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همين صفحه

 پیام رهبر انقالب به کنگره ملی 17 هزار زن شهید

 زنان شهيد، جانباز و آزاده 
در قلّه  افتخاراتند

سياست 2

 سخنگوی دولت:

 آماده تبادل همه زندانيان
 با آمریکا هستيم

قیمت  2000  تومان  /   شماره 754    چهارشنبه20 اسفند   1399  /   26  رجب 1442  / 10 مارس   2021

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به کنگره 
ملی »لشکر فرشتگان تاریخ ساز« ویژه تجلیل از 
زنان شهید، جانباز و آزاده، این زنان مجاهد، شجاع 
و فــداکار را از برترین قله هــای افتخارات انقالب 

اسالمی خواندند. 
به گزارش ایلنا، متن پیام رهبر انقالب اسالمی که 
حجت االسالم والمسلمین شکری نماینده ولی فقیه 
در بنیاد شهید و امور ایثارگران آن را در محل همایش 

قرائت کرد، به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
شهیدان و جانبازان و آزادگان زن، نمایشگراِن 
یکــی از برتریــن قلّه هــای افتخــارات انقالب 
اســالمی و جمهوری اســالمی اند. قدرت ایمان، 
راه مجاهدت های بــزرگ را بــه روی زنان ایرانی 
گشود و صحنه های شــگفت انگیز و کم نظیری از 
حضور شجاعانه و فداکارانه و مبتکرانه ی آنان در 
میدان های دشوار پدید آورد. از تظاهرات شورانگیز 
روزهای انقالب تا دوران فراموش نشــدنی دفاع 

مقّدس، و از قهرمانی در صفوف نبرد تا دل بریدن 
از فرزند و همســر و فرستادن آنان به پیشباز خطر 
و تا خدمات پشــت جبهه، و از حضور در جبهه ی 
علم و تحقیق و فّناوری و درخشــندگی در وادی 
ادبّیات و هنر، تا هنرنمایی در عرصه های اجتماعی و 
سیاسی و مدیریّت ها، و سرانجام فداکاری در میدان 
ســالمت و خدمت به بیماران در آزمون پُرخطر 
اخیر، همه و همه نشــانه های اعتالی معنوی زِن 
ایرانی اســت که به برکت نظام اسالمی و درس ها 

 و ارزش گذاری هــای اســالم پدید آمده اســت.
بی شک زنان شهید و جانباز و آزاده -که تعداد آنان 
را 17هزار دانســته اند- در قلّه ی این افتخاراتند. 
زن ایرانی توانست به رغم فرهنگ فساد و انحطاط 
غربِی تحمیل شده بر بســیاری از زنان در دوران 
نحس پهلوی، خود را به شرافت و طهارت مطلوب 
 اســالم نزدیک کند و این افتخاری بزرگ است؛ 

و الحمد هلل رّب العالمین.
سّیدعلی خامنه ای 1۸ اسفند 1۳۹۹

رئیس جمهوری گفت: اگــر برخی گرانی هــای کاالها زندگی و 
معیشت مردم را تحت فشار گذاشته از عوارض تحریم گسترده کشور 
است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی 
در آخرین جلسه این شورا در سال جاری، گفت: ۹۹ سال سختی بود و 
در ماه های ابتدایی این سال حتی جلسات شورایعالی انقالب فرهنگی 
را نتوانستیم برگزار کنیم. اگر چه در ادامه، جلسات شورا برگزار شد و 

مصوبات خوبی هم داشتیم.
رئیس جمهوری اضافه کرد: برای اینکه روحیه مردم تضعیف نشود 
و دشمن سوء استفاده نکند خیلی درباره سختی هایی که بر ما گذشت 
چیزی نگفتیم اما واقعا کشور در زمینه های مختلف از حمل و نقل تا 

صادرات و مبادالت بانکی محروم و محصور بود.
روحانی تصریح کرد: دشمنان و تحریم کنندگان یقین داشتند که 
کشور بر اثر این فشارها دچار فروپاشی خواهد شد اما با مقاومت مردم 
و با هدایت های مقام معظم رهبری این روزهای ســخت را پشت سر 
گذاشتیم. روحانی ادامه داد: خیلی از حقایق و وقایعی که در این سه سال 
بر ما گذشت، هیچ کجا بیان نشده، اما در آینده حقایق روشن خواهد شد 
و تاریخ گواهی خواهد داد که ملت ایران نه تنها در برابر فشار حداکثری 
تسلیم نشد، بلکه به خوبی از عهده اداره امور برآمد. رئیس جمهوری 
گفت: در شرایط فشار حداکثری و تحریم و حصر که دشمن به دنبال 
ایجاد قحطی است، بسیاری در سال ۹7 به ما پیشنهاد می دادند تنها راه 
کوپنی کردن توزیع کاالهای اساسی است اما خدا توفیق داد و نه تنها 
سیستم توزیع کوپنی برقرار نشد، بلکه وفور کاال نیز وجود داشت و اگر 
برخی گرانی های کاالها زندگی و معیشت مردم را تحت فشار گذاشته از 

عوارض تحریم گسترده کشور است. روحانی اضافه کرد: در سال گذشته 
با همه گیری کرونا حتی کشورهای توسعه یافته که هیچ تحریمی هم 
نداشتند در تامین و توزیع کاال دچار مشکل شدند، اما جمهوری اسالمی 
با گام های استوار هم شیوع کرونا و هم فشــار و تحریم همه جانبه را 
مدیریت کرد و بر خالف انتظار دشمن نه تنها در برابر سختی ها زانو نزد 

بلکه مسیر توسعه کشور را نیز به پیش برد.
رئیس جمهوری با اشــاره بــه فعالیت ها و اقداماتی کــه در گذر 
از مشــکالت ناشــی از پاندمی کووید 1۹ انجام گرفته است، گفت: 
رئیس جمهوری سابق آمریکا در آغاز شــیوع کرونا پیام داده بود که 
می خواهد ۴ دستگاه ونتیالتور به ایران بفرستد تا به خیال خودش به 
ایران در مقابله با این بیماری کمک کند، اما به آنها پاسخ دادیم که ایران 
در حال صادرات ونتیالتور است. روحانی افزود: امروز به مدد استعداد و 
تالش جوانان کشور در تولید انواع تجهیزات و نیازهای پزشکی و درمانی 

به خودکفایی رسیدیم و در حال رسیدن به مرحله تولید انبوه واکسن 
ایرانی کرونا هستیم. رئیس جمهوری گفت: امیدواریم در مسیر پیش 
رو و در آستانه قرن جدید بتوانیم ایرانی قدرتمند و رو به رفاه فراگیر و 

گسترده را شاهد باشیم.
تاکید بر ضرورت تصویب و ابالغ قانون بودجه در موعد مقرر

روحانی همچنین در دویســت و دهمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت با اشاره به ضرورت تصویب و ابالغ قانون بودجه در موعد 
مقرر قانونی، تاکید کرد: قانون بودجه یک سند مالی یکساله است و اعمال 
تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخالف قانون اساسی و 
به صالح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری کشور نیست و مطمئنا 
شورای محترم نگهبان طبق روال معمول در اینگونه موارد اقدام خواهد 
کرد. در این جلسه همچنین گزارش سرمایه گذاری و فعالیت واحدهای 
تولیدی با استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی و منابع بانک ها ارائه 
شد و با توجه به مشکالت برخی واحدهای تولیدی در کسب درآمد ارزی 
از محل صادرات به سبب تحریم های ظالمانه، پیشنهاد افزایش دوران 
تنفس و بازپرداخت تسهیالت ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی 

مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
 رئیس جمهور در ایــن رابطه با بیان اینکه دولت با سیاســت ها و 
برنامه ریزی های خود در جهت تقویت سرمایه گذاران و تولید کنندگان 
به ویژه بخش خصوصی تالش کرده در شرایط خاص و سخت اقتصادی 
تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف نشود، گفت: 
همه جهت گیری ها و هدف گذاری های دولت حول محور حمایت و رفع 

مشکالت واحدهای تولیدی بوده است.

مدیر عامل شــرکت ایرانسل گفت: 
ایرانسل در ایجاد بهره وری از نسل های 
جدید تکنولوژی پیش رو بوده و با ورود 
به نســل های جدید بسترســاز اقتصاد 

دیجیتال در کشور است. 
به گزارش خبرگــزاری ایلنا از کیش، 
دکتر بیژن عباسی آرند در آیین افتتاح 
نســل پنجم اینترنت درکیــش با بیان 
اینکه ایرانســل به عنوان اولین شرکت 
حــوزه ارتباطی کــه نســل اینترنتی 
موبایل را وارد کشــور کرده است اظهار 
کرد: ایرانســل به عنوان یک شــرکت 
فناور محور توانســت نســل های سوم 
و جهــارم اینترنت را وارد کشــور کرده 
در ادامــه نســل پنجــم را بــه فضای 
ارتباطی در کشــور بیافزایــد و در عمل 
 ظرفیت هایی بــرای رقابت در این حوزه 

ایجاد کند.
وی با تاکید بر ایجاد زیرساخت های 
ارتباطــی نســل جدیــد اینترنت طی 
سال های گذشته توسط شرکت ایرانسل 
افزود: در کل کشور بسترسازی های الزم 
برای ورود نســل پنجم اینترنت ایجاد 
شده و آماده خدمات رسانی در این حوزه 

هستیم.
مدیرعامــل شــرکت ایرانســل  با 
بیــان اینکــه ورود بــه نســل پنجمم 
تنها تغییر از یک نســل به نســل دیگر 
نیســت افزود: بــا ورود به نســل پنجم 
زیربنــای نســل جدیــدی از اقتصاد 
دییتال  شــکل می گیرد و زیست بومی 
 بــرای ارائهه خدمات نســل های جدید 

ایجاد می شود.
وی با اشــاره به حمایت های صورت 
گرفته از سوی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری و وزارت ارتباطات و 

ســازمان منطقه آزاد کیش برای انعقاد 
یک تفاهم نامه چهار جانبه با ایرانســل 
افزود:  راه اندازی نسل پنجم اینترنت در 
جزیره کیش یکی از بندهای این تفاهم 
نامه بود که امروز شاهد تحقق آن هستیم 
و ذیل آن ارائه خدمات و سرویس هایی 
در بستر ارتباطات تعریف شده است که 
امیدواریــم بتوانیم بــه زودی در کیش 

راه اندازی کنیم.
عباسی آرند به برنامه هایی ویژه ای که 
شرکت ایرانسل در توسعه خدمات نسل 
جدید اینترنت در دستور کار خود اشاره 
کرد و افوزد: قدم بعدی بومی سازی این 

فناوری است.
وی با تاکید بر وابستگی به تجهیزات 
نســل جدید بــرای  بومی ســازی این 
فناوری تصریــح کرد: در این راســتا با 
دانشگاه ها، استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بینــان در حال انجــام اقدامات 
جــدی بــرای کاهــش وابســتگی ها 
 و تولیــد تجهیــزات مــورد نیــاز این 

حوزه هستیم.
مدیرعامل شرکت ایرانســل با بیان 
اینکه دنیا به ســوی نسل ششم در حال 
پیــش روی اســت خاطر نشــان کرد: 
تالش مــی کنیم در آمادگــی، افزایش 
 شناخت و فهم و توسعه نسل های بعدی 

پیشگام باشیم.

پیام

خبر

خبر ویژه

پیام رهبر انقالب به کنگره ملی 17 هزار زن شهید

زنان شهید، جانباز و آزاده در قّله  افتخاراتند

روحانی در جلسه شورایعالی انقالب فرهنگی:

گرانی برخی کاالها از عوارض تحریم گسترده کشور است

مدیرعامل شرکت ایرانسل مطرح کرد:

نسل پنجم اینترنت زیربنای نسل های جدید و 
اقتصاد دیجیتال است 

مرتضی بختیاری اعالم کرد:

 افزایش ۴6درصدی مراجعات 
به کمیته امداد در سال ۹۹

جهان 3

شهرنوشت 6

 ارزیابی مردم و کارشناسان از هدف غایی 
طرح صلح جدید آمریکا برای افغانستان؛

طالبانیزه کردن کابل 
ینه ین هز با کمتر

 روز دوشنبه خبرگزاری های افغانستان 
نســخه ای از نامــه آنتونی بلینکــن، وزیر 
خارجــه آمریکا که خطاب به اشــرف غنی، 
رئیس جمهوری افغانستان نوشته شده بود 
را بر خروجی خود قرار دادند که سر و صدای 
زیادی به پا کــرد. طلوع نیوز افغانســتان با 
اشــاره به دستیابی به نســخه ای از این نامه 
نوشت: »واشنگتن از سازمان ملل می خواهد 
نشســتی جهانی را با حضور وزیران خارجه 
ایران، روســیه، چیــن، پاکســتان و هند و 
همچنین فرســتاده  ویــژه آمریــکا برای 
بحــث روی یک طــرح واحد دربــاره روند 

صلح افغانســتان برگزار کند«.  بر اســاس 
این گــزارش، آنتونی بلینکن افزوده اســت 
که نشســت دیگری را با میزبانی ترکیه و با 
حضور نمایندگان هــواداران جمهوریت در 
افغانســتان و طالبان برای نهایی  کردن یک 
توافقنامه صلح دیگر برگزار خواهد کرد. وزیر 
خارجه آمریکا در این نامه هشدار داده است 
که عدم توافق بین رهبران افغانستان در دهه 
۹۰ سبب پیامدهای فاجعه بار برای این کشور 
شــد و چنین موضوعی نباید تکرار شود. وی 
همچنین با اشاره به تهیه طرحی برای کاهش 

۹۰ روزه خشونت ها برای جلوگیری...

رئیس سازمان بهزیستی در گفت وگو با ایلنا:

لوازم توانبخشی معلوالن 5 تا 6 برابر افزایش قیمت داشته است
شهرنوشت 6


