران و نیروهای 
آماده به کار در کشور عنوان کرد.رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به نقش 
مردم در تحقق جهش تولید، خاطر نشان کرد: هر جا مردم به صحنه آمدند 
میدان موفقیت بوده اس��ت و در مساله جهش تولید هم باید از ظرفیت های 
مردمی و نیروی کار کش��ور به صورت شایسته اس��تفاده شود. در این جلسه 
آیت اهلل رئیسی با تعیین وقت برای رسیدگی فوری به مسائل و مشکالت دو 
تن از تولیدکنندگان، اعالم کرد مش��کالت کارخانه هپکو نیز روز پنجش��نبه 
همین هفته با حضور نمایندگان کارگری، استاندار استان مرکزی و مسئوالن 

مربوطه در وزارت صمت، در دفتر رئیس قوه قضائیه بررسی می شود.
 فارس

درس تاریخی رئیس جمهور به دولتمردان آمریکا در جلسه هیات دولت

 اسم این خلیج، »فارس« است 
نه »نیویورک«

طی نامه ای؛
روحانی از موافقت رهبر انقالب برای 
آزادسازی سهام عدالت قدردانی کرد

رئی��س جمه��ور در نام��ه ای به حض��رت آیت اهلل 
خامن��ه ای، از موافقت معظم له با پیش��نهاد دولت 
در خصوص آزادس��ازی و س��اماندهی سهام عدالت 

قدردانی کرد.
 حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور در 
نام��ه ای به محضر حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر 
معظ��م انق��الب اس��المی، از موافقت معظ��م له با 
پیشنهاد دولت در خصوص آزادسازی و ساماندهی 

سهام عدالت قدردانی کرد.
در ای��ن نام��ه آمده اس��ت موافق��ت حضرتعالی با 
پیشنهاد دولت در خصوص آزادسازی و ساماندهی 
سهام عدالت، که گام بلندی در جهت تحقق حضور 
و مش��ارکت م��ردم در صحنه اقتصاد و س��ازندگی 
کش��ور است، زمینه شکوفایی بیش��تر بازار سرمایه 
را فراهم کرده و اقش��ار گسترده مردم را از مواهب 
رشد تولید در بزرگترین واحدهای اقتصادی کشور 
بهره مند خواهد س��اخت از این رو، از س��وی همه 
سهامداران که اقش��ار زحمتکش جامعه را تشکیل 
می دهند، و خدمتگ��زاران مردم در دولت که برای 
تحق��ق ای��ن امر ت��الش کردند، صمیمان��ه از بذل 
عنای��ت وی��ژه جنابعالی در این اق��دام بزرگ ملی، 
تش��کر می نمایم.دولت تدبیر و امید، از سال ۱۳۹۳، 
حراس��ت از حق مالکیت مردم در س��هام عدالت را 
در اولویت ه��ای برنامه اقتصادی خ��ود قرار داد و با 
تکمیل بانک اطالعاتی سهامداران، راه اندازی سامانه 
الکترونیکی سهام عدالت، و انتقال سهام شرکت های 
بزرگ و س��ودآور ملی به سبد سهام عدالت، امکان 
پرداخت سود به س��هامداران از سال ۱۳۹۵ فراهم 
نمود و در سال ۱۳۹۶ تاکنون نیز، با تقدیم الیحه به 
مجلس شورای اسالمی و پیگیری های جدی، برنامه 
ساماندهی و آزادسازی سهام عدالت را دنبال نموده 
است 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 
گش��ایش جدید در بازار سرمایه کشور و بهره مندی 
مردم از س��رمایه های خود ش��یرین رشد و عدالت 
را در کام مردم ما بنش��اند و به پیش��رفت اقتصادی 
کش��ور، به رغم همه فشارهای تحریمی کمک کند.
الم��ت، طول عمر و مزید برکات وجود مبارک را در 
رهبری نظام، از خداوند بزرگ مس��ألت می نمایم.«

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

اهدای تجهیزات تخصصی تشخیص 
کرونا به افغانستان توسط وزارت دفاع

طی مراس��می ب��ا حضور 
امیر س��رتیپ دوم احدی 
رئی��س امور بی��ن الملل 
وزارت دف��اع و عبدالغفور 
جمهوری  س��فیر  لی��وال 
اقالم  افغانستان،  اسالمی 
پزش��کی و بهداشتی ویژه 
تش��خیص ویروس کرونا که از طرف وزرات دفاع و 
پش��تیبانی نیروهای مسلح جهت مبارزه با ویروس 
کرونا آماده و تهیه شده بود تحویل افغانستان شد. 
در ای��ن مراس��م عبدالغفور لیوال س��فیر جمهوری 
اسالمی افغانستان نیز با تشکر از اقدام وزارت دفاع 
اظهار داش��ت: م��ا از جانب رئیس جمه��ور، وزرا و 
مردم افغانس��تان از این اقدام صمیمانه تش��کر می 
کنیم. سفیر افغانستان در ایران با بیان اینکه کشور 
و ملت ایران همواره در کنار مردم افغانس��تان بوده 
اس��ت، گفت: در این مقاطع حس��اس هست رفتار 
بشردوستانه کشورها  نشانگر عمق رابطه و دوستی 

میان آنها است.  فارس

اخبار

ادامه از صفحه اول
ش��ده اس��ت،  آن را درک می کنند، اگ��ر روحانیت 
فروگذار نیس��تند. آنانی که چشم داشتی و مطالبه ای 
ندارند اما وظیفه همگان اس��ت که به برکت درسهایی 
که از آنان آموخته اند برای آرامش و رفع خواسته های 

آنها از جمله در حوزه معیشتی گام بردارند. 
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می گوییم که 
روز کارگ��ر بر کارگران بزرگ و همیش��ه در صحنه 
و روز معلم ب��ر آن علم آموزان جان بر کف مبارک 
باد؛ باش��د که روزی ق��دردان تالش های بی دریغ 
کارگران و معلمان به  عنوان پیش��گامان توس��عه و 
تعالی بشریت باشیم چرا که آنان صاحبان دستانی 

هستند برای تکریم.

سرمقاله
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گزارش

لزوم کمک به اقشار کم درآمد در ایام کرونا
دبیر ش��ورای نگهبان با بیان اینکه ویروس منحوس کرونا مشکالت زیادی 
را ب��ه دنیا تحمیل کرده اس��ت، بر لزوم کمک به اقش��ار کم درآمد در ایام 
کرونایی تأکید کرد. آیت اهلل احمد جنتی طی سخنانی در جلسه این شورا 
ب��ا تبریک ایام پرخیر و برکت ماه مب��ارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات 
و عبادات مس��لمین گفت: ان ش��اءاهلل با این دعا هایی که ای��ام قدر خوانده 
می شود، مشکالت مسلمانان و همه مردم دنیا و بخصوص مشکالت پیش آمده 
از ویروس منحوس کرونا حل ش��ود.  دبیر شورای نگهبان با تقدیر از اقدامات دولت 
و مردم خیر در تهیه و توزیع بس��ته های معیش��تی و کمک به خانواده های ضعیف 
خاطرنش��ان کرد: با وجود این کمک های خوبی که انجام ش��ده، ولی مشکل خیلی 
زیاد اس��ت که امیدواریم بتوانیم به وظیفه خودمان در کمک به اقشار ضعیف و کم 

درآمد عمل کنیم. پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان

تشکیل پرونده نجومی بگیران در دادستانی دیوان محاسبات
مهرداد الهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: برای همه این هایی 
که گفتن��د ) پرداخت حقوق های نجومی به برخی از مدیران دولتی( در 
دادستانی دیوان محاسبات پرونده تشکیل شده و با آن ها برخورد خواهد 
ش��د. وی درباره افزایش ۱۵ درصدی حقوق نمایندگان مجلس در سال 
۹۹ هم گفت: حقوق نمایندگان در سال ۹8 افزایشی نداشت و امسال نیز 
بح��ث افزایش نیافتن حقوق نمایندگان هم مطرح ش��د و در نهایت تصمیم 
گرفته شد که حقوق نمایندگان معادل کارمندان دولت افزایش یابد. الهوتی افزود: 
تصمیم گیری افزایش ۱۵ درصدی حقوق نمایندگان مجلس برای منتخبان مجلس 
یازدهم است. برای نمایندگان فعلی که نیست چون ۴۰ الی ۵۰ نفر از نمایندگان 
فعل��ی در مجلس رای آوردند؛ بنابراین اگر منتخبان مجلس یازدهم با افزایش ۱۵ 

درصدی حقوق در سال ۹۹ مخالف نیستند، می توانند آن را لغو کنند.

کمک ۴۵۰ میلیونی رهبر انقالب برای آزادی زندانیان
رهبر انقالب اس��المی، مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان را برای آزادی زندانیان 

نیازمند اختصاص دادند.
همزمان با برگزاری سی وسومین جشن گلریزان ستاد دیه کشور ویژه ی 
کم��ک به آزادی زندانی��ان نیازمند، رهبر انقالب اس��المی، مبلغ ۴۵۰ 

میلیون تومان به این امر خداپسندانه اختصاص دادند.
جش��ن گلریزان هر س��ال در ماه مب��ارک رمضان، به همت س��تاد مردمی 
رس��یدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مس��ئوالن 
و خّیرین نیکوکار در تهران و ش��هر های مختلف کش��ور برگزار می شود که بنا بر 
اعالم این س��تاد، به علت شیوع بیماری و لزوم حفظ سالمت خیرین، برنامه های 
امسال در قالب گلریزان های تلویزیونی و آیین های زنده در فضای مجازی برگزار 

خواهد شد.  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رییس قوه قضاییه خبر داد؛

مأموریت سازمان بازرسی کل کشور 
برای بررسی مشکالت کارگران


