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 مناقشه ارزی بخش خصوصی و دولت باال گرفت؛

 از  پافشاری بر انسداد
 تا ادعای سه برابر شدن 
آدرنالين 7ورودی ارز

درباره حذف احتمالی سرخابی ها 
از لیگ قهرمانان

وحشت از واقعيت
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رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفت: باید تدبیری اندیشید تا آرامش بر بازار 
سرمایه حاکم و نگرانی مردم و سرمایه گذاران ُخرد برطرف شود.

به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی بعد از ظهر دیروز در جلسه هیات دولت با اشاره 
به وضع شاخص بازار بورس در روزهای اخیر گفت: ادامه نوسانات بورس در زندگی 

مردم تاثیر می گذارد، لذا 
رئیس جمهور از ســخنگوی اقتصادی دولت خواســت در این زمینه با مردم و 

سهامداران سخن بگوید تا منطق بازار بورس و چشم اندازآینده بهتر تببین شود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشــاره به مشکل کم آبی در مناطق 
مختلف کشور گفت: تامین آب از منابع مختلف و صرفه جویی همه جانبه در بخش های 
صنعتی و کشاورزی برای مقابله با بحران کم آبی ضرورت دارد و حتما باید دنبال شود.
رئیس جمهور افزود: دولت به لحاظ تامین بودجه الزم برای استخراج آب از منابع 
ژرف از این موضوع حمایت می کند چرا که تامین آب برای مردم جزو اولویت های 

تخصیص بودجه است.
رئیسی ضمن تاکید به تمامی وزرا برای برگزاری نشست با نخبگان در هر یک از 
حوزه های تخصصی گفت: بهره گیری از دیدگاه های نخبگان به ویژه علما و مراجع 
عظام تقلید ضروری است چرا که ایشان خیرخواه مردم، مسئوالن و کشور هستند و 

رهنمودهای مراجع عظام تقلید همواره چراغ راه مردم و مسئوالن است.
هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه خود به ریاست رئیس جمهوری با اختصاص 
اعتبار و تسهیالت بانکی برای بازسازی بخش های خسارت دیده اماکن مسکونی 
شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشــی از زلزله در استان های خوزستان و 

چهارمحال و بختیاری موافقت کرد.
همچنین با تصویب هیات وزیران، تا مبلغ ۵ هــزار و ۵۱۵ میلیارد ریال اعتبار 
هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای )به ترتیب تا مبلغ ۳۲۱۵ میلیارد ریال اعتبار 
هزینه ای و تا مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای( برای 
بازسازی بخش های خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات 
زیربنایی ناشی از زلزله در شهرستان اندیکا واقع در استان خوزستان و شهرستان 

کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.
دولت همچنین مصوب کرد مبلغ ۵۱۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیالت 
بانکی ارزان قیمت )با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری( با بازپرداخت ۱۵ 
ساله برای تسهیالت بازسازی )شامل ۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران 
فروش اقساطی(، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیالت تعمیری، بازپرداخت ۷ ساله برای 
تسهیالت معیشتی و بازپرداخت ۱۰ ساله برای جایگاه دام، به منظور جبران خسارات 

ناشی از وقوع زلزله در شهرستان های یاد شده، پرداخت گردد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های خوزستان و چهارمحال و بختیاری و 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام 
بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه 

و بودجه کشور ارسال کنند.
 هیات وزیران در ادامه محمد محمدی بخش را به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی 

کشور تعیین کرد.

 هیات وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهاتر مطالبات دو 
شرکت »تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر« و »برق و انرژی پیوندگستر پارس« 
از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور 
مالیاتی کشور جمعاً به مبلغ ۳۹۵ میلیارد و ۶۲۳ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۱۷ ریال 

موافقت کرد.
همچنین به موجب مصوبه فوق، مطالبات قطعی دولت از اشــخاص حقیقی 
و حقوقی )تعاونی و خصوصی( که در اجرای این تصویب نامه، به شــرکت  دولتی 
منتقل شده است با بدهی دولت به شــرکت  های مذکور )اعم از شرکت اصلی و یا 
شرکت های دولتی تابع آنها( بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی )با تأیید 
سازمان حسابرسی( از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی 

قابل تسویه است.
هیات وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسالمی در خصوص آیین نامه 
اجرایی ماده )۶( قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع تبیین و تقسیم کار گروهی 
بین دستگاه ها و نهادهای مربوط برای تحقق اهداف قانون مذکور، آن را اصالح کرد.

به موجب اصالح آیین نامه فوق، مددکاران اجتماعی مراکز فوریت های اجتماعی 
در موارد ضرورت مداخله فوری جهت جمع آوری اطالعــات و حمایت از طفل و 
نوجوان، رأساً یا در صورت لزوم با همراهی مأموران انتظامی وارد محل زندگی یا کار 
افراد و یا محل تحصیل طفل و نوجوان می شوند و گزارش مربوط به همراه ضرورت 
مداخله فوری با رعایت ماده )۳۳( قانون حمایت از اطفــال و نوجوانان را به مرجع 
قضایی اعالم می نمایند.همچنین هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی و تمام 
اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل و نوجوانان را برعهده دارند، 
موظفند شرایط و موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط را در مدرسه یا مرکز 

نگهداری فراهم آورند.
 دولت در ادامه، ضمن اعالم نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح های مربوط 

تعیین کرد.

یک عضو جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: مراجع خواســته ها 
و مطالبات مردم را مســئولین می گویند و آن ها هم هنگامی که این 
حرف ها را شــنیدند، به مقداری که ممکن اســت به آن ها رسیدگی 

می کنند. 
حجت االسالم سیدرضا اکرمی در گفت وگو با ایلنا، درباره این که چرا 
جریانی در کشور می خواهد مرجعیت و روحانیت بدون چون و چرا از 
آن ها تبعیت کند و هنگامی که سخن از درد مردم و شرایط می کند مورد 
توهین قرار می گیرد، مانند توهین به آیت اهلل صافی گلپایگانی که در 
دیدار با رئیس مجلس بیان کردند »گرانی برای مردم طاقت فرسا شده 
و اینکه با بسیاری از کشورها قهر باشــیم، به ضرر مردم است«، گفت: 
ابتدا در رابطه با سفر مسئولین و مقامات به استان قم و دیدار با مراجع 
باید خطاب به این مقامات عرض کنم هنگامی که به قم می روند تنها 
با مراجع برزگوار دیدار نکنند بلکه با مسئولین حوزه هم دیدار داشته 

باشند؛ چراکه حوزه مدیریت دارد.
این عضو جامعه روحانیت مبارز خاطرنشان کرد: مدیریت حوزه با 
اساتید برجسته است و مسئولین باید با آن هم دیداری داشته باشند، 
زیرا باالخره طلبه.ها برای خودشان هویت و شخصیتی دارند و دوست 
دارند که یک مقام مسئول حرف های آن ها را هم بشنود و حرف ها  یک 
بُعدی و کلیشه ای نباشد و با هویت حوزه مطابقت داشته باشند. بنابراین 
الزم است مقام ها و مسئوالن با اساتید و طلبه ها دیدار داشته باشند تا 

حرف های بیشتر، کامل تر و جامع تر را بشنوند. 
وی با اشاره به مشکالت معیشتی و اقتصادی کشور گفت: مبحث 
مهم دیگری که این روزها مطرح می شــود مسئله معیشت ممکلت 
است؛امروز مردم برای مشکالت اقتصادی به مراجع مراجعه می کنند، 
به طالب نامه  می نویســند و در آن درباره مشکل داشتن در پرداخت 
اجاره بها و امورات روزمره می گویند و یا در رفت و آمد به خانه مراجع 
از معضالتی که بیماری کرونا که یک به معنای واقعی یک بال اســت و 
جامعه ما را گرفته اســت و پیامدهای منفی هم با خود به همراه دارد، 
صحبت می کنند این که نمی توانند یک نسخه را تهیه کنند و یا توان 
بستری بیمار خودشان را در بیمارستان ندارند. طبیعی است مراجع هم 
هنگامی درددل و خواسته های مردم را می شنوند ، یک مقام و مسئولی 

را می بینند و می گویند آقا به داد حرف ها و مشکالت مردم برسید.
اکرمی تاکید کرد: مراجع خواسته ها و مطالبات مردم را به مسئوالن 
می گویند و آن ها هم هنگامی که این حرف ها را شنیدند، به مقداری که 

ممکن است به آن ها رسیدگی می کنند. 
وی ادامه داد: دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و قوه قضائیه جدید 
در حال حاضر خوشبختانه با هم همراه هستند و می خواهند به یکدیگر 
کمک کنند که به اعتقاد من این کار خوب اســت چراکه قوا هرچقدر 
با هم نشست و برخواست داشته باشــند و حرف های مردم را بهتر و 

جامع تر بشنوند، کارها را به نفع شایسته تری انجام می دهند.اکرمی 
با اشــاره به این که رضایت مردم بسیار مهم است، گفت: به طور مثال 
خانم و یا آقایی سبد به دســت به میدان تره بار و تهیه مرغ و تخم مرغ 
می رود؛ اگر مشــاهده کند قیمت ها تکان نخورده است، آرامش دارد 
اما اگر ببیند قیمت ها گران تر شده است ناراحت می شوند و ابراز گله 
می کنند که همین ابراز گالیه می تواند موجب  شود اعتماد از بین برود 

و خدشه دار شود.
وی ادامه داد: ما اگر می خواهیم افکارسنجی کنیم این دولت، مجلس 
و قوه قضائیه بهتر و بیشــتر کار می کند باید مراجعه کنیم به مراکزی 
همچون بیمارستان ها، شهرداری ها، دادگستری ها و بازار اگر مردم با 
عالقه و محبت پاسخ دادند، مشخص می شود اعتماد عمومی جلب شده 
است اما اگر کسی جواب نداد معلوم است که مشکالت همچنان به قوت 

خودشان باقی هستند.
این عضو جامعه روحانیت مبارز خاطرنشان کرد: هنگامی که ما قصه 
مرغ و تخم مرغ، برنج و مواد اولیه روزانه را حل نکنیم تعریف و تمجید 
خالی مسئوالن از یکدیگر که نتیجه نمی دهد و مشکالت مردم را حل 
نمی کند! باید میزگردهایی توسط نخبگان، دانشگاهیان، سیاسیون و 
علما گذاشته شود و در آن حرف های مردم مطرح و برای شان راه حلی 

پیدا کنند.
وی ادامه داد: یکی از راه حل ها چــه بخواهیم و چه نخواهیم قصه 
مصرف است، سال گذشته در کشور ما ۲۶ تا ۳۶ میلیون تن مواد غذایی 
دور ریخته شده که این رقم بسیاری باالیی است، از همین رو باید بگوییم 
مردم درست و خوب مصرف کنند و نگذارند مواد غذایی دور ریخته شود 
و یا در مورد کاالی قاچاق باید قانع شوند که خریداری نکنند. بنابراین 
برای برون رفت از این شرایط باید دســت به دست هم بدهیم تا برای 

کشور و مردم سودمند و مفید باشیم.

گفتوگوخبر

رئیسی در جلسه هیات دولت:

باید با تدبیر، آرامش بر بازار بورس حاکم و نگرانی مردم برطرف شود
اکرمی در گفت وگو با ایلنا: 

مشکالت مردم با تعریف و تمجید مسئوالن از یکدیگر حل نمی شود 

اکرمی در گفت وگو با ایلنا: 

مشکالت مردم با تعریف و تمجید 
مسئوالن از یکدیگر حل نمی شود 

سياست 2

همين صفحه

رئیس جمهور سابق  در حامیت از مرجعیت پیامی منترش کرد

بازگشت حسن روحانی 
به عرصه سیاست 

حسن روحانی، رئیس جمهور سابق پیامی 
در حمایت از آیت اهلل صافی گلپایگانی منتشر 
کرد. او در این پیام جایگاه مرجعیت را مایه حفظ 
امید و انســجام جامعه ایران دانســته و تاکید 
کرده است: جایگاه مرجعیت در تاریخ شیعه، 
ضامن بقای مکتب اهل بیــت)ع(، الهام بخش 
ایستادگی در برابر اســتبداد و استعمار و مایه 
حفظ امید و انسجام جامعه ایران در سده های 
اخیر بوده اســت. تضعیف این جایــگاه با هر 
توجیهی، ریختن آب به آسیاب دشمنان عزت 

و هویت ملی است.جدای از اهمیت تاریخی این 
پیام که منجر به واکنش چهره های سیاسی و 
دینی مهم در حمایت از مرجعیت شده است؛ 
این نخستین واکنش سیاسی حسن روحانی 
پس از اتمام دوره ریاســت جمهوری او است. 
پیامی که شــاید بتوان آن را بازگشت روحانی 
به عرصه سیاست با رویکرد جایگاه روحانیت 
او دانســت اما پیام مهمتری در دل خود دارد 
آیا روحانی برای تعریف جایگاه خود در عرصه 

سیاسی و مذهبی کشور وارد شده است؟

رهبران جهان به گونه متفاوت تر در نشست گروه 20 ظاهر شدند؛

ُرم؛ کانون قهر، آشتی و هشدار! 
جهان 5

 آغاز گفت وگوهای
 ایران و عربستان

وعده های نشدنی آقای خاص

 تورم ۴۷۵ درصدی
 کاالهای وارداتی

 نوروزیان حوض های موزه فرش ایران را
 تبدیل به باغچه کرد!

 واکنش رئیس ایکوم ایران 
به اقدام مدیر صفر کیلومتر

روایتی تلخ از مرگ سریالی سه کارگر یک کارخانه

 وارد مخزن شدند 
و دیگر بازنگشتند؛ همین!

راهکار رئیس هیأت مدیره سازمان همبستگی 
کشاورزی برای رفع خشک سالی عملیاتی می شود؟

بارورسازی ابرها؛ایده ای 
فانتزی یا راهکار عملی؟
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