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اخبار

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه
افزای��ش  ۲۱درصدی حقوق کارگران متناس��ب با
ن��رخ تورم نیس��ت ،گف��ت :در تعیین حداقل حقوق
کارگران برای سال  ۹۹ضوابط قانونی رعایت نشده
اس��ت .علی س��اری عضو کمیس��یون اجتماعی
مجلس ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با تسنیم با
اشاره به تصمیم شورای عالی حقوق و دستمزد مبنی
ب��ر افزای��ش  21درصدی حقوق کارگران در س��ال
آینده ،آن را مغایر ماده  41قانون کار دانست و اظهار
داش��ت :افزای��ش  21درصدی حق��وق کارگران در
سالجاری متناسب با نرخ تورم نیست و باید افزایش
یاب��دووی با بی��ان اینکه در حال حاضر طبق اعالم
بانک مرکزی ،میزان تورم بیش از  40درصد است،
گفت :این در شرایطی است که حقوق کارگران در
سالجاری فقط  21درصد افزایش یافته و مشخص
نیس��ت که کارگران مابقی هزینههای زندگیشان
را از کجا باید تأمین کنند.عضو کمیسیون اجتماعی
مجل��س ب��ا تأکید بر اینک��ه وزارت تعاون در تعیین
حقوق و دستمزد کارگران در سالجاری تخلف کرده
است ،افزود :در تعیین حداقل حقوق کارگران برای
سال  99ضوابط قانونی رعایت نشده ،زیرا طبق ماده
 41قانون کار ،حداقل دستمزد کارگران میبایست
کمتر از میزان نرخ تورمی اعالمی از س��وی بانک
مرکزی نباید باش��د ،در صورتی که ش��اهد اختالف
 20درصدی در میزان حقوق کارگران و تورم سالیانه
هستیم.ساری ادامه داد :معتقدم باید در میزان حقوق
و دستمزد کارگران که از سوی شورای عالی حقوق
و دستمزد مشخص شده ،تجدیدنظر جدی صورت
گیرد تا رضایت کارگران نیز تأمین شود.وی تصریح
کرد :متأس��فانه پس از افزایش قیمت بنزین ،شاهد
افزایش قیمت کاالهای اساس��ی نیز هس��تیم ،به
همی��ن جه��ت ،دولت میبایس��ت در تعیین میزان
حقوق و دس��تمزد کارگران ،عالوه بر تورم موجود،
تنگ ش��دن ُوس��ع آنها در تأمین معیش��ت را نیز در
نظ��ر بگیرد.عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس در
پایان خاطرنش��ان کرد :در تعیین حداقل دس��تمزد
برای کارگران در سالجاری ،میزان دقیق هزینهها
و س��بد معیش��ت آنها مالک قرار نگرفته و ش��رایط
طوری بوده که گویی دولت فقط قصد داشته باری
از دوش خودش بردارد ،این رویه باید اصالح شود
تا کارگران به حقشان برسند.

خــبرویـژه

افزایش  ۲۱درصدی حقوق کارگران
متناسب با نرخ تورم نیست

رویکرد دولت
حفظ جان و نان
مردم است

رئیس جمهور در جلسه با رؤسای کمیته های ستاد ملی مبارزه با کرونا:

مردم پروتکل های بهداشتی را با جدیت رعایت کنند

گروه سیاسی:رئیس جمهور با تاکید بر اینکه
آغاز فعالیت کس��ب و کارهای کم ریس��ک به
معنای تغییر ش��رایط فاصله گذاری اجتماعی
و عدم رعایت دقیق پروتکل های بهداش��تی
نیس��ت ،اظهارداش��ت :طبق گزارش روسای
کمیت��ه های س��تاد ملی مقابل��ه با کرونا  ،اگر
همکاری و همراهی مردم و رعایت محدودیت
ها و پروتکل ها با همین روالی که تاکنون انجام
گرفته ،ادامه یابد میتوانیم امیدوار باشیم که
به تدریج به ش��رایط قابل اطمینانی در مقابله
با کرونا دست پیدا کنیم .به گزارش اسکناس
 ،حجتاالس�لام والمس��لمین حسن روحانی
روز ش��نبه در جلس��ه با روس��ای کمیتههای
اجتماعی ،امنیتی ،آموزشی ،اداری ،بهداشتی،
آموزش عالی ،پش��تیبانی ،اصناف و اقتصادی
س��تاد ملی مقابله با کرونا گفت :خوش��بختانه
متخصص��ان و پزش��کان کش��ور بر اس��اس
مطالعات��ی ک��ه در ایران انجام دادند و با تبادل
تجارب و پژوهشهای خود با سایر کشورها تا
حدود زیادی توانستهاند به روشهای رفتاری
ای��ن وی��روس و راههای مقابله با ش��یوع آن
نزدی��ک ش��وند ک��ه این بس��یار حائز اهمیت
است.روحانی با بیان اینکه باید بدانیم پس از
پشت سر گذاشتن محدودیتهای حداکثری
ب��رای مقابله با ویروس ،رعایت پروتکلهای
بهداش��تی میبایس��ت مورد توجه قرار گیرد،
افزود :بر این اساس ،آموزش و اطالعرسانی از
اهمیت ویژهای برخوردار است تا مردم بتوانند
پروتکلهای مرتبط با کسب و کار خود و آن
دس��ته مش��اغلی که احتیاجات آنان را تامین
میکنند ،فراگرفته و نسبت به آن آگاه باشند.

مجلس یازدهم دستاندازهای تولید
را برای جهش کشور رفع کند

منتخ��ب م��ردم رزن در مجل��س یازده��م گف��ت:
بروکراس��ی موجود در کش��ورمان و دستاندازهای
متعدد در مسیر تولیدکننده و سرمایهگذار و همچنین
قوانین مزاحم و دست و پاگیر منجر به آن شده که دل و
دماغیبرایکارفرماباقینماند.حسنلطفی منتخب
مردم رزن در مجلس یازدهم در گفتوگو با فارس،
درباره مهمترین اولویتهایش در مجلس آتی اظهار
داشت :اولویت اول مجلس یازدهم باید تنقیح قوانین
واصالحآنباشد،چراکهمانیازمندقانونگذاریمجدد
ال مشکل و معضل اصلی کشور قوانین
نیستیم و عم ً
متعدد است .وی افزود :تعدد و تورم قوانین در کشور
توانسته مشکالت زیادی را برای بخشهای مختلف
و ق��وا به وج��ود آورد .منتخب مردم رزن در مجلس
ی عدالتی
یازدهم تصریح کرد :تورم قوانین منجر به ب 
در جامعه شده است ،چرا که مجری قانون براساس
برداشتهای متعدد خود میتواند بخشی از قانون را
اجرا کند و بخشی را خیر.

انتقاد حزب ندای ایرانیان از سود ۱۲
درصدی وام یکمیلیونی کرونا

سخنگوی دولت گفت :حفظ جان و تأمین نان برای اجتناب از مرگ و فقر کرونایی رویکرد اصلی دولت است.علی ربیعی سخنگوی دولت با انتشار یادداشتی استراتژی دولت در دوره شیوع
کرونا را حفظ سالمت و جان مردم عنوان و تاکید کرد :تصمیمات ایزوالسیون بیماران و طرح فاصلهگذاری فیزیکی و در ادامه فاصله گذاری هوشمند فیزیکی نتیجه این استراتژی است.وی
در ادامه به انتقادات مخالفان دولت نقدی زد و گفت :قصد ندارم به دو مناقشه به هم پیوسته سالهای اخیر از سیاسیون مخالف دولت در داخل و رسانههای خارج که این روزها تعارض بین
جان و نان را با متهم کردن دولت علیه جان راه انداختهاند بپردازم ،بدون درک صحیح از اوضاع و احوال و دمیدن در دوگانههای کاذب بیشتر مردم را دچار نگرانی و سردرگمی میکند.

رئی��س جمه��ور تصریح کرد :س��امانهای که
وزارت بهداشت و درمان برای ثبتنام کسب
و کارها راهاندازی کرده است اقدام بسیار موثر
و مفیدی است که هم میتواند تا اندازه زیادی
ما را به نقطه اطمینانی برای رعایت بهداشت
و مدیریت مقابله با ویروس نزدیک کند و هم
به وسیله آن کسب و کارها به نوبت شروع به
کار کنند.روحانی اظهار داشت :آنچه در مرحله
جدید فاصلهگذاری هوشمند اجتماعی دارای
اهمیت اس��ت این اس��ت که طرح مذکور با
مطالعه سبک زندگی ایرانی و با مدلی بومی و
در عین حال منطبق بر اصول مصوب بهداشت
جهانی انجام میشود.رئیس جمهور ادامه داد:
طرح فاصلهگذاری هوش��مند اجتماعی که با
کار و تالش فشرده ستاد ملی مقابله با کرونا و
روسای کمیتههای آن به انجام رسیده ،مدلی

کنترلی اس��ت که به صورت پلکانی بر اساس
نظر وزارت بهداشت و درمان در حال اجرای آن
هستیم.روحانی افزود :آنچه در این جلسه به آن
رسیدیم این است که تمامی روسای کمیتهها
میبایس��ت ارزیابیهای دقیق از اجرای طرح
فاصلهگذاری هوشمند اجتماعی داشته باشند
و موانع و مشکالت آن را در تمامی استانهایی
که در حال اجرا است بررسی و نسبت به رفع
آنه��ا در کوتاهترین زمان اق��دام کنند.رئیس
جمه��ور خاطرنش��ان کرد :ماموریت بس��یار
مهمی به وزارت بهداشت و درمان و معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری داده شده که
با تقویت و پشتیبانی شرکتهای دانش بنیان
و مراکز مطالعاتی دانشگاههای علوم پزشکی
در تهیه دارو ،تش��خیص و تس��ت و نیز تهیه
واکسن این ویروس فعالیت کنند که با توجه

به توان و بنیه علمی متخصصان کش��ورمان
دس��تیابی به دارو و واکس��ن دور از دس��ترس
نخواه��د بود.روحان��ی همچنین ب��ه وزرات
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری دستور داد
تا در راس��تای عملیاتی ش��دن طرح استفاده از
کیت جدید ،برای مش��خص شدن افرادی که
دارای مصونیت هستند ،بررسی سریع داشته
باش��ند.رئیس جمهور تصریح کرد :همانطور
ک��ه م��ردم در مرحله اول و دوم فاصله گذاری
اجتماعی و اجرای محدودیتها با همکاری و
همیاری بسیار خوب خود با مسوولین توانستند
کمک شایانی در کنترل ویروس انجام دهند
در مرحله فاصلهگذاری هوشمند اجتماعی نیز
انتظار مس��وولین همراهی آنان چه در اجرای
پروتکلهای بهداشتی و چه نظارت بر اجرای
آن از سوی کسب و کارها و اصناف است.وی
تاکید کرد :مردم ش��ریف عزیز باید بدانند که
اجرای فاصلهگذاری هوش��مند اجتماعی تنها
برای فعالیت کس��ب و کارهای کم ریس��ک
اس��ت و به هیچوجه نباید این طور تلقی ش��ود
که این ویروس و اپیدمی آن به طور مطلق از
بین رفته است و همه پروتکل های بهداشتی
باید با جدیت رعایت ش��ود.روحانی ادامه داد:
بر این اساس کماکان در خصوص اجتماعات
و مراک��ز پرریس��ک محدودیتها وجود دارد
و م��ردم نبای��د برای کاره��ای غیرضروری از
من��زل بی��رون بیایند و مس��وولین کماکان از
م��ردم انتظار دارند در رعایت پروتکلها دقت
کرده و در شرایطی که کار ضروری ندارند در
منزل بمانند.

جهانگیریتاکیدکرد

بحران کرونا نیازمند سیاست اقتصادی جدید

گروه سیاسی:اس��حاق جهانگیری روز گذش��ته در دیدار معاونین و
مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت پس
از اعم��ال تحریمه��ای آمریکا مجبور به تغییر برخی سیاس��تهای
اقتصادی شد ،گفت :متأسفانه در هفتههای اخیر نیز با آثار و تبعات
ویروس کرونا در کشور مواجه شده ایم که نیازمند تدوین سیاستها
و برنامههای جدید اقتصادی با مشورت صاحبنظران و اقتصاددانان
کش��ور هس��تیم.معاون اول رئیس جمهور گفت :یکی از مهمترین
سیاستهای دولت افزایش تابآوری مردم در برابر فشارهای ناشی
از تحریمهای ظالمانه آمریکا بود .امروز باید بتوانیم این تابآوری
را در برابر فشارهای ناشی از شیوع بیماری کرونا نیز افزایش دهیم.
وی با اشاره به تبعیت همه دستگاهها ،قوا و مردم از مصوبات الزم
االجرای ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت :اجرای طرح فاصله
گذاری اجتماعی و طرحهای دیگر منجر به تعطیلی و آسیب خوردن
بنگاههای کش��ور ش��د .عالوه بر آن افرادی نیز که زندگی ش��أن از
طریق کار روزمره تأمین میش��د دچار مش��کل ش��دند که باید برای
این بخشها راهکار مش��خص ش��ود.جهانگیری با بیان اینکه برای
دسترسی دولت به منابع مالی اش به دلیل تحریمها محدودیتهایی
ایجاد ش��د ،گفت :با این وجود از همان ابتدای بحران کرونا ،دولت
برنامه ریزی الزم برای پرداخت تس��هیالت با نرخ س��ود ترجیحی
 ۱۲درصدی به بنگاههای آسیب دیده اتخاذ کرد و به دنبال فراهم
کردن ش��رایطی برای رفع نیازهای اقش��ار آسیب پذیر است.معاون
اول رئیس جمهور افزد :مکرر گفته ام که ایران کش��ور ثروتمندی
اس��ت و اگ��ر در جه��ت رفاه م��ردم نتواند از این ث��روت به بهترین
نحو اس��تفاده کند اش��کال از مدیران ما است .مجموعه داراییهای
کش��ور  ۷هزار هزار میلیارد تومان اس��ت و این به غیر از منابع نفت
و گاز و داراییه��ای کش��ور در ح��وزه مع��ادن و فلزات اس��ت که ما

جزو کش��ورهای برتر در دنیا هس��تیم.وی با تاکید بر اینکه یکی از
مهمتری��ن برنامهه��ای وزارت امور اقتصاد و دارایی در برهه کنونی
این اس��ت که مردم در مضیقه و فش��ار قرار نگیرند ،اظهار داش��ت:
 ۴۹میلیون نفر از مردم ما دارای س��هام عدالت هس��تند که امروز
ارزش شرکتها و سهام آنها افزایش یافته است .ارزش یک سهم
ی��ک میلیونی متعلق به اقش��ار ب��ی بضاعت امروز معادل  ۸میلیون
تومان شده است و ارزش سهم  ۵۰۰هزار تومانی سایر سهامداران
نیز به  ۴میلیون تومان رسیده است.جهانگیری افزود :ارزش سهام
یک خانواده  ۴نفره معادل  ۳۲میلیون تومان ش��ده اس��ت .در این
شرایط که اگر برخی طبقات  ۲تا  ۳میلیون تومان پول وارد چرخه
زندگی آنها ش��ود مشکالتش��ان تا حدی مرتفع میشود باید امکان
ف��روش ای��ن دارایی فراهم ش��ود.معاون اول رئیس جمهور افزود:
باید راهکاری فراهم ش��ود تا صاحبان س��هام عدالت بتوانند بخشی
یا همه دارایی خود را به فروش برس��انند .مطمئن هس��تم مهمترین
نکته در پیام رهبر معظم انقالب نیز که در روز پنجشنبه اعالم شد
یافتن راهکاری برای کمک به مردم بود.معاون اول رئیس جمهور
در ابتدای س��خنان خود با تاکید بر اینکه دولت باید دس��تاوردهای
مثبت خود را مطرح و از آن دفاع کند گفت :در سه ماهه پایان سال
 ۱۳۹۸رشد اقتصادی کشور با نفت و بدون نفت مثبت بود ،اشتغال
کشور روند خوبی گرفت و بیش از  ۴۰۰هزار شغل جدید ایجاد شد
و بی��کاری در رون��د کاهنده قرار گرفت.معاون اول رئیس جمهور با
بیان اینکه امروز بازارهای سرمایه دنیا دچار ریزش و سقوط شده اند
گفت :خوشبختانه رشد شاخصها و حرکت نقدینگی در بازار ایران
در مسیر صحیحی بوده است.وی افزود :در خصوصی سازی با وجود
فضاس��ازیها علیه واگذاری بنگاههای دولتی حرکت رو به رش��دی
انجام ش��ده اس��ت و نباید مس��ئوالن به دلیل فضاسازیها از برنامه

ریزی در این زمینه دست بردارند.جهانگیری ادامه داد :عدهای اگر
شرکتهای دولتی در بازار برای فروش ارائه نشوند مدعی هستند
که دولت نمیتواند کش��ور را اداره کند و اگر ارائه ش��ود هم علیه
آن جو س��ازی میکند .ممکن اس��ت در یکی دو مورد هم نقد آنها
وارد باش��د اما اگر به کلی از خصوصی س��ازی ناراحت هس��تند بهتر
اس��ت که از مقام معظم رهبری بخواهند که از سیاس��تهای اصل
 ۴۴صرف نظر کنند.وی با اشاره به خاطرهای از دوران وزارت خود
درباره سقف بزرگ شدن بخش خصوصی گفت :وقتی این پرسش
را در جلس��های از رهبر معظم انقالب پرس��یدم ایش��ان فرمودند که
س��قفی برای بزرگ ش��دن بخش خصوصی در کش��ور وجود ندارد
که معنایش این اس��ت که باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و
بخش خصوصی دلس��وز و عالقمند به کش��ور میتواند تا هر جا که
میخواهد بزرگ شود.جهانگیری گفت :بخش خصوصی میتواند
مالک صنایع بزرگ ،کشتیرانی و بانکها باشد زیرا در سیاستهای
اصل  ۴۴بر آن تاکید شده است.

رییسکمیتهروابطخارجیکمیسیونامنیتملیبیانکرد

اعضای شورای سیاستگذاری حزب ندای ایرانیان
تأکی��د کردن��د که پرداخت وام یک میلیونی با بهره
سود  ۱۲درصد در عمل نمیتواند دردی از دردهای
مردم را دواکند و انتظار میرفت حمایت قویتری
از دهکه��ای ضعیف جامعه صورت گیرد .اعضای
ش��ورای سیاستگذاری حزب ندای ایرانیان تأکید
کردند که باید ش��رایط برای گروهها و دهکهای
محروم جامعه به گونهای فراهم شود که افراد برای
تأمین معیشت خود ،نگرانی نداشته باشند .پرداخت
وام ی��ک میلیون��ی با بهره س��ود  ۱۲درصد در عمل
نمیتواند دردی از دردهای مردم را دواکند و انتظار
میرف��ت حمایت قویت��ری از دهکهای ضعیف
جامعه صورت گیرد .از سویی دیگر این سؤال مطرح
اس��ت که آیا این امکان فراهم نبود که به این وام
حمایتی سودی تعلق نگیرد و به شکل قرضالحسنه
و بدون دریافت سود به نیازمندان ارائه شود؟

گ�روه سیاس�ی:رییس کمیت��ه رواب��ط خارج��ی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ش��ورای اس�لامی با اش��اره به نخس��ت وزیری
مصطفی الکاظمی در عراق و ماموریتاش برای
تش��کیل دولت گفت :برای جمهوری اس�لامی
ایران همکاری گسترده با دولت عراق مهم است
و اینکه دولتی سرکار آید که مطابق قانون و مورد
وفاق همه گروهها و مردم باش��د .کمال دهقانی
در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار کرد :بعد از س��قوط
ص��دام در ع��راق که حکومتی دیکتاتور بود ،نظام
مردمس��االری در عراق مبتنی بر قانون اساس��ی
و رای مردم این کش��ور روی کار آمد و به س��مت
رشد و توسعه و شکوفایی حرکت کرد ،اما با کمال
تاس��ف عربستان سعودی ،رژیم اشغالگر قدس و

منافعملی عراقاولویتاصلی ایران

آمریکا دخالتهایی را در جهت منافع خودش��ان
در ع��راق انج��ام دادند که نمونه بارز آن تش��کیل
داع��ش ب��ود.وی ادامه داد :داعش را به جان مردم
ع��راق انداختند که برایش تفاوتی میان ش��یعه و
س��نی نداشت .آنها به قول خودشان بدنبال ایجاد
دولتی در شام و عراق بودند و در مجموع خسارات
زی��ادی از نظ��ر مادی و معن��وی به مردم عراق و
س��وریه وارد کردند.این عضو کمیس��یون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی
یادآور ش��د :مردم عراق با داعش و تروریس��تها
مبارزه کرده و در برابر دخالتهای مثلث سعودی،
اس��رائیل و آمریکا ایستادگی کرده و این مقاومت
هزین��ه زی��ادی برای م��ردم عراق داش��ت .این
مش��کالت اقتصادی خسارات جبرانناپذیری به

عراق وارد کرد .بعد از داعش افکار عمومی عراق
دنبال رش��د و توس��عه بودند و این را از مس��ئوالن
خود درخواس��ت میکردن��د.وی ادامه داد :مردم
عراق با درس گرفتن از گذش��ته نش��ان دادند که
به دنبال حکومت مردمس��االر هستند و مطابق با
ساختارهای دموکراسی و قانون اساسی میتوانند
عقبماندگی س��الهای گذش��ته را از بین ببرند.
پیشرفت و توسعه همه همسایگان به ویژه عراق
برای جمهوری اس�لامی ایران مهم اس��ت چون
ما با عراق روابط فرهنگی بس��یار قوی و تاریخی
داریم و به دنبال تعامل خوب در زمینههای مختلف
هس��تیم.رییس کمیته روابط خارجی کمیس��یون
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای
اسالمی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران

ب��ه هی��چ عنوان قصد مداخله در مس��ائل داخلی
عراق را ندارد ،گفت :این شامل تمامی کشورهای
همس��ایه هم میش��ود؛ ظرفیت همکاری ایران و
عراق در زمینههای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
بس��یار زیاد اس��ت ای��ن تعامل خ��وب در تمامی
حوزههای بین ایران و عراق وجود دارد که میتواند
موتور محرکی برای کشورهای منطقه با اولویت
همسایگان و کشور مقاومت باشد.دهقانی در پایان
و در جمعبن��دی اظهار کرد :آنچه برای جمهوری
اس�لامی ایران مهم اس��ت این است که دولتی در
عراق مطابق با قوانین و مورد وفاق همه گروهها
و مردم تشکیل شود و در جهت منافع ملی عراق
گام بردارد و انش��اءاهلل در آینده ش��اهد همکاری
گسترده با این کشور باشیم.

اخبار

روایت مسعود بارزانی از کمکهای
سردار سلیمانی به عراق در جنگ با
داعش

رئیس حزب دموکرات کردس��تان عراق تاکید کرد
که س��ردار س��لیمانی از اولین کس��انی بود که در
مقابل��ه با داعش به کردس��تان ع��راق کمک کرد.
به گزارش ایس��نا ،مس��عود بارزان��ی ،رئیس حزب
دموکرات کردس��تان عراق در گفتوگو با ش��بکه
سعودی ام بی سی گفت :در زمان جنگ با گروهک
تروریستی داعش ،جمهوری اسالمی ایران کمک
ه��ای فراوان��ی به م��ا کرد.وی تاکید کرد :س��ردار
س��لیمانی در جنگ با داعش از اولین کس��انی بود
که به ما کمک کرد .در همان روزهای ابتدایی که
گروهک داعش وارد شمال و غرب عراق شد سردار
سلیمانی با من تماس گرفت و پرسید که برای مقابله
با داعش به چه چیزهایی نیاز دارید.مسعود بارزانی
خاطرنش��ان کرد :به س��ردار س��لیمانی گفتم که به
سالح ضد زرهی نیاز داریم و در آن زمان ایران دو
هواپیما تجهیزات ضدزرهی برای ما ارس��ال کرد.
رئیس حزب دموکرات کردس��تان عراق تاکید کرد:
تروریس��م از قبل وجود داش��ت اما گروهک داعش
پدیده عجیب و غریبی بود و ما طی  ۲۴ساعت دیدیم
که این گروهک به مرزهای ما رسیده است درحالی
که ما هیچگونه امکاناتی نداشتیم.

جایزه  ۱۵میلیون دالری برای اثبات
ادعاهایآمریکا!

آمریکا که تاکنون نتوانس��ته برای ادعای “دخالت
ایران در یمن” دالیل مستندی ارائه کند ،این بار با
وعده پول به دنبال اثبات ادعای خود افتاده اس��ت
و ب��رای اطالع��ات در رابطه با آنچه “فعالیت س��پاه
پاس��داران انقالب اس�لامی ایران در یمن” خوانده
ش��ده ،جایزه  ۱۵میلیون دالری در نظر گرفت .به
گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ،در همین
رابطه س��فارت آمریکا در یمن در صفحه فیس��بوک
خود اعالم کرد :کس��انی که درباره فعالیت س��پاه
پاس��داران ای��ران در یمن اطالعات��ی بدهند جایزه
مال��ی  ۱۵میلی��ون دالری دریاف��ت خواهن��د کرد.
س��فارت واش��نگتن اعالم کرد :در راستای اجرای
برنامه "جایزه برای تحقق عدالت" به کس��انی که
اطالعاتی در رابطه با ش��بکه های وابس��ته به سپاه
پاس��داران ای��ران در یمن بدهن��د جایزه ۱۵میلیون
دالری درنظر گرفته ش��ده است.سفارت آمریکا به
جزئیات این برنامه نپرداخته است و طرفهای یمنی
نیز تاکنون واکنشی به این مساله نداشتهاند.آمریکا،
عربس��تان و دولت مس��تعفی یمن پیش از این بارها
ایران را به حمایت های مالی و تس��لیحاتی از یمن
متهم کردهاند و در این راس��تا چندین بار دس��ت به
پرونده س��ازی جعلی علیه جمهوری اسالمی ایران
زده اند.مقام��ات کش��ورمان همواره ادعای دخالت
ای��ران در یم��ن را رد ک��رده و بر حل بحران یمن از
طریق راه حل مسالمت آمیز و گفت وگوی یمنی-
یمنی تاکید میکنند.

پاسخ پاپ فرانسیس به نامه آیت اهلل
محقق داماد

پاپ فرانسیس در پاسخ به نامه آیتاهلل محقق داماد،
ضم��ن اع�لام مراتب همدردی معنوی خود با مردم
ای��ران و تم��ام مردم درگیر کرونا در سراس��ر جهان،
تأکید کرد که این مصیبت مبین آن اس��ت که بنی
آدم اعضای خانواده یگانه بش��ریت هس��تند و باید
ناس��ازگاری و تنفر را کنار بگذارند .به گزارش ایس��نا،
آیت اهلل س��ید مصطفی محقق داماد ،رئیس بخش
مطالعاتاسالمیفرهنگستانعلومدرنامهایبهپاپ
فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان از وی خواسته
بود که برای رفع تحریم های ظالمانه ایاالت متحده
امریکا علیه ملت ایران در شرایط شیوع ویروس کرونا
اقدام کند.پاپ فرانسیس طی نامه ای که به امضای
پیترو کاردینال پارولین نخست وزیر واتیکان رسیده
و از طری��ق س��فارت ب��رای وزارت امور خارجه ایران
ارس��ال ش��ده است ،در پاسخ به نامه آیت اهلل محقق
داماد ،ضمن اعالم مراتب همدردی معنوی خود به
مردم ایران و تمام مردم درگیر این ویروس در سراسر
جه��ان و دع��ا به درگاه خداوند ،برای ش��فای آالم و
ش��فای عاجل مبتالیان و از میان برداش��تن شر این
مصیبت،برایننکتهتأکیدکردهکهاینمصیبتمبین
آن اس��ت که بنی آدماعضایخانواده یگانهبش��ریت
هستند و باید ناسازگاری و تنفر را کنار بگذارند و در
برابر پروردگار ،برادارنه با هم در خانه مشترک خود،
یعنی سیاره زمین ،زندگی کنند و در ادامه اظهار داشته
اس��ت :دفتر پاپ فرانس��یس با نماینده دائمی ایاالت
متحده امریکا در س��ازمان ملل متحد تماس گرفته
ان��د و مرات��ب نگرانی مقامات ایران را اعالم کردند و
خواستار توجه به این موضوع شدند.

