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فرمانده کل سپاه گفت :همه سپاههای استانی در کنار
دانش��گاه علوم پزشکی آرایش واقع ًا جنگی گرفتهاند.
به گزارش مهر ،سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل
سپاه پاس��داران به صورت ویدئو کنفرانس در قرارگاه
زیستی با فرماندهان سپاه در شهرهای...
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تحریمها مغز ما را به کار انداخت
مغزمان بیشتر استفاده کنیم .روسیه بعد از تحریمها ،تمرکز
خود را بر جایگزینی اقالم وارداتی و تولید بومی این اقالم و
فناوریهایی قرار داد که پیشتر نداشتیم یا نادیده گرفته و یا
از دست دادیم .پوتین افزود :ما همه این صنایع (تحریمشده)
را از نو بازس��ازی کردیم و اکنون قطع ًا از سود آن بهرهمند
میشویم؛ تنوع (محصوالت) اقتصاد ما بیشتر شده و بهتر
با اولویتها برخود میکنیم .رئیسجمهور روسیه در پایان
تاکید ک��رد :اقدامات ضدتحریمی صنعت کش��اورزی ما
را تقوی��ت و زنجیرهای بازار داخلی م��ا را آزاد کرد( .مثال)

هیچ کسی تصور نمیکرد ما این حجم از گندم را تولید و
نیازهای خود را تأمین کنیم و به بزرگترین صادرکننده این
محصول تبدیل شویم .از سال  ۲۰۱۴که الحاق کریمه به
روسیه با برگزاری رفراندوم صورت گرفت ،آمریکا و اتحادیه
اروپا چندین دور تحریم علیه مس��کو اعم��ال کردند ،زیرا
کش��ورهای غربی و اوکراین آن همهپرسی را به رسمیت
نشناختند .اما روسیه هرگونه دخالت در امور اوکراین را رد
کرده و تاکید دارد که همهپرسی سال  ۲۰۱۴مطابق قوانین
بینالمللی صورت گرفته است.

چین خواستار لغو تحریمهای ایران شد

س��خنگوی وزارت خارجه چین با «غیرانسانی» خواندن
تحریمهای آمریکا و دیگر کشورها علیه ایران ،خواستار
لغو سریع تحریمها علیه جمهوری اسالمی ایران شد .به
گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل

از روزنامه چاینا دیلی ،گنگ ش��وآنگ ،سخنگوی وزارت
امور خارجه چین با «غیرانس��انی» خواندن تحریمهای
آمریکا و دیگر کش��ورها علیه ایران ،از کشورهای جهان
خواس��ت به دلیل شیوع گس��ترده ویروس کرونا ،هرچه

سریعتر تحریمهای خود علیه جمهوری اسالمی ایران را
لغو کنند .او گفت :ادامه تحریمهای یک جانبه علیه ایران
در چنین اوضاع حساسی ،اثر شدیدی بر این کشور که در
حال مبارزه با شیوع ویروس کروناست ،دارد.

باری عطوان:

کرونا جنگی بیولوژیک است که در صدر آن هم آمریکا قرار دارد

سردبیر روزنامه رأی الیوم شیوع ویروس کرونا را جنگی
بیولوژیک دانس��ت که آمریکا با هدف نابودی اقتصادی
چین به راه انداخته اس��ت .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،عبدالباری عطوان ،سردبیر روزنامه اینترنتی رأی
ی هفتگیاش آمریکا را به انتشار
الیوم ،در سخنان تصویر 
ویروس کرونا در جهان و در اختیار داش��تن واکسن آن
متهم کرد .او گفت :امروز میخواهم درباره سه جنگ با
ش��ما صحبت کنم .نخست ،جنگی که بسیار مهم است
و جنگه��ای دیگری که اهمیتش کمت��ر از این جنگ
نیس��ت .جنگ نخست جنگ کروناس��ت .االن مسائل
شفافتر شده و مشخص شده که یک جنگ بیولوژیکی
اس��ت و جنگ تصادفی نیست و در صدر این جنگ نیز
آمری��کا قرار دارد و چه بس��ا آمریکا ای��ن ویروس را به
سراس��ر جهان سرایت داده اس��ت .جنگ دوم نیز جنگ
نفتی اس��ت که بین سعودی و روسیه شعلهور شده و به
هرج و مرج و کاهش قیمت نفت به کمتر از  ۳۰دالر در
هر بشکه منجر و باعث فاجعه برای کشورهای نفت خیز
عرب خلیج (فارس) و کشورهای دیگر شده است .جنگ
س��وم نیز جنگ نیابتی در عراق اس��ت .حزب اهلل عراق
به شلیک موش��ک به پایگاه التاجی آمریکا اقدام کرد و
این گروه انتقام فرمان��دهاش یعنی ابو مهدی المهندس
را گرفت و دو س��رباز آمریکایی و یک سرباز انگلیسی را
کشت .آمریکا نیز به پایگاههای بسیج مردمی حمله کرد
که به کشته شدن شش نفر منجر شد.
چرا ویروس کرونا با تأخیر به آمریکا رسید؟


این روزنامهنگار مش��هور ع��رب در ادامه افزود :با جنگ

تقاضای موثر واقعی
در بازار ارز وجود ندارد

رییس کل بانک مرکزی در مورد عملیات
روانی س��فته بازان برای اعالم نرخهای
باال در کانالهای خود در فضای مجازی
و مدیریت بانک مرکزی برای ثبات بازار
ارز یادداش��تی در صفحه اینستاگرام خود
منتش��ر کرد .به گزارش مهر ،رییس کل
بانک مرک��زی در مورد عملی��ات روانی
س��فته بازان برای اع�لام نرخهای باال
در کاناله��ای خود در فض��ای مجازی
یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.متن کامل یادداشت به این شرح
است:در روزهای پایانی امسال با توجه به اثرات شیوع ویروس کرونا عم ً
ال تقاضای
واقع��ی و مؤثری برای ارز (اس��کناس) در صرافیها وجود ن��دارد و نرخ ارز برای
واردکنن��دگان ب��ا عرضه قابل توجه صادرکنندگان غیر نفت��ی و بانک مرکزی در
سامانه نیما (فقط در اسفند ماه بیش از  ۱.۵میلیارد دالر) روند نزولی...
صفحه3

پوتین:

رئیسجمهور روسیه در گفتوگوی اختصاصی با خبرگزاری
تاس از کارآمدی تحریمها علیه این کش��ور در راس��تای
پیشرفت داخلی سخن گفت .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه در گفتوگوی
اختصاص��ی با خبرگزاری ت��اس اعالم ک��رد :برآوردهای
مختلف نشان میدهد تحریمهای خارجی  ۵۰میلیارد دالر
به ما ضرر رسانده ،اما ما موفق شدیم با راهکارهای مختلف
ای��ن زیان را جبران کنیم .وی ادامه داد :این میزان از ضرر
بسیار چشمگیر است ،اما اعمال تحریمها موجب شد ما از

صفحه2

توضیحات همتی درباره تحرکات سفتهبازان در بازار ارز؛

سپاه برای مقابله با کرونا آرایش
جنگیگرفتهاست

کرونا آغ��از میکن��م .س��خنگوی وزارت خارجه چین،
جهان را با س��خنانش -که گفت این ویروس را آمریکا
س��اخته و چه بس��ا ارتش آمریکا این ویروس را در چین
برای انتقام از این کش��ور منتشر کرده است -به لرزه در
آورد .این مقام چینی مجموعه س��ئواالتی را مطرح کرد
و گفت چرا این ویروس با تأخیر به آمریکا رسید؟ چرا در
بیمارستانهای آمریکا این ویروس وجود ندارد چرا تعداد
مبتالیان زیادی در آن وجود ندارد؟ آمریکا سیصد میلیون
نفر جمعیت دارد .عطوان افزود :سخنان این مقام چینی،
جنجالی ب��ه پا کرد .ما در ویدی��وی قبلی گفتیم نظریه
توطئه این بار درس��ت است .آمریکا بسا در حال انتقام از
چین است .آمریکا از چین شکست تجاری خورده است.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،گرهای به نام چین و
تجارت با چین دارد .چین ظرف کمتر از ده سال ،آمریکا
را به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی از صدرنشینی به
زیر کش��یده است .چین ظرف پنج س��ال نیز دالر را به
زیر کش��یده اس��ت و چین اکنون برای نظام جدید مالی
برنامهریزی میکند که به سلطه دالر پایان میدهد.

آمری�کا ب�رای نابودی اقتصادی چی�ن از طریق جنگ

بیولوژیک تالش میکند

او اضاف��ه کرد :چین با روس��یه و کش��ورهای متضرر از
تحریمهای آمریکا مانند ایران و ونزوئال و هند همکاری
میکن��د .نقش کنونی چی��ن اکنون خیلی زیاد اس��ت.
پیشبینی میشود چین به قدرت اول اقتصادی و قدرت
نظامی تبدیل ش��ود .اگر این نظریه درس��ت باشد شاید
همین باعث شده اس��ت آمریکا برای نابودی اقتصادی

چی��ن از طریق جنگ بیولوژیک و ویروس کرونا تالش
کند .س��ردبیر رای الیوم در ادامه گفت :این مسئله جای
بح��ث و بررس��ی دارد و همه جهانیان بای��د درباره این
نظریه صحبت کنند .نخس��تین کشوری که در جهان از
بمبهای اتمی اس��تفاده کرد کدامین کشور بود؟ آمریکا
ب��ود ک��ه در جنگ علیه ژاپن اس��تفاده ک��رد .آمریکا از
طاع��ون برای نابودی سرخپوس��تان بهره گرفت و همه
سرخپوس��تان را تارومار کرد و بیش از یکصد هزار سرخ
پوس��ت در این جنگ از بین برده شدند .عطوان در ادامه
اعالم کرد :نظریه توطئه درباره اعراب نیز وجود دارد .ما
بهای سنگینی پرداخت کردیم .آمریکا با دروغ سالحهای
کش��تار جمعی ،عراق را نابود ک��رد .نظریه توطئه درباره
لیبی نیز اجرا ش��د .با داس��تان دموکراسی و دیکتاتوری
به لیبی حمله کردند و مش��خص ش��د آنان میخواهند
قذافی را بکش��ند و به ش��یوه اهانت باری او را کش��تند
و به ناموس��ش تعرض کردند و علتش نیز تالش��هایش
برای ایجاد پول آفریقایی بود که میخواست پول اروپا و
دالر را تحتالشعاع قرار دهد .ما نیز از جنگهای آمریکا
آسیب دیدهایم .او افزود :بعید نیست آمریکا این ویروس
را تولید کرده باشد و به چین فرستاده باشد تا اقتصاد چین
را نابود کند .رشد اقتصادی چین االن به کمتر از  ۳درصد
کاهش یافته اس��ت که پیش از این  ۷درصد بود .اقتصاد
چین به ش��کل اساسی نابود شد .صادرات چین به شدت
کاهش یافته است و همه اینها زیر سر آمریکاست ،اما
صادرات آمریکا و اقتصادش س��ر جای خودش اس��ت و
بیکاریاش کاهش یافته است.

میتوان عید را به صورت
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روزنامهصبحايران

سخنگوی ستاد تنظیم بازار:

یادداشت

نوروز امس��ال ب��ا نورز س��ال های دیگر
متفاوت است .اگر چه در روزهای ابتدای
سال جاری کش��ور درگیر سیل بود اما با
این وجود امس��ال نوروز  99از نوروز 98
سخت تر است .میهمان ناخوانده ای به نا
ویروس کرونا پشت درب خانه در کوچه
و خیابان های ش��هر همه ما کمین کرده
و منتظر غفلتی است برای الوده کردن.با
وجود هشدار های جدی وزارت بهداشت
برای در خانه ماندن شهروردان اما هستند
هنوز کسانی که به این هشدارها بی توجه
هستند و همچنان سرگرم خرید شب عید
برای نوروز در میان ش��یوع گسترده این
ویروس هس��تند .خطر ش��یوع کرونا به
حدی است که اگر این بی توجهی ها به
دید و بازدید های نورزی هم برس��د باید
بعد از تعطیالت نوروزی شاهد یک فاجعه
در کش��ور باشیم.اگر س��فرهای و دید و
بازدید های نوروزی مدیریت نشود ،شاهد
شیوع بسیار کسترده این بیماری در کشور
خواهیم بود .این شیوع به حدی گسترده
خواهد بود که سیس��تم پزش��کی کشور
پاسخگو نیاز بیماران نخواهد بود .پویش
در خان��ه بمانیم یک راه��کار موثر برای
کنترل شیوع کرونا ویروس است.تالش
ش��بانه روزی کادر پزش��کی و مسئوالن
کش��ور در کن��ار عای��ت بیش��تر نکات
بهداش��تی و اقدامات پیش��گیرانه توسط
م��ردم و ماندن در خانه تا دفع کامل این
بال از س��ر ،راهکار مبارزه با این بیماری
است .این مهم نیازمند یک همدلی همه
جانب��ه از ط��رف تمام مردم اس��ت.قطع
زنجیره انتقال این بیماری کمک شایانی
به سیس��تم پزشکی کشور است تا با کم
شدن تعدادمبتالیان پزشکان با امکانات
و اس��ودگی بیش��تری به درمان بیماران
بپردازند.کرونا ویروسی جدی و خطرناک
اس��ت برای مقابله با آن باید جدی بود و
جدی برخورد کرد .هم��ه با هم در خانه
بمانیم تا زنجیره انتقال این بیماری قطع
ش��ود .عید را میتوان به صورت مجازی
هم از طریق چندین پیام رس��ان مختلف
تبریک گفت به صورت تصویری ارتباط
گرفت و دید و بازدید کرد.

پیشنهادمالیترامپبهشرکتآلمانیبرایدریافتانحصارواکسنکرونا

مناب��ع آگاه دولت آلمان اعالم کردند که رئیسجمهور
آمریکا به یک ش��رکت دارویی آلمانی پیش��نهاد مالی
داده تا حق انحصار تولید واکسن بیماری «کرونا» را به
آمریکا منتقل کند .به گزارش فارس ،مقامهای آلمانی در
تالش هستند تا مانع تالشهای دولت «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا برای فریب شرکت دارویی آلمانی
«کی��وروک» برای اعطای ح��ق انحصار تحقیقات در
خصوص واکس��ن «کرونا» به ایاالت متحده شوند .بنا
به گزارش روزنامه انگلیس��ی «دیلی میل» ،ترامپ به
ش��رکت دارویی آلمانی کیوروک پیشنهاد داده است تا
بودجه تحقیقات این شرکت برای تهیه واکسن کرونا را
تأمین کند تا از این طریق حق انحصار این واکس��ن به
آمریکا منتقل ش��ود .روزنامه آلمانی «ولت ام سونتاگ»
در ای��ن خصوص گزارش کرد ک��ه دولت آلمان تمامی
تالش خ��ود را به کار گرفته تا این ش��رکت دارویی را
متقاعد کند از انتقال حق انحصار واکسن کرونا به آمریکا
خ��ودداری کند .یک منب��ع آگاه دولت آلمان به روزنامه
ولت ام س��ونتاگ گفت که ترامپ در تالش است تا به

طور انحصاری از تحقیقات محققان آلمانی برای ساخت
واکسن ویروس ناشناخته کووید 19-حمایت کند و هر
اقدامی را انجام خواهد داد تا این واکسن را برای ایاالت
متحده آمریکا به دس��ت آورد .کیوروک هفته گذش��ته
اعالم کرد که در تالش برای ساخت واکسن کرونا است
و دو مورد از نمونههای خود را برای آزمایشهای بالینی
برگزیده است .طبق این گزارش ،مدیر شرکت کیوروک
اوایل ماه جاری می�لادی با ترامپ و کارگروه مقابله با
ویروس کرونا کاخ سفید برای بحث درباره یک واکسن

مالقات کرده اس��ت .هماکنون سیاس��تمداران آلمانی
تأکید دارند که هیچ کشوری نباید حق انحصار هیچگونه
واکس��نی که در آینده ساخته میش��ود را دریافت کند.
وزارت بهداش��ت آلمان در این خصوص گفت« :دولت
آلمان عالقمند اس��ت که تضمین کند که واکسنها و
هرگونه مواد مقابله با وی��روس جدید کرونا در آلمان و
اروپا تولید ش��ود و در همین راستا ،دولت آلمان به طور
فشرده با شرکت کیوروک وارد تعامل و تبادل نظر شده
است» .سخنگوی وزارت بهداشت آلمان تصریح کرد که
گزارش روزنامه آلمانی ولت ام سونتاگ را تأیید میکند.
با اینحال ،س��فارت آمریکا در برلین و کیوروک هنوز در
خصوص این گزارش واکنش��ی نشان ندادهاند .این خبر
در حالی منتشر ش��ده است که شیوع ویروس کرونا در
ایاالت متحده آمریکا در حال تبدیل به یک بحران شده
اس��ت به طوریکه تعداد مبتالیان ب��ه ویروس کرونا در
آمریکا به  ۳۰۴۵نف��ر و آمار فوتیها به  ۶۰نفر افزایش
یافت��ه و اکن��ون به جز یک ایالت هم��ه ایالتها با این
ویروس درگیر شدهاند.

بازگشت همه به سوي اوست
رحلت عالم فاضل آیت اهلل حاج س��ید هاش��م بطحایی گلپایگانی نماینده محترم مردم تهران در مجلس
خبرگان رهبری موجب تتأسف و تأثر گردید  .درگذشت این عالم جلیلالقدر را به پیشگاه حضرت ،ولی
عصر (عج) ،رهبر معظم انقالب ،روحانیت معزز ،حوزههای علمیه ،دوس��تداران و ارادتمندان و به ویژه
علو درجات و رحمت
مکرم و بستگان محترم ایشان تسلیت میگویم .از خداوند متعال برای ایشان ّ
بیت ّ
واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر طلب میکنم.
بیژن نوباوه وطن
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