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سخنگوی دولت گفت: از سوی نهادهای رسمی مثل حوزه علمیه 
قم فشاری برای بازگشایی اماکن مذهبی بر دولت نیست.

علی ربیعی در پاسخ به پرسش ایســنا، درباره پرسشی مبنی  بر 
تصمیم  دولت برای بازگشایی  اماکن مذهبی و آموزشی با اظهار کرد: 
ما از سوی نهادهای رسمی که متولی این کار هستند، مثل مدیریت 
حوزه علمیه قم فشاری  نداشتیم. سپاسگزاری می کنیم از همکاری 
کاملی که با مــا دارند؛ من فکر می کنم در تاریــخ حمایت مراجع از 
تصمیماتی که متخصصین امر در ایــن زمینه اتخاذ کردند بی نظیر 
بوده است. البته برخی ها هم در این حوزه اظهار نظر می کنند که هیچ 

مسئولیتی ندارند.
وی ادامه داد: ما توصیه می کنیم افرادی که تریبون های رسمی 
دستشان هســت اجازه دهند کارگروه های ذی ربط با فراغ بال و با 
ســخنگوی دولت تصریح کرد: هیچ کس نمی تواند ادعا کند که در 
پابوسی حضرت امام رضا )ع( مشتاق تر از دیگری است؛ قطعا اعضای 
دولت، اعضای ستاد ملی، اعضای کارگروه ها، کادر وزارت بهداشت و 
درمان که در این زمینه مشورت می دهند در برخی مواقع بیشتر از 
مدعیان اشتیاقشان برای زیارت بیش تر است.  خود دولت و رئیس 
جمهور در این زمینه حساســیت دارند. وی افــزود: ما نمی توانیم 
در مــورد زیارتگاه ها تصمیم بگیریم؛ چون فقــط بحث زیارتگاه ها 
نیست که بگوییم همانجا را کنترل می کنیم. مسیر سفر، هتلداری، 
رستوران داری میان راه و مقصد، مسیر برگشت و دید و بازدیدها هم 

هست. مجموعه بزرگی است.
ربیعی با بیان اینکه مرجع اصلی تصمیم گیری در مورد بازگشایی 
مجدد اماکن مذهبی و آموزشی وزارت بهداشت است، گفت: از آقای 
اعرافی سپاســگزاری می کنم که به عنوان نماینده حوزه خودشان 
و نمایندگانشــان در این جلسات مشــارکت می کنند. با نظر هم، 
پروتکل های بهداشتی اخذ می شود و تصمیاتی که تاکنون اخذ شده 
در مورد شهرهای سفید و مســاجد بوده است. وی گفت: در صورت 
گزارش های  جدید و پروتکل های اطمینان بخش جدید، تصمیمات 
جدیــد را اعالم می کنیم.  قطعــا این تصمیات جدید در راســتای 
دیدگاه های کارشناسی وزارت بهداشــت و مورد توافق نمایندگان 
رسمی نهادهای مسئول که در مورد جان مردم هم پاسخگو هستند 
گرفته می شود. افرادی هم هستند اظهار نظر می کنند، اما مسئولیتی 
در قبال جان مردم ندارند. سخنگوی دولت در پایان در ارتباط با  مراکز 
آموزشی هم گفت که هماهنگی های الزم میان دو وزارتخانه آموزش  
و پرورش و آموزش عالی با همکاری وزارت بهداشت انجام می شود، 

اما  االن تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.
آغاز  عرضه سهام چهار پاالیشگاه کشور از اول تیرماه 

ســخنگوی دولت همچنین گفــت: واگذاری ســهام دولت در 

پاالیشگاه های اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس از اول تیرماه سال 
۹۹ آغاز شود.  ربیعی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: واگذاری سهام 
شرکت های دولتی را از مهمترین اقدامات دولت برای رشد اقتصادی 
کشور دانســت گفت: این واگذاری ها منجر به سرمایه گذاری های 
مجدد در اقتصاد و صنعت خواهد شد که عامل اصلی برای رونق تولید، 

افزایش اشتغال و سرمایه گذاری های جدیدتر می شود.
سخنگوی دولت با اشاره به برنامه واگذاری  سهام  شرکت های 
دولتی گفت: عرضه ســهام و واگذاری شرکت های دولتی، گام 
دیگری برای کوچک سازی دولت و بزرگ کردن حوزه عمومی و 
بخش های صنعتی خصوصی در کشور به عنوان یک استراتژی 
از سوی دولت دنبال می شود. ربیعی با بیان اینکه دولت با اجرای 
سیاست های واگذاری سهام و شــرکت ها بدنبال کسب درآمد 
و هزینه کرد درآمدهای خود نیســت، گفت: این واگذاری ها در 
نهادهای عمومی  و یا در بخش هایــی از دولت هم این درامدها 
منجر به سرمایه گذاری های مجدد شــده که همین امر زمینه 
ساز تولید، افزایش اشــتغال و ســرمایه گذاری های جدیدتر 
می شود سخنگوی دولت با اشاره به استراتژی ها دولت در اصل 
۴۴، خصوصی ســازی و واگذاری شــرکت ها، گفت: این برخی 
این روزها الفاظــی به کار می برند که دولت بــا این واگذاری ها 
می خواهد هزینه های جاری خود را تامین کند و یا پول آن را به 
بخش های غیرمولد ببرد که به طور قطع این گونه نیست. دستیار 
ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری افزود: قطعا بخش هایی از 
درآمدهای این واگذاری ها به بخش های مولد اختصاص خواهد 
یافت به خصوص در نهادهای عمومــی مثل تامین اجتماعی یا 
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( که )سهام( خود 
را عرضه خواهند کرد بنابراین است که منجر به سرمایهگذاری 

جدید شود.
پاالیشگاه های اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس از اول تیر 
ربیعی با بیان اینکه مرحله اول واگذاری ها از طریق صندوق های 
واگذاری قابــل معامله در بورس که یی تــی اف )ETF( به صورت 
پذیره نویسی باقیمانده آن انجام می شود، گفت: پذیرنویسی باقیمانده 
سهام دولت در بانک های صادرات، ملت و تجارت و بیمه البرز و بیمه 
اتکای امین از فردا)یکشنبه( ۱۴ اردیبهشــت آغاز می شود و تا ۳۱ 

اردیبهشت ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت. 
ســخنگوی دولت افزود: مرحله دوم واگذاری هــا از طریق 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس که در مرحله 
دوم واگذار خواهند شد، باقیمانده سهام دولت در پاالیشگاه های 
اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس اســت که از اول تیرماه سال 

جاری آغاز شود.

 ایران خودرو، سایپا، فوالدمبارکه و صنایع مس 
در نیمه دوم سال

ربیعی اضافه کرد: مرحله ســوم واگذاری ایی تــی اف از طریق 
صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله در بــورس،  باقی مانده 
سهام دولت در "ایران خودرو"، "سایپا"، "فوالدمبارکه" و شرکت 
"صنایع مس" است که این هم طبق برنامه ریزی انجام شده باید در 
۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انجام شود. بخشی از واگذاری از طریق ای تی 
اف انجام خواهد شد که در سه مرحله  انجام می شود. وی با بیان اینکه 
بخشی از واگذاری هم در قالب هلدینگ های تخصصی و به صورت 
مجزا خواهد بود، گفت: اینها برای این است که ما تمام شرکت های 
غیربورسی را هم بتوانیم  تحت عنوان شــرکت های بورسی واگذار 
کنیم.  برای غیر بورسی ها هم  اولویت ما شرکت های سودده است. 
اینها را در قالب هلدینگ های تخصصی یا به صورت مجزا می بریم. 
ربیعی گفت: ایجاد هلدینگ های تخصصی البته به شرط آنکه هیچ 
شرکت جدیدی ایجاد نشــود یعنی یک هلدینگ تخصصی ایجاد 
می شود با توجه به پوســته هایی که وجود دارد، از ظرفیت های  این 
پوسته هااستفاده می شود و شــرکت جدیدی تاسیس نخواهد شد 
و از ظرفیت شرکت های موجود اســتفاده می شود بنابراین اشکال 
شــرکتهای جدید را نخواهد داشت.  دســتیار ارتباطات اجتماعی 
رییس جمهوری اضافه کرد: بخشی هم به صورت مجزا و پذیرش آنها 
بازار سرمایه و واگذاری آنها تا ۴۹ درصد سهام است که اگر بخواهم به 
موارد مهم اشاره کنم واگذاری در قالب هلدینگ های پاالیش نفت، 

هلدینگ های نیروگاهی و هلدینگ های کشاورزی است.
شرکت های سرمایه گذاری صنعت آب و برق واگذار می شوند

ســخنگوی دولت واگذاری ها را به دو دســته »هلدینگ ها« و 
»شرکت های مجزا« تقســیم کرد و گفت: در واگذاری شرکت های 
مجزا، شرکت »فوالد آذربایجان« که به همراه طرح »فوالد میانه« 
قرار دارد و شــرکت »آلومینیوم ایــران«، هواپیمایی »کیش ایر« 
و مجموعه های فرهنگی و ورزشی »پرســپولیس« و »استقالل« 
هستند؛ البته شــرکت های ســرمایه گذاری صنعت آب و برق هم 

واگذار خواهد شد.
ربیعی افزود: دولت یک برنامه جامع و مفصل در زمینه واگذاری ها 
دارد؛ به طوری که در قالب ســازمان های توسعه ای و شرکت های 
مادرتخصصی تا ســقف ۳۰ درصد در این بخش، پس از این که در 
بازار سرمایه پذیرش شوند، واگذاری ها انجام خواهد شد. سخنگوی 
دولت با اشاره به فهرست واگذاری سازمان ها و شرکت های دولتی، 
اظهار داشــت: »ایــدرو« و »ایمیدرو« از مهمترین  ســازمان های 
توسعه ای هستند که هر کدام با ارزش هایی که مشخص شده واگذار 

خواهند شد.

امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 
با هدف عدم خروج غیرضروری از منزل و محل 
کار و جلوگیــری از ازدحام جمعیت، طرحی با 

 عنوان »خدمت درب منزل« را ایجاد کرد. 
 به گزارش خبرنگار ایلنــا ، باتوجه به الحاق 
ایران به کنوانســیون های ۱۹۴۹ ژنو و ۱۹۶8 
وین، اولین مجموعه امدادخودرویی کشور به 
همت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری 
اسالمی ایران درسال ۱۳۴2 تأسیس شد.این 
فعالیت کانون جهانگردی در راســتای کمک 
به توسعه و ســهولت بیش از پیش گردشگری 
با خودرو و خدمات رســانی بــه جهانگردان و 

گردشگران، تا به امروز ادامه داشته است.
ارائه خدمات امدادی در کنار ترجمه و صدور 
اســناد بین المللی )گواهینامه بیــن المللی، 
دفترچه مالکیــت، پالک ترانزیت(، توســعه 
امورگردشــگری و برگزاری انواع رالی تورهای 
اتومبیلرانی یکی از مهمترین فعالیت های کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اســالمی 

ایران می باشد.
امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 
جمهوری اســالمی ایران با به کارگیری بیش 
از ۱۶۰۰ گروه امدادی در قالب بیش از ۱۰۰۰  
نمایندگی استانی، حدود ۶۰۰  اکیپ قراردادی، 
افزون بر 5۰ پایگاه امــداد جاده ای)کانکس( و 
بهره گیری از مرکز دیسپیچ کشوری باشماره 
تماس های ۰۹۶2۹ و ۰2۱۶۴2۳ و کد خدمات 
استانی ۱۴2۳ نمایندگان استانی، با به روزترین 
سیستم های ارتباطی در حال ارائه خدمات به 
بیش از ۴۳  هزار عضو )که در سال ۹۹  با افزایش 

۱۰۰ درصدی  روبه رو خواهد بود(،   ۱5 شرکت 
خودروساز و واردکننده خودرو و چندین شرکت 

بیمه ای و ... در کل کشور است.
در روزهــای گســترش ویــروس کرونا و 
باتوجه به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی 
در کشــورمان، امداد خودرو کانون با دســتور 
مدیرعامــل محترم کانــون جهانگــردی و 
اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران، به منظور 
فراهم آوردن رفاه حــال هموطنان عزیز و بهره 
مندی بی وقفه آنان از خدمات امدادی خودرو 
و با هدف ایجاد ســهولت تردد، عــدم خروج 
غیرضروری از منزل و محل کار  و جلوگیری از 
ازدحام جمعیت، طرحی با  عنوان »خدمت درب 
منزل« را ایجاد کرد که شامل موارد زیر می شود:

  ارائه خدمات امــداد خودرویی )حمل و 
جابجایی، تعویض باطری، تعویض الســتیک 
زاپاس، سوخت رسانی و بازدید سیستم برق و ...(

   اختصاص تخفیفات ویژه به پرسنل خدوم 
کادر درمانی درگیر با کرونا در راستای تکریم و 
ارج نهادن به خدمات جهادگران عرصه سالمت 
از باالترین تا پایین ترین سطوح خدمت رسانی 
در اکثر اســتان ها به ویژه استان های درگیرتر 

مانند تهران،گیالن، قم و ..  
همکاران امداد خــودرو کانون در ایام نوروز 
۹۹ علی رغم کمک به کاهش تردد و سفرهای 
نوروزی به دلیل پاندمی کرونــا، با ارائه  بیش از 
۱۰۰ نوع خدمت امدادی روزانه در سراسرکشور 
خدمت گذار مردم عزیز بوده و همواره در شرایط 

فعلی به این امر مهم اهتمام می ورزند.

خبر ویژهخبر

ربیعی: 

فشاری برای بازگشایی اماکن مذهبی بر دولت نیست 
اجرای طرح خدمت درب منزل توسط 

امدادخودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 

اصالحاتفرزندانخودرامیخورد؟

اصالح طلبان در 
بن بست »چهره ها«

سياست 2

ســخنگوی حزب ندای ایرانیان چند روز پیش تعبیر جالبی برای 
رئیس دولت اصالحات به کار برد. او گفت که »خاتمی چاه نفت جریان 
اصالحات شده است.« شهاب طباطبایی این تعبیر را بدین معنی به کار 
برد که »گروه های اصالح طلب در برهه های مختلف از این چاه نفت به 
شکل بی حساب و کتاب برداشت کرده اند. شبیه مدیریتی که چندین 
دهه در کشور حاکم است و همیشه سرمست از منابع سرشار نفت، به 

حیف و میل آن می پردازد.«
همانگونه کــه اصالح طلبــان پس از آنکــه با »تَکــرار می کنم« 
خاتمی بــه وصال مجلس رســیدند، اعتبار او را حیــف و میل کردند 
و کار را بــه جایی رســاندند کــه دیگر بــه هیچ طریقی دستشــان 
بــه پارلمان یازدهم نرســید. خــود خاتمی هم در ماه هــای منتهی 
به انتخابــات مجلس یازدهــم به دفعــات عنوان کــرد وضعیت به 
 گونه ای اســت که حتی اگر من هــم از مردم بخواهــم، پای صندوق 

نخواهند آمد. 
ســکوت رئیس دولت اصالحات در جریان انتخابــات اخیر و البته 
اعترافش به اینکه دیگر اشــارت او نیز کاری از پیش نخواهد برد، برای 
بســیاری این ســوال را ایجاد کرد که »چاه نفت جریان اصالحات تَه 

کشیده است؟«
آیا خاتمی حاال کوپنی اســت که تاریخش منقضی شــده و دیگر 
نمی توان با آن رأی خرید؟ آیا او رهبری است که قدرت رهبری جریان 
اصالحات را ندارد و تا اینجا نیز صرفا با کاریزمای خود اصالح طلبان را 
حول محور خود گرد آورده آست؟ و آیا گروهی از اصالح طلبان با پاسخ 

مثبت به این سواالت، قصد عبور از او را کرده اند؟...

امروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گیری می شود؛

احتمال آغاز فعالیت مراکز پرتجمع
شهرنوشت 6

دسترنج 4

دیوان عدالت؛ آخرین کورسوی امید کارگران

تورم انتظاری در تعیین مزد جایگاهی ندارد
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