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روی موج کوتاه

رهبر معظم انقالب اسالمی درباره 
برگزاری مراســم دعا و نماز در مساجد 
و اماکن مقدس در زمان شــیوع کرونا، 
تاکید کردند: بنده هیچ پیشــنهادی 
در این باره ارائه نمی کنــم و تابع نظر و 
تشخیص کارشناسی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا هستم اما باید توجه داشت که 
عبادات و توســل به خصــوص در ماه 
رمضان و شــب های قدر جزو نیازهای 
اساسی و حتمی مردم اســت و مردم 
در قضایای مهم نیز بیشتر به ارتباط با 
پروردگار نیاز دارند؛ البته معتقدم اگر 
قواعد سخت گیرانه ای هم در این زمینه 
وضع شود مردم مؤمن و مسجدی حتماً 

بیشتر از دیگران به آن عمل می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای صبح 
دیروز )یکشــنبه( در ارتباط تصویری 
با ستاد ملی مبارزه با کرونا که با حضور 
اعضای این ستاد و استانداران ۳۱ استان 
کشور برگزار شد، افزودند: همان گونه 
که گفتم نظر کارشناسی شده در ستاد 
ملی مبارزه با کرونا را معتبر می دانم اما 
این بررســی را باید به کسانی سپرد که 
حقیقت و ضرورت دعا و توسل را درک 
می کنند؛ آن وقت هر چه آن ها تصمیم 
بگیرند بنده و همه مــردم به آن عمل 

خواهیم کرد.
 کاری درخور قدردانی 

انجام شده است
رهبر انقالب اسالمی در تبیین ابعاد 
مختلف توفیقات ملت و مســئوالن در 
ماه های اخیر گفتند: در زمینه درمان 

و انواع خدمات پزشــکی، پیشگیری، 
غربالگری، بهداشــت محیط و مراکز 
عمومی، کاری حقیقتاً بزرگ و درخور 

قدردانی انجام شده است.
ایشــان تولید لــوازم و تجهیزات 
در دســتگاه های مختلــف از جمله 
شــرکت های دانش بنیان و نیز تالش 
مردم را در زمینه تهیه و تولید لوازم مورد 
نیاز بهداشتی یک عرصه پرافتخار دیگر 

دانستند.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای ارائه 
خدمات رفاهی و حضور ملت، بســیج، 
نیروهای مسلح و همه دستگاه ها را در این 
زمینه از لحاظ گستردگی و تنوع خدمات 
مردمی، حرکتی مؤمنانه و حیرت انگیز 
بر شمردند و افزودند: این حرکت عظیم 
و حضور مردم در صحنه جز به اراده الهی 
و دست قدرت پروردگار امکان پذیر نبود.

ایشــان گفتند: مکرر از پرستاران، 
پزشکان و کادر درمانی- بهداشتی تشکر 
کرده ایم که جا هم دارد اما در کنار این ها، 
باید از نیروهای داوطلِب جوان، بسیجی و 
طلبه نیز قدردانی کرد که در عرصه های 
ســخت و خطرآفرین از جمله غسل و 
کفن و دفن ورود کردند و این کار دشوار 

را برعهده گرفتند.
هنرمندان این جهاد عظیم را 

ماندگار کنند
حضرت آیت اهلل خامنه ای تالش های 
علمی و تحقیقاتی مراکز دانشگاهی و 
برخی شرکت های دانش بنیان را برای 
شناخت رفتار این ویروس متقلب و پیدا 

کردن واکسن و داروی مقابله با کرونا، 
بُعد دیگری از افتخار ایرانیان بر شمردند 
و ابراز امیدواری کردند جوانان دانشمند 
میهن بتوانند هر چه زودتر در این زمینه 
نیز افتخار بیافرینند و استعداد ایرانی را 

بار دیگر به دنیا نشان دهند.
ایشان برنامه ریزی و مدیریت ستاد 
ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشــت 
را نیز حقیقتاً خیلی خــوب خواندند و 
افزودند: این افتخــارات ملی باید ثبت 

شود.
ایشان با بیان مطالبه ای جدی، آرزو 
کردند هنرمندان بتوانند همچون شهید 
آوینی با گفتار و نوشتار و کارهای هنری 
و نمایشــی، جزئیات این جهاد عظیم 
مردمی را به شــیرینی روایت و آن را در 

تاریخ ماندگار کنند.
رفتار ملت متین و صبورانه بود

رهبر انقالب اســالمی با تجلیل از 
رفتار متین و صبورانه ملت در برخورد با 
قضیه کرونا گفتند: وقوع چنین حوادثی 
معموالً نگرانی هایی دربــاره مصارف 
زندگی به وجود می آورد و ممکن است 
همچنان که در برخی کشورها در حمله 
به فروشگاه ها دیدیم باعث رفتارهایی 
خاص شود اما این گونه رفتارها در ایران 
عزیز مطلقاً دیده نشد و مردم با متانت و 
بردباری در این زمینه نیز انصافاً خوش 

درخشیدند.
رهبر انقالب اسالمی ماه های اخیر 
را از زاویه ای دوران خانه نشینی عمومی 
خواندند و افزودند: در این دوران نقش 

و جایگاه خانواده در فرهنگ اسالمی- 
ایرانی آشــکارتر شــد در حالی  که در 
کشــورهایی که خانواده پایه و معنای 
درســتی ندارد، دوران خانه نشــینی 
عمومی به این شــکل قابــل تحمل و 

درک نیست.
ایشــان افزودند: در این زمینه باید 
زحمــات زن خانواده را مــورد توجه و 
عنایت ویژه قرار داد که با صبر و حلم در 
اداره خوب خانه و خانواده نقش آفرینی 

کرده است.
 شکست توانایی های 

مدیریتی غرب
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش 
دیگری از سخنانشان شکست غرب در 
آزمون جهانی مقابله بــا کرونا را مورد 
توجه قرار دادنــد و افزودنــد: غرب و 
غرب زدگان نمی خواهند این شکست 
دیده شود اما الزم است ابعاد این ناتوانی 

بررســی و بیان شــود چرا که انتخاب 
سرنوشت های مهم برای ملتها به این 

آگاهی ها بستگی دارد.
ایشــان در زمینــه »شکســت 
توانایی های مدیریتی غرب« خاطرنشان 
کردند: کرونا در آمریکا و اروپا در مقایسه 
با دیگر کشورها دیرتر شیوع پیدا کرد 
یعنی این کشورها فرصت داشتند خود را 
آماده مواجهه با این ویروس کنند اما آن 
چنان که باید و شاید نتوانستند که آمار 
باالی مبتالیان و فوت شدگان در آمریکا 
و برخی کشورهای اروپایی و مشکالت 
مختلف مردم در این کشورها از جمله 

بیکاری، این ناتوانی ها را اثبات می کند.
رهبر انقالب اســالمی »فلســفه 
اجتماعی غرب« را نیز در مقابله با کرونا 
شکست خورده خواندند و افزودند: روح 
و محتوای فلسفه اجتماعی در غرب بر 
پایه مادیات و پول استوار است به همین 
علت اســت که آن ها در موضوع کرونا 
به ســالمندان، افراد مریض، بی پول و 
عقب مانده بی اعتنایی کردند چرا که این 
قشرها توانایی کسب پول و ایجاد مادیات 
را ندارند به همین خاطر شمار زیادی در 
خانه های سالمندان جان باختند که این 
واقعیات شکست فلسفه اجتماعی غرب 

را نیز آشکار می کند.
 شکست در عرصه 

نمایش اخالق عمومی
»شکست در عرصه نمایش اخالق 
عمومی« از دیگر نکاتــی بود که رهبر 
انقالب در بررسی ابعاد مختلف ناتوانی 

غربی ها به آن پرداختند.
ایشان با اشاره به مواردی همچون 
هجوم به مغازه ها و برخی چالش های 
دیگر افزودند: غربی ها با همه ادعاها در 
این زمینه نیز شکست خورده اند که باید 
این واقعیات برای افکار عمومی تبیین 
شود. رهبر انقالب همچنین »اهمیت 
دادن به شــبکه بهداشــتی درمانی« 
را مــورد تاکید قرار دادنــد و فرمودند: 
شبکه بهداشــتی درمانی خیلی مهم 
اســت و اگر آن طور که حدس می زنند 
و مکرر می گوینــد در برهه ای بازتولید 
این ویروس را داشته باشیم، این شبکه 
می تواند در مقابله بــا آن وضع کمک 

فراوانی کند.
اجازه ندادیم دوگانه نان و جان 

راه بیفتد
پیــش از ســخنان رهبــر انقالب 
اســالمی، رئیس جمهــور از فعالیت 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و کمیته های 
هشت گانه آن در ۸۰ روز گذشته گزارش 

داد.

حسن روحانی با تشکر از تالش های 
همه دســتگاه ها و دســت اندرکاران 
مقابله با بیماری به ویــژه کادر درمانی 
و بخشــهای فعال در زمینه بهداشت 
و درمان، نیروهای مســلح، نیروهای 
داوطلب و آحاد مردم گفت: در مقابله با 
بیماری کامالً حساب شده عمل کردیم 
و بر خالف کشورهای غربی اجازه ندادیم 
دوگانه نان و جــان راه بیفتد و امروز نیز 
آمار و ارقام کشــور در قضیه کرونا قابل 

قبول است.
رئیس جمهور به مصوبه امروز جلسه 
ســتاد کرونا در خصوص بازگشــایی 
مدارس از هفته آینده نیز اشــاره کرد و 
افزود: حضور دانش آموزان در مدارس 
اختیاری خواهد بود یعنی دانش آموزانی 
که نیاز به رفع اشــکال حضوری دارند 
می توانند با حضور در مدرسه خدمات 

آموزشی دریافت کنند.
رئیس جمهور همچنین از موافقت 
رهبر انقالب اســالمی با برداشت یک 
میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی 
برای تأمین مخارج ناشــی از بیکاری و 
همچنین تأمین نیازهای بهداشتی و 
درمانی تشکر کرد و گفت: موافقت رهبر 
معظم انقالب با آزادسازی سهام عدالت 
کار بزرگ دیگــر و بزرگ ترین کمکی 
بود که در این ایــام نصیب مردم به ویژه 
قشرهای ضعیف شد و مقدمات اجرای 

کامل این دستور در حال انجام است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تشکر 
از رئیس جمهور و اعضای ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا گفتند: خدا کمکتان کند 
که این کار را به بهتریــن وجه به پایان 
برســانید و یک نقطه ماندگار تاریخی 
در افتخارات ملت ایــران ثبت کنید و 
مشــکالت گوناگون در حواشــی این 
قضیه مثل مشکالت مالی را نیز با تدابیر 

الزم برطرف کنید.

تأکید رهبرانقالب در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا:

بازگشایی اماکن مقدس منوط به نظر کارشناسان است

خبر

سخنگوی دولت می گوید: ما اعالم کردیم که 
بدون هیچ پیش شرطی آمادگی تبادل برای همه 
زندانیان و گفتگو برای ایــن آزادی وجود دارد؛ 
اما آمریکا اســت که تاکنون از پاسخ خودداری 

کرده است.
علی ربیعی در پاســخ به پرسش خبرنگاران 
در گفت وگوی آنالین با برخی رسانه ها با اشاره 
به موضوع تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، 
با بیان اینکــه از مدت ها پیــش آمادگی برای 

تبادل همه زندانیان ایرانی و آمریکایی را اعالم 
کردیم، افزود: امیدواریم کــه دولت آمریکا در 
شرایط شیوع بیماری کرونا که جان شهروندان 
ایرانی در زندان های آمریــکا را تهدید می کند، 
سرانجام مراقبت از جان انسان ها را به سیاست  

ترجیح دهد.
وی ادامه داد: اطالعاتی داریم که شهروندان 
ایرانی در زندان های آمریکا در شرایط مطلوبی 
نیستند و به خوبی مراقبت نمی شوند و این برای 

ما نگران کننده است. با این حال به نظر می آید 
آمریکا نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای 
خاتمه دادن به این وضعیت دارد. به همین دلیل 
اکنون قضــاوت نهایی را نمی کنیــم و موکول 
می کنیم به مشاهده پیشرفت محسوسی که در 

جریان امور باشد.
نیازی به میانجی نیست

ربیعی تاکید کرد: دولت آمریکا از آمادگی ما 
مطلع شده و ما فکر می کنیم نیازی به قرار دادن 

میانجی نیســت، با این حال در صورت موافقت 
طرف آمریکایی، دفتر حفاظــت از منافع ایران 
نقطه نظرات ما را درباره جزئیات، شامل نحوه و 
زمان انجام این مبادله به واشنگتن اعالم خواهد 
کرد. ربیعی گفت: ما اعــالم کردیم که آمادگی 
بحث کردن پیرامــون آزاد کردن همه زندانیان 
را داریم، این طرف آمریکایی اســت که باید در 
این زمینه اعالم نظر کند و شواهدی درباره تغییر 

دیدگاه آن ها وجود دارد.

گفتنی اســت، روزنامه آمریکایی نیویورک 
تایمز چند روز پیش در گزارشی مدعی شد که 
واشــنگتن و تهران برای تبادل یک کهنه سرباز 
نیروی دریایــی آمریکا با یک پزشــک ایرانی-

آمریکایی در حال مذاکره هستند.

سخنگوی دولت: 

بدون هیچ پیش شرطی آماده تبادل زندانی با آمریکا هستیم
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سخنگوی شورای نگهبان:
مخالفت با نظارت استصوابی 

»آنارشیسم« است
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در پاسخ به اظهارات علی مطهری در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشت: »تقلیل دالیل رد صالحیت 
نمایندگان به چند اظهار نظر سیاســی قابل درک 
اســت! اما عملکرد آنان نیز توســط مردم قضاوت 
می شــود.« وی با بیان اینکه نه مطلق العنان بودن 
آرزوســت و نه مقام خدایی داشــتن، تاکید کرد: 
»نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس نظارت 
قانونی اســت. اجرای آن حاکمیت قانون اســت و 
مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیسم!« گفتنی است 
علی مطهری اخیرا در نامه ای به احمد جنتی، دبیر 
شورای نگهبان نوشت: »می خواهید شورای نگهبان 

مطلق العنان باشد.«
    

 پیام تبریک روحانی 
به مصطفی الکاظمی

حسن روحانی، رئیس جمهوری در پیام تبریک 
خود بــرای انتخاب مصطفی الکاظمــی به عنوان 
نخســت وزیر جدید جمهوری عــراق، خطاب به 
وی نوشــت: »امیدوارم با توکل به خداوند متعال 
و اســتعانت از رهنمودهای دین مبین اســالم و با 
عنایت به روابط دیرینه و تاریخی دو کشور همسایه و 
مسلمان، با حمایت جنابعالی و تالش دولت منتخب، 
بیش از پیش شاهد توسعه و تعمیق همکاری ها میان 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق در تمامی 
زمینه ها و در راستای منافع متقابل دو ملت و برقراری 

صلح و ثبات در منطقه باشیم.«
    

معاونت علمی اعالم کرد:
۸ کشور متقاضی کیت های 

ایرانی تشخیص کرونا
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعالم 
کرد ۸ کشور متقاضی کیت های ایرانی تشخیص 
کرونا هستند. مهدی قلعه نوی، رئیس مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری 
گفت: نمونه کیت های تشخیصی تولید داخل به سایر 
کشورها ارسال شده و در صورت رفع برخی موانع، 
بازار این کیت ها را در دنیا توسعه می دهیم. به گفته 
وی پاکستان، فیلیپین، هند، نیجریه و ارمنستان از 
مقاصد صادراتی کیت های تشخیصی ایران هستند و 
به زودی قطر، گرجستان و سوریه نیز به این کشورها 

افزوده خواهند شد. 
    

تا 20 روز دیگر؛
مرز مشترک ایران و ترکمنستان 

بازگشایی می شود
غالمرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزیر امورخارجــه گفت: تمامی مرزهای کشــور 
بازگشایی شده، بجز مرز ترکمنستان که این مرز نیز 
با توجه به مذاکرات مقامات کشورمان با ترکمن ها، 
بین ۱۰ تا 2۰ روز آینده بازگشایی خواهد شد. وی 
افزود: تمام مرزهای دریایی و زمینی ما باز است، البته 
برخی کشــورها به جهت کرونا محدودیت های را 
ایجاد کرده اند که امیدواریم وزارت بهداشت حضور 
قوی تری برای کنترل و جلوگیری از شیوع ویروس 

کرونا داشته باشد.
    

ادعای رژیم صهیونیستی درباره 
حمله  سایبری به تل آویو

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک 
کابینه عالی امنیتی رژیم صهیونیســتی مدعی 
شده است که یک حمله سایبری از سوی ایران به 
زیرساخت های آب شهری در تل آویو صورت گرفته 
است. این در حالی اســت که ایران این اتهامات را 
رد و تأکید کرده که در جنگ های سایبری درگیر 
نمی شود. این حمله توســط یکی از مقامات رژیم 
صهیونیستی به عنوان تشــدید تنش ها از طرف 
ایران و عبور از خط قرمز توصیف شــده اســت که 
هدف آن آسیب به زیرساخت ها و امکانات شهری 
بود. براســاس این گزارش، در حال حاضر تل آویو 
در حال جلوگیری از آسیب های این حمله  ادعایی 

سایبری است.
    

اورتاگوس:
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 

از هر گزینه ای استفاده می کنیم
 »مورگان اورتاگوس«، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا با انتشار پیامی در حساب کاربری خود 
در توئیتر نوشت: »ما تمام گزینه های دیپلماتیک را 
برای مطمئن شدن از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
در ســازمان ملل متحد به کار می بریم.« وی ادامه 
داد: »ما وضعیت کنونی خشونت و تروریسم ایران را 
نمی پذیریم و هرگز به ایران اجازه نمی دهیم سالح 

اتمی داشته باشد.«

»شکست در عرصه 
نمایش اخالق عمومی« از 
دیگر نکاتی بود که رهبر 

انقالب در بررسی ابعاد 
مختلف ناتوانی غربی ها 

به آن پرداختند. ایشان با 
اشاره به مواردی همچون 
هجوم به مغازه ها و برخی 

چالش های دیگر افزودند: 
غربی ها با همه ادعاها در 

این زمینه نیز شکست 
خورده اند 

رهبر انقالب با تشکر از 
رئیس جمهور و اعضای 

ستاد ملی مبارزه با کرونا 
گفتند: خدا کمکتان کند که 
این کار را به بهترین وجه به 
پایان برسانید و مشکالت 

گوناگون در حواشی این 
قضیه مثل مشکالت مالی 
را نیز با تدابیر الزم برطرف 

کنید

معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از مهمترین دغدغه های 
اقتصاددانان این است که دولت ممکن است در چنین شرایطی 
که با کسری بودجه مواجه می شود به سمت منابع بانک مرکزی 
برود، اما هم در جلسه سران قوا و هم در جلسه ستاد اقتصادی 
دولت در خصوص کسری بودجه دولت بحث و بررسی شد و 
عدم استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان خط قرمز دولت 

مورد توافق قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری 
در جلسه دیروز با اعضای هیأت عامل بانک مرکزی و مسئولین 
نظام بانکی کشور ضمن تسلیت درگذشت رحیمی انارکی، 

مدیرعامل فقید بانک مسکن و ۸۰ نفر از کارکنان نظام بانکی 
کشور به دلیل ابتال به کرونا، افزود: البته بانک مرکزی از ذخایر 
ارزشمند ارزی برخوردار است اما هدف این است که تا حد امکان 
از این ذخایر صیانت شود و برای نیازهای ارزی کشور، این ذخایر 

مورد استفاده قرار نگیرد.
جهانگیری با بیان اینکه تحریم ها، کرونا، کاهش بهای نفت و 
رکود جهانی اقتصاد شرایط خطیری را پیش روی اقتصاد ما قرار 
داده، تصریح کرد: مهمترین جهتگیری دولت در سال ۹۹ مثل 
سال ۹۸ کاهش هزینه ها است و در این زمینه سختگیری هایی 

اعمال شده و پس از این نیز اعمال خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور یکــی از مهمترین راهکارهای 
دولت برای جبران کسری بودجه را انتشار اوراق مالی دانست و 
گفت: دولت در سال جاری با پیش بینی هایی که بانک مرکزی 
انجام داده و با استفاده از عملیات بازار باز به میزان قابل توجهی 
اوراق مالی منتشر خواهد کرد. وی ادامه داد:  انتشار اوراق مالی به 
عنوان مهمترین برنامه دولت برای جبران کسری بودجه باید از 

سوی تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت اقتصاد به صورت 
جدی دنبال شود چرا که مجلس شورای اسالمی نیز در قانون 
بودجه مجوز انتشار اوراق مالی به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان 
را صادر کرده که البته دولت در نظر دارد بیش از این میزان اوراق 
منتشر کند. معاون اول رئیس جمهور یکی از برنامه های دولت 
را فروش و عرضه دارایی های خود در بازار سرمایه عنوان کرد و 
گفت: عرضه سهام شرکت شستا در همین راستا بوده است و 
الزم است بانک های عامل نیز به شرکت های زیرمجموعه خود 

تکلیف کنند که دارای هایشان را در بازار سرمایه عرضه کنند.
جهانگیری افزود: وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس نیز 
در همین راســتا می توانند مجازات ها و جرایمی را نیز برای 
شرکت هایی که متعهد شده اند 2۰ درصد سهام شناور خود را 

عرضه کنند و عرضه نکرده اند در نظر بگیرند.

جهانگیری: 

کسری بودجه را با منابع بانک مرکزی جبران نمی کنیم


