
ســخنگوی مدیر حوزه های علمیه و یکی از اساتید درس 
خارج حوزه علمیه در نامه ای به رئیس جمهوری با اشــاره به 
ریسک پایین بازگشایی اماکن مذهبی در شیوع کرونا، از وی 
خواست -به تعبیر وی- ضمن عذرخواهی از مردم، نسبت به 

تصمیم بستن زیارتگاه ها و مراسم مذهبی تجدیدنظر کند.
حجت االسالم والمسلمین عباس رفعتی نائینی از اساتید 
خارج فقه حوزه علمیه قم و سخنگوی آیت اهلل علیرضا اعرافی 
مدیرحوزه های علمیه، در این نامه، خطاب به حسن روحانی 
آورده اســت: »جناب آقای رئیس جمهوری، در ماه گذشته 
کارشناسان دولت در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گزارش 

آماری و تحلیلی ارائه  کردند مبنی بر اینکه برآورد و پیش بینی 
قبلی آنها در خصوص اماکن انتقال و شیوع این ویروس اشتباه 
بوده است و در بررســی های دقیق کارشناسی به این واقعیت 
دست یافته اند که ســهم زیارتگاه در انتقال ویروس ۴۴ صدم 
درصد می باشد یعنی اگر دو برابر این آمار هم باشد به ۱ درصد 
نمی رسد و نماز جمعه ها ۲۲ صدم درصد یعنی اگر چهار برابر 

این هم بشود به ۱ درصد نمی رسد.«
در ادامه این نامه آمده اســت: »طبعاً مردم دیندار و والیی 
ایران اســالمی و علما و بزرگان دینی انتظار داشتند در پایان 
جلسه حضرتعالی که ریاست آن ستاد را بر عهده دارید نسبت به 
بستن زیارتگاه ها و مراسم مذهبی تجدید نظر و از مردم انقالبی 
عذرخواهی کنید. متاسفانه نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه بر 
بسته ماندن حرم ها و نماز جمعه ها همچنان تاکید می ورزید 
در حالی که برخی از مکان ها که بیش  از ۲۶ درصد تاثیرگذار در 

شیوع ویروس بوده اند را تعطیل نکرده اید!«
وی افزوده است: »جناب آقای رئیس جمهور حتماً می دانید 
دو عنصر مکان و زمان در کسب فیوضات معنوی بر اساس آیات 

و روایات نقش بسیار مهم و اثرگذار دارند.«
نامه حاکیســت: »یقیناً هرچه بُعد معنوی جامعه را ارتقا 
بخشید موجب تقویت نظام خواهد شــد، لذا استدعا دارم به 
وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نمایید و با نظر کارشناسان 
بهداشتی یادشــده مخالفت ننمایید و دســتور بازگشایی 
زیارتگاه ها و برگزاری برنامه های دینی و تبلیغی را بار رعایت 

پروتکل های بهداشتی صادر فرمایید.«
در ادامه این نامــه تصریح شــده اســت: »در پایان این 
تصدیع، یادآور می شــوم همواره مردم متدیّن و والیت مدار 
ایــران، انقالبی بوده و هســتند و پــای این انقــالب و نظام 
ایســتاده اند، بنابرایــن نباید بــا تصمیمات نادرســت این 

 مردم را نســبت به دین و حاکمت اسالمی دلســرد نمود.« 
حجت االســالم رفعتی نائینــی در نامه خــود تاکید کرده 
اســت: »مردم ایران عزیز به پیروی از رهبــر معظم انقالب 
اســالمی و مراجع عظام تقلید متابعت از مقــررات و قوانین 
جمهوری اسالمی را واجب می دانند، لذا درخواست می کنم به 

دستورالعمل های خود بیشتر توجه داشته باشید.«
نامه سرگشاده سخنگوی مدیر حوزه های علمیه سراسر 
کشور به رئیس جمهوری و مطالبه عذرخواهی دولت از مردم 
و بازگشایی مراکز زیارتی در حالی اســت که آیت اهلل اعرافی 
مدیر این حوزه ها چند روز پیش در اظهاراتی که در مرکز خبر 
حوزه منتشر شد، تاکید کرده بود: نهاد حوزه نهایت همکاری را 
با ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد و در اینکه اماکن زیارتی باز شود 
یا نشود، کامال تابع پروتکل های وزارت بهداشت هستیم و نظر 

کارشناسی را اصل و مبنایی فقهی و دینی می دانیم.
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روی موج کوتاه

رهبــر معظــم انقالب بــا صدور 
ابالغیه ای ضمن موافقت با درخواست 
رئیس جمهور برای آزادســازی سهام 
عدالت، موارد ســه گانه ای را به عنوان 
امور الزم الرعایه در ایــن واگذاری ها 

مورد تأکید قرار دادند.
به گزارش مهر، حضــرت آیت اهلل 
خامنــه ای در این ابالغیه با اشــاره به 
نقش سهام عدالت در گسترش عدالت 
اجتماعی و توانمندسازی خانواده های 
کم درآمد، خاطرنشان کردند: دولت هر 
چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل 
آورد تا مردم ســریع تر از منافع سهام 

خود بهره مند شوند.
شروط سه گانه رهبری

در متن ابالغیه رهبر معظم انقالب 
آمده است: 

»در پی تصمیم واگذاری درصدی 
از سهام اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب 
سهام عدالت با هدف گسترش عدالت 
اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای 
کم درآمد، انتظار این بود که توســط 
مسئولین مربوط در دولت های مختلف 

با اجــرای دقیق مــواد ۸ گانه ابالغی 
۱۲/۴/۱۳۸۵ هرچه سریع تر مقدمات 
الزم برای آزادسازی ســهام عدالت و 
واگذاری تعیین قیمــت آن به بورس 
فراهم گردیده و آئین نامه های اجرایی 
تهیه و به اجرا درآیــد. در هر صورت با 
توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم 
دولت بــرای عمل بــه تکالیفی که به 
عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت 

با رعایت امور زیر، موافقت می شود:
دارندگان ســهام عدالت مجازند 
در محــدوده زمانــی مشــخص 
مالکیت مســتقیم سهام شرکت های 
ســرمایه پذیر را انتخــاب نمایند و به 
تناســب، نقش مدیریتی خود را ایفا 

کنند.
مقررات مورد نیاز جهــت انتقال 
ســهام به صاحبــان ســهام عدالت 
توســط شــورایعالی بورس تدوین و 
تصویب شود. این مصوبات برای کلیه 

دستگاه های اجرایی الزم االجراست.
نســبت به ســهام باقیمانــده در 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی، 

شورایعالی بورس موظف است ضمن 
تشــویق ماندگاری صاحبان سهام در 
شــرکت های مذکور، از طریق مبادی 
ذیربط هرچه زودتر زمینه ی ورود آن 

شرکتها را در بورس فراهم نماید.
با توجــه به تأخیری کــه در طول 
زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری 
این سهام پیش آمده است، و به دلیل 
ضرورت بهره مندی هرچه ســریع تر 
مردم از منافع ســهام خود، الزم است 
دولت محترم هرچــه زودتر اقدامات 
مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور 
در بندهای ســه گانه فــوق را به  عمل 

آورد.«
 ارزش سهام عدالت هر روز

 بیشتر می شود
در پی این موافقیت رهبر انقالب با 
درخواست آزادســازی سهام عدالت، 
رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه 
هیأت دولت گفت: از رهبری تشــکر 
می کنم. در این شرایط سخت هرچه 
بتوانیــم دارایی های مــردم را بروز و 
شفاف کنیم و اختیار کار را به صاحبان 

آن برگردانیم، کار ارزشــمندی شده 
است. دولت  به فکر ســاماندهی  و به 

دنبال شفاف سازی سهام عدالت بود.
 وی افــزود: در ســال ۹۴ مردم در 
ســامانه ای ثبت نام کردند و مشخص 
شد هر کســی چه مقدار سهم دارد. ما 
دنبال آزادسازی سهام عدالت بودیم و 
مطرح شد رهبری باید اجازه آزادسازی 
سهام عدالت را بدهند. من چند بار به 

ایشان در این زمینه توضیح دادم و در 
۹۶الیحه آن را به مجلس فرستادیم. 
سه مکاتبه خدمت رهبری در چند ماه 
اخیر داشتم تا سهام عدالت آزاد شود و 

اهداف رهبری هم کامال رعایت شود.
رئیس جمهور تاکید کرد: در اسفند، 
فروردین و اردیبهشت با رهبری مکاتبه 
داشتم رهبری نکاتی را به من گفتند و 
تاکید داشتند تا چارچوبی برای آزادی 
سهام عدالت تهیه شود. این چارچوب 
تهیه شــد و درنهایت ایشان موافقت 
کردند شورای عالی بورس آزادسازی را 
انجام دهد. موافقت رهبری قدم بسیار 

خوبی برای مردم است.
رئیس دولت دوازدهم توضیح داد: 
حدود ۵0 میلیون نفر صاحب ســهام 
عدالت هستند و حســاب و کتاب این 
سهام روشــن است. از شــورای عالی 
بورس می خواهم در کوتاه ترین زمان 
آیین نامه ها و مقررات الزم را تهیه کند. 
در سه نوبت سود این ســهام به ازای 
یک میلیون تومان، به مردم پرداخت 

شده است.
روحانی با بیان این کــه مردم اگر 
تمایل داشته باشــند می توانند سهم 
خود را نگه داشــته و از ســود آن بهره 
ببرنــد، اظهار کرد: ارزش این ســهام 
هر روز بیشتر می شود. البته اگر مردم 
بخواهند، می توانند سهام را بفروشند 
نحوه فروش سهام را شورای عالی بورس 
مشخص می کند. به نظر من این سهام 

به کمک مردم آمده است.
 وضعیت سهام عدالت 

در بازار بورس
فرهاد دژپســند، وزیر اقتصاد نیز 
در جلســه دیروز هیــأت دولت در 
این باره گفت: با این ابالغیه رهبری 
تحول اساسی در دارایی افراد انجام 
می شــود کــه حــدود ۵0 میلیون 
نفــر را دربرمی گیــرد و ارزش بازار 
ســرمایه هم افزایش می یابد. برای 
تمام کســانی که می خواهد سهام 
خرد خود را به بازار ســرمایه بیاورند 
هم این یک نوید ارزشــمند است و 

 فضای نشاط آوری را پدید می آورد. 
وی افزود: همچنین برخی دارندگان 
ســهام عدالت شــرایط مناسبی در 
وضعیت فعلی به دلیــل کرونا ندارند و 
االن می توانند خودشان آن را مدیریت 
کنند یا بخشــی از این سهام که برای 
فــروش آزاد می شــود را بفروشــند. 
هرچنــد توصیه مــا این اســت که 
خودشــان آن را مدیریــت کنند و از 

فروش شتابزده جلوگیری کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ممکن است 
تعدادی از سودجویان برای خرید سلف 
این سهام داوطلب شوند در حالی که 
هنوز ارزش این ســهام به طور کامل 
مشخص نشده است که دارندگان این 
سهام باید به این موضوع توجه کنند. به 
ویژه که ارزش این سهام متفاوت است 
و نباید بــه ارزش پایین آن را به فروش 

برسانند.
دژپســند گفــت: شــرکت هایی 
که در سهام عدالت هســتند معموالً 
شرکت های مهم و قدرتمندی هستند 
پس این ســهام هم ارزشــمند است. 
همچنیــن در صورتی که قرار اســت 
مدیریت مســتقیم ســهام از سوی 
دارنــدگان انجام شــود، این موضوع 
نیز به طــور کامل مشــخص و اعالم 
می شــود که چند درصد از ســهام را 
 دارندگانــش می تواننــد بفروشــند 

یا واگذار کنند.

رهبر انقالب با درخواست رئیس جمهور موافقت کردند؛

سهامعدالتبهسودمینشیند

خبر

رئیــس دفتر رئیــس جمهور گفــت: برای 
۱۲۷ شهر ســفید هیچ محدودیتی برای انجام 
مراسم مذهبی با رعایت پروتکل های بهداشتی 

نگذاشته ایم.
محمود واعظی در حاشیه جلسه هیأت دولت 
با اشاره به برگزاری مراسم ویدئویی انس با قرآن 
از سوی مقام معظم رهبری، افزود: این اقدام مقام 
معظم رهبری درس بزرگی بود که به ما نشان داد 
هم می شود عبادت را انجام داد و هم پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کرد.
وی از تمامی مداحــان و هیئت های مذهبی 
خواســت تا در این زمینه همکاری های الزم را 

داشته باشند.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین با اشاره 

به اینکه برای ۱۲۷ شهر سفید هیچ محدودیتی 
برای انجام مراسم مذهبی با رعایت پروتکل های 
بهداشتی نگذاشته ایم، گفت: در تالش هستیم، 
بررســی مجدد کنیم که چگونــه می توان برای 
شب های احیا، شــهرهای زرد را به سفید تبدیل 

کرد.
واعظی تصریح کرد: نظر قطعی وزارت بهداشت 
این است که تا زمانی که شــهرهای قرمز وجود 

دارند، قطعاً نباید این کار انجام شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: باید صبر کنیم 

ببینیم تا آن زمان، وضعیت چگونه خواهد شد.
»بورس« مورد حمایت جدی دولت است

وی همچنین درباره تصمیمات دولت پیرامون 
بورس، اظهار کرد: در شرایط فعلی، بازار سرمایه، 

بازار ملی و بخش های مختلف که متوازن مدیریت 
شود 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 بــا بیــان اینکــه در گذشــته برخــی 
در بخش های مختلــف مانند طال، ســکه و ارز 
ســرمایه گذاری می کردند، افــزود: اقدامی که 
امروز در بازار انجام شده مورد حمایت دولت است 
و امیدواریــم یک اطمینانی به مردم داده شــود 
که از یک طرف مردم ســود ببرند و از یک طرف 
کارآفرینان و صاحبان سرمایه بتوانند بخشی از 
بنگاه های خودشان را در اختیار مردم قرار دهند 
و در کنار آن در کشور توســعه و سرمایه گذاری 

بیشتری داشته باشند.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: موضوع 
بورس و سرمایه گذاری در آن مورد حمایت جدی 

دولت است و ما در ابتدا از خودمان شروع کردیم.
واعظی با اشاره به اینکه تاکید رئیس جمهور 
همواره بر این موضوع است که ابتدا دستگاه های 
دولتی امــوال خــود را واگذار کننــد، گفت: 
دستگاه های دولتی، بنگاه ها و اموال خود را در 
اختیار بورس قرار دهند تا مردم بتوانند در این 
زمینه مشارکت داشته باشــند و خوشبختانه 
براســاس گزارش ســازمان بورس در جلسه 
هیأت دولت باید گفت که بخش خصوصی نیز 
تمایل پیدا کرده تا بنگاه های خود را در بورس 

عرضه کند.
وی با بیان اینکه امیدواریم این روند ادامه پیدا 

کند، افزود: شورای عالی بورس به عنوان یک مرجع 
عالی برای کنترل و هدایت به شمار می رود و اینکه 
صیانت از افرادی که در بورس وارد می شــوند و 
دارای سهام هستند، به شکل مرتب نظارت دارند و 

این نظارت مورد تاکید رئیس جمهور است.
رئیس دفتر رئیس جمهور افــزود: تصمیم و 
ابالغ مقام معظم رهبری در روز گذشته در موضوع 
سهام عدالت یک تحول جدید برای بورس و مردم 

به شمار می رود.

واعظی : 
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سردار تنگسیری خبر داد؛
دستور فرمانده کل قوا برای 

مسکونی شدن جزایر خلیج فارس
فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به دستور 
رهبر معظم انقالب برای مســکونی شدن جزایر 
خلیج فارس، تاکید کرد: بنا داریم جزایر خلیج فارس 
را با ایجاد زیرساخت های مسکونی، برای سکونت 
مردم آماده کنیم و این فرمان فرمانده معظم کل قوا 
است که مردم در جزایر زندگی کنند. وی افزود: وقتی 
اولین شخص مملکت می فرمایند آنجا را باید برای 
سکونت مردم فراهم کنیم، یعنی ما به دنبال امنیت 

منطقه هستیم.
    

سخنگوی شورای نگهبان:
»منتخب تفرش« نمی تواند به 

مجلس یازدهم راه پیدا کند
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد: »با توجه به اعالم نظر رسمی وزارت علوم 
مدرک سینا کمالخانی منتخب تفرش در مجلس به 
دلیل اینکه از موسسه فاقد اعتبار اخذ شده؛ اعتبار 
ندارد و نمی تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند.« 
در صورت عدم ورود کمالخانی به مجلس یازدهم 
آرای آن حوزه ابطال شده و در مرحله میان دوره ای 
مجلس فرد جدید برای ورود به مجلس یازدهم از 

حوزه تفرش مجددا انتخاب خواهد شد.
    

مدیرعامل ستاد دیه کشور اعالم کرد؛
کمک ۴۵۰ میلیون تومانی رهبر 

انقالب به زندانیان 
اسداهلل جوالیی، مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: 
رهبر معظم انقالب به سنت هر ساله به منظور حمایت 
از زندانیان جرایم غیرعمد مبلغی معادل ۴۵0 میلیون 
تومان به ستاد دیه اهدا داشتند. وی افزود: طبق گزارش 
معاونت مالی ستاد دیه معظم له در دهه اخیر با اهدای 
مبلغ ۲ میلیارد و ۵۶۳ میلیون تومان زمینه آزادی بیش 
از ۷00 زندانی بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیه 

ناشی از تصادفات رانندگی را فراهم کرده اند. 
    

عمران خان در گفتگو با روحانی:
 حمایت از ایران را 
وظیفه خود می دانم

رئیس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان در یک 
گفت وگوی تلفنی خواستار توسعه مناسبات دو کشور 
شده و بر ضرورت انتقال تجربیات، دانش و تکنولوژی 
یکدیگر برای مقابله و مهار ویروس کرونا و همچنین 
ضرورت فعال شدن دوباره مرزها و بازارچه های مرزی 
تاکید کردند. در این گفتگو عمران خان اعمال تحریم 
و افزایش فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا علیه 
ایران را محکوم کرد و افزود: حمایت از ایران در قبال 

اقدامات غیر قانونی آمریکا را وظیفه خود می دانم.
    

موسوی:
ایران از یمن متحد حمایت می کند

سیدعباس موسوی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه با اشاره به تحوالت اخیر در جنوب یمن گفت: 
جمهوری اسالمی ایران بر مبنای سیاست اصولی 
خود از یمن متحد با حفظ تمامیت سرزمینی آن 
کشور حمایت می کند. موسوی با تاکید بر لزوم توقف 
جنگ علیه یمن و رفع محاصره ظالمانه از مردم این 
کشور افزود: تنها راه ثبات و استقرار یمن، وحدت 
میان گروه های یمنی و انجــام گفتگوهای فراگیر 
سیاسی میان گروه های مختلف برای تشکیل دولت 

متحد و فراگیر است.
    

خروج ۱۵۵ میلیارد تومان ارز 
دولتی از کشور 

علی اکبر مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی 
البرز از محکومیت ۱۸ متخلف ارزی که معادل ۱۵۵ 
میلیارد تومان ارز از کشور خارج کرده بودند خبر داد و 
به ایسنا گفت: ارزهای دریافتی توسط این افراد شامل 
۱۵ میلیارد و ۹۲۴ میلیون وون کره جنوبی، حدود 
۲۱۵ میلیون و ۹۳۲ هــزار درهم، ۱۷ میلیون ۶۳۷ 
هزار یورو، ۱۵ میلیون روبل روسیه، ۳0 میلیون ۱۴۶ 
هزار لیر ترکیه، ۱۹ میلیون و ۴۲۳ هزار یوآن چین و 
۹0۲ هزار روپیه هند بوده است. وی افزود: این افراد 
عالوه بر تعلیق کارت بازرگانی به استرداد عین ارزهای 

فوق الذکر به سیستم بانکی کشور محکوم شدند.
    

گاردین خبر داد؛
ابتالی دانشمند ایرانی به کرونا 

در آمریکا
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، سیروس اصغری 
دانشمند ایرانی زندانی در آمریکا به کرونا مبتال شده 
است. براساس اعالم خانواده این دانشمند، اصغری 
چند روزی است عالئم کرونا دارد و خواستار آزادی 
اســت تا بتواند برای درمان به یک مرکز پزشــکی 

مراجعه کند.

رئیس جمهوری درباره 
آزادسازی سهام عدالت: 

ارزش این سهام هر روز 
بیشتر می شود. البته اگر 

مردم بخواهند، می توانند 
سهام را بفروشند نحوه 
فروش سهام را شورای 

عالی بورس مشخص 
می کند. به نظر من این 

سهام به کمک مردم آمده 
است

وزیر اقتصاد: شرکت هایی 
که در سهام عدالت هستند 

معموالً شرکت های مهم و 
قدرتمندی هستند پس این 

سهام هم ارزشمند است 
و با ابالغیه رهبری تحول 
اساسی در دارایی افراد 

انجام می شود که حدود ۵۰ 
میلیون نفر را دربرمی گیرد 

و ارزش بازار سرمایه هم 
افزایش می یابد

سخنگوی حوزه قم خطاب به رئیس جمهور:

آقای روحانی »از تصمیم به بستن زیارتگاه ها« عذرخواهی کنید 


