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اخبار
آغاز رزمایش «کمک مومنانه» بسیج

رئیس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین گفت:
بس��یج بهعنوان تش��کیالت مردمی گسترده
رزمایش سراس��ری «کمک مومنانه» را از روز
ش��نبه برگزار میکند .به گزارش مهر ،س��ردار
غالمرضا سلیمانی با یادآوری بیانات اخیررهبر
انقالب مبن��ی بر ض��رورت ایج��اد رزمایش
گسترده مواس��ات در ماه مبارک رمضان برای
یاری رس��اندن به اف��راد کمبضاع��ت ،افزود:
بس��یج بهعنوان تش��کیالت مردمی گسترده
که در سراسر کش��ور ،پایگاه دارد ،در نظر دارد
ب��ا محوریت  ۵۴ه��زار پایگاه در کل کش��ور،
رزمایش سراسری «کمک مومنانه» را برگزار
کند .سردار سلیمانی با بیان اینکه فاز نخست
این رزمایش از امروز ب��ا رمز یا صاحبالزمان
(عج) آغاز میش��ود ،اظهار داشت :مرحله اول
این رزمایش تا پایان ماه مبارک رمضان خواهد
بود و پس از آن ،مراحل بعدی ادامه خواهد شد.
وی درباره نحوه گردآوری و توزیع کمکهای
مردمی در رزمایش سراسری «کمک مومنانه»
گفت :کمکهایی که به صورت کاال خواهد بود
در همان محل به افراد نیازمند اعطا میشود و
کمکهای نقدی نیز به دست نیازمندان همان
منطقه خواهد رس��ید و کمکها در منطقهای
دیگر هزینه نخواهد شد.
غربالگری  ۷۰میلیون نفر در کشور
برای بیماری کرونا

معاون سالمت ،آموزش پزشکی و دفاع زیستی
س��پاه پاس��داران گفت :ما در طرح غربالگری
که بیشتر توسط نیروهای بسیجی انجام شد،
بیش از  ۷۰میلیون نف��ر را غربالگری کردیم.
به گ��زارش مهر ،س��ردار احم��د عبداللهی با
بیان اینکه از ابتدای شروع بیماری کرونا کنار
مردم و مس��ئوالن وزارت بهداشت بودیم و به
مدد آنها ش��تافتیم ،گفت :در فاز اول با حضور
در مجموعه وزارت بهداشت برای گرهگشایی
و حل مش��کالت کنار آنها بودیم و در برپایی
بیمارس��تانهای مختلف در نق��اط مورد نظر
وزارت بهداش��ت اقدام کردیم .بیمارستانهای
ما بهعنوان معین بیمارس��تانهای دولتی بود؛
اما در عمل و پ��س از ابالغ رهبر انقالب۷۰ ،
درصد تختهای بیمارستانی نیروهای مسلح و
سپاه به بیماران کرونایی اختصاص داده شد .در
طرح غربالگری بیشتر نیروهای بسیجی این کار
را انجام دادند .در این طرح گروههای مختلف
بسیجی مجاهدانه کار کردند و بهاعتراف دوستان
وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی این
کار بینظیر است و هنوز هم کشورهای اروپایی
موفق به اجرای این طرح نشدهاند.
کرونا افسانه دهکده جهانی را شکست

عضو ش��ورای مرکزی فراکسیون نمایندگان
والیی گفت :ب��ا رفتارهای غرب و آمریکا در
قبال ش��یوع ویروس کرونا ،افس��انه دهکده
جهان��ی ب��رای همیش��ه منتفی ش��د .احمد
علیرضابیگ��ی در گفتگو با مهر با اش��اره به
فرمایش��ات مقام معظ��م رهب��ری در مورد
خوی وحش��یگری در غرب و واکنش غرب
به بحران کرونا گفت :با ش��یوع این بحران و
واکنشهایی که جهان غرب داش��ت ،افسانه
دهکده جهانی منتفی شد و تئوری جهان به
هم پیوس��ته کام ً
ال شکس��ت خورد .غربیها
فهمیدن��د که اگر پایش بیفتد ،ایاالت متحده
حاضر اس��ت بین اروپا و آمریکا دیوار بکشد.
رفتارهای ترامپ ،چهره عریان جامعه آمریکا
است.
تحریمهای دارو مصداق تروریست
بودن آمریکاست

یک نماینده مجلس با اش��اره به تحریمهای
داروی��ی آمریکا علیه ایران ،گفت :تحریمهای
داروی مصداق تروریس��ت بودن آمریکاست و
آمریکاییها با تحریم کردن دارو ثابت کردند که
به هیچ قانونی پایبند نیستند .حسینعلی حاجی
دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در گفتوگو
با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره
به تحریمهای دارویی آمریکا علیه ایران ،گفت:
تحریمهای داروی مصداق تروریس��ت بودن
آمریکاست و آمریکاییها با تحریم کردن دارو
ثابت کردند که به هیچ قانون و حقوق انسانی و
درمانی پایبند نیستد و اینگونه اقدامات مصداق
بارز و قطعی تروریس��ت بودن آمریکا در حوزه
بهداش��ت و درمان اس��ت .وی با بیان اینکه،
ایران با اتکا به متخصصان و دانش��مندان خود
توانس��ته اس��ت نیازهای درمانی خود را برای
مقابله با کرونا تأمین کند ،گفت :متأسفانه برخی
کش��ورهای که ادعای حقوق بشری دارند در
تحریمهای داروی آمریکا را همراهی میکنند
اما مردم ایران از کشورهای دوست انتظار دارند
اعتنایی به تحریمهای آمریکا نکنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت :غربیها
همیشه تالش میکردند خوی وحشیگری
ناشی از جهانبینی اومانیستی را روتوش کنند
اما در بحران کرونا ،واقعیت این تفکر روشن
شد .سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی در
گفتگو با مهر در خصوص فرمایشات مقام
معظم رهبری پیرامون خوی وحشیگری در
غرب اظهار داشت :جهانبینی و فلسفه غرب
مبتنی بر خودخواهی است .فرد تربیت شده

کرونا وحشیگری غرب را ثابت کرد

حق مطلق میداند
در جه��ان غرب ،خود را ِ
و معتقد اس��ت هر چیزی ک��ه منافع من را
تأمین کند ،درست و هر چه در راستای منافع
من نباش��د ،غلط است؛ به دلیل این اندیشه
اس��ت که آمریکاییها محموله ماس��ک و
کیتهای تش��خیص کرونا را از فرانس��ه و
آلمان میدزدند و در بین ایاالتهای آمریکا
نیز چنین دزدیهایی وجود دارد .همین تفکر
فردگرایی موجب ش��ده که مردم مغازهها را

غارت میکنند زی��را معتقدند که باید برای
منافع خود عمل کنند .وی افزود :در مقابل
فرهنگ غربی ،فرهنگ توحیدی وجود دارد
که همه انسانها بر اساس این فرهنگ باید
در برابر خداوند پاسخگو باشند؛ این فرهنگ
روحیه ایثار و جوانمردی را گسترش میدهد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان
والیی مجلس تصریح کرد :غربیها تالش
میکردند خوی وحش��یگری خ��ود را که

نتیجه تفکر اومانیستی است ،پنهان کرده و
روتوش نمایند اما در بحرانهایی مثل کرونا،
واقعیت این تفکر ظهور و بروز مینماید؛ در
ش��خصیتهایی مثل ترامپ ،این واقعیت
وضوح بیش��تری دارد .قاضیزاده هاش��می
گف��ت :غربزدگان داخل��ی نیز جهانبینی
غ��رب را قبول دارن��د حتی اگ��ر در ایران
زندگ��ی کرده و مس��لمان باش��ند ،روش و
تفکر غربی را میپسندند؛ این افراد هیچگاه

حدود  ۹۰درصد از مبتالیان به کرونا
در اسپانیا شناسایی نشدهاند

از وقایع درس نمیگیرند چون باورهایشان
بر اساس تفکر آمریکایی است .آمریکا پیش
از این نیز پرونده س��یاهی در جهان داشته و
اگر غربگرایان میخواستند درس بگیرند تا
امروز درس گرفته بودند.

رهبر انقالب در سخنرانی به مناسبت عید نیمه شعبان:

غرب در قضایای مربوط به کرونا روح وحشیگری خودش را نشان داد

گروه سیاس�ی :رهبر معظم انقالب اسالمی
با اش��اره به س��خنان یکی از س��ناتورهای
غربی که گفته بود «غرب وحشی زنده شده
اس��ت» ،فرمودند :هنگامی که ما میگوییم
غرب یک روح وحشیگری برخالف ظاهر
اتوکش��یده و ادکلن زده خود دارد ،برخی آن
را انکار میکنند ام��ا حاال خود آنها صراحت ًا
همی��ن واقعی��ت را میگویند .ب��ه گزارش
«عص��ر ایرانی��ان» ب��ه نق��ل از پای��گاه
اطالعرس��انی دفت��ر مقام معظ��م رهبری،
حضرت آی��تاهلل خامن��های رهب��ر معظم
انقالب اسالمی در خجسته عید نیمهشعبان
و می�لاد حضرت بقیتاهللاالعظ��م ارواحنا
فداه در سخنان زنده و تلویزیونی خطاب به
ملت ش��ریف ایران ،احس��اس نیاز عمیق و
گسترده بشریت امروز به منجی را در طول
تاریخ کمسابقه خواندند و با تأکید بر معنای
حقیقی و سازنده انتظار یعنی «امید و اعتقاد
به گش��ایش و فرج و تح��رک و اقدام برای
دس��تیابی به آینده روش��ن» افزودند :ملت
ایران در آزمون بیماری اخیر خوش درخشید
و رفتار و نظم عمومی آن در بهکار بس��تن
توصیهه��ا خوب اس��ت البت��ه زندگی برای
برخی قش��رهای ضعیف با سختی در حال
گذران است که مس��ئوالن باید برنامههای
کمک به آنها را هر چه سریعتر و بهتر اجرا
و مردم نیز ماه رمضان امسال را به رزمایش
گس��ترده کمک به نیازمن��دان تبدیل کنند.
رهبر انقالب اس�لامی با تبریک عید میالد
حض��رت ولیعصر (ع��ج) به مل��ت ایران،
مس��لمانان و هم��ه آزادیخواه��ان جه��ان
افزودند :احساس نیاز آگاهانه نخبگان جهان
و نیاز ناخ��ودآگاه امروز تودههای ملتها به
«یک دست قدرت الهی ،به امامت معصوم
و ب��ه حقیق��ت واالی مه��دی موع��ود»
نش��اندهنده این واقعیت است که مکاتب
گوناگون و مس��لکهای مختلف بشری با
هم��هی ادعاه��ا ،نتوانس��تهاند آرام��ش و
خوش��بختی را ب��رای ملته��ا ب��ه ارمغان
بیاورن��د .ایش��ان با اش��اره به مش��کالت
گوناگون جامعه بشری با وجود پیشرفتهای
علم��ی گفتن��د :بیعدالتی ،فق��ر ،بیماری،
فحش��ا ،گناه ،شکاف طبقاتی بسیار وسیع و
سوء اس��تفاده قدرتها از علم ،موجب شده
که جامعه بش��ری دچار احساس خستگی،
اضطراب وگرفتاری باشد و احساس نیاز به
یک دس��ت نجاتبخش در همه جای دنیا،
اوج بگیرد .حضرت آیتاهلل خامنهای علم و
خرد و تجرب��ه را از نعمتهای بزرگ الهی و
حل کننده بسیاری از مشکالت بر شمردند
اما خاطرنش��ان کردند :علم و خرد همچنان
که ت��ا کنون اثب��ات ش��ده ،نمیتواند گره
بیعدالت��ی را باز کن��د و تحقق این آرزوی
همیش��گی بشر نیاز به دس��ت قدرت الهی
دارد و ب��ه همی��ن عل��ت ،مأموریت بزرگ
حضرت بقی��هاهلل االعظم پر کردن زمین از
قسط و عدل اس��ت .رهبر انقالب اسالمی
عدال��ت وع��ده دادهش��ده در زم��ان ظهور
صاحبالزم��ان را عدال��ت در همه ش��ئون
زندگی بش��ر از جمل��ه عدال��ت در قدرت،
ثروت ،س�لامت ،کرامت انس��انی و منزلت
اجتماع��ی خواندن��د و افزودن��د :به لطف و
قدرت الهی این وعده با دس��ت قدرت امام
عص��ر حتم ًا محق��ق خواهد ش��د .حضرت
آی��تاهلل خامنهای با اش��اره ب��ه بیان وعده
«فرج و حرکت عظیم الهی» در همه ادیان

افزودن��د :انتظار ف��رج در اس�لام انتظاری
س��ازنده و همراه با امید و تح��رک و اقدام
است و به همین علت همانگونه که پیامبر
خات��م و ائمه هدی فرمودهان��د ،انتظار فرج
جایگاه بس��یار مهمی دارد و برترین اعمال
اس��ت .رهبر انق�لاب انتظار ف��رج حضرت
ولیعص��ر را مهمتری��ن مص��داق انتظ��ار
خواندن��د و افزودن��د :البت��ه انتظ��ار فرج و
گشایش باید ناظر به همه امور زندگی باشد
و به همین علت انتظ��ار فرج ،خودش یک
گش��ایش است چرا که انس��ان را از یأس و
درماندگی نج��ات میدهد .حضرت آیتاهلل
خامن��های با تأکید بر این که امت محمدی
(ص) در هیچ حادث��های نباید دچار یأس و
ناامیدی شود ،افزودند :انتظار فرج به معنای
نشس��تن ،بیعملی و چش��م به در دوختن
نیس��ت بلکه به معنای آماده ش��دن و اقدام
ک��ردن برای دس��تیابی به آینده روش��ن و
وعده دادهش��ده اس��ت .انتظار ف��رج یعنی
ت�لاش در راه ایج��اد جامعه مه��دوی که
جامعه قس��ط ،معنویت ،علم و عزت است.
ایش��ان افزودند :به همین علت برای ایجاد
جامع��ه مهدوی باید هم خودس��ازی کرد و
هم ب��ه ق��در ت��وان دگرس��ازی ،و محیط
پیرامون��ی را به جامعه مه��دوی که جامعه
قسط ،عدالت ،معنویت ،معرفت و برادری و
عزت اس��ت ،نزدیک کرد .حضرت آیتاهلل
خامنهای انتظار حقیقی ف��رج را در تضاد با
بیصب��ری و مدت معین کردن برای ظهور
حضرت خواندند و افزودند :در آمادهس��ازی
برای فرج ،بیصبری و عجله کردن ممنوع
اس��ت چرا که پروردگار بر مبنای ش��تاب و
عجله انسانها تصمیم نمیگیرد ،ضمن این
که هرحادثه وقت معین و حکمتی دارد و بر
اس��اس آن حکمت انجام میشود .ایشان با
اش��اره به اوضاع ناش��ی از بیماری کرونا در
جه��ان افزودند :انتظار فرج به معنای فرج و
گشایش بعد از ش�� ّدت نیز هست به همین
علت ،انس��ان منتظر از این حادثه مأیوس و
متالطم نمیش��ود و با حف��ظ آرامش خود
میداند که این اوضاع بالشک تغییر خواهد
ک��رد .حض��رت آی��تاهلل خامن��های دعا و
مناجات را موجب افزایش آرامش ناش��ی از
انتظار فرج دانس��تند و افزودند :در دو ماه پر
برکت ش��عبان و رمضان ،ادعی��ه فراوان و
دارای مضامین عالی وجود دارد که میتوان

با مناجات واس��تغاثه با پروردگار و راز و نیاز
ب��ا ائمه ه��دی ،رحم��ت اله��ی را جلب و
احساس آرامش بیشتری کرد .رهبر انقالب
اس�لامی با اش��اره به مناجات دیشب ملت
ایران ب��ا پروردگار در ش��ب میالد حضرت
مهدی موعود تأکید کردند :میلیونها دستی
که دیش��ب به آسمان بلند شد و با خدا راز و
نی��از و به درگاه او اس��تغاثه ک��رد ،قطع ًا و
بالش��ک موجب جلب رحمت الهی و منجر
به ب��روز برکات ف��ردی و اجتماعی خواهد
ش��د .رهبر انقالب اس�لامی در بخش دوم
سخنانش��ان به موضوع بیماری کرونا اشاره
کردن��د و با تأکید بر اینکه این موضوع یک
آزم��ون عموم��ی و عجیب ب��رای دولتها و
ملتها اس��ت ،گفتن��د :در م��ورد آمارها و
اقدام��ات بس��یار خ��وب انج��ام ش��ده و
توصیههای مسئوالن ،به قدر کافی مطالبی
گفته شده و صداوس��یما هم انصاف ًا در این
زمینه بسیار خوب عمل کرده اما نکته مهم،
خوش درخشیدن ملت ایران در آزمون این
بیماری وبای مدرن اس��ت .حضرت آیتاهلل
خامنهای اوج ای��ن افتخار ملی را متعلق به
کادر درمانی کشور دانستند و افزودند :کادر
درمانی کشور با تحمل رنج دوری از خانواده
حتی در تعطیالت نوروز و تحمل فشارهای
ناش��ی از مراقبت از بیماران بدحال ،جان و
س�لامت خ��ود را در خدمت به م��ردم قرار
دادند و این موضوع بسیار با عظمت ،خاطره
خوش��ی را در ذه��ن مل��ت ای��ران بر جای
خواه��د گذاش��ت .رهبر انقالب اس�لامی،
حض��ور داوطلبانه ط�لاب و دانش��جویان
جهادی و هزاران بس��یجی پر تالش و آحاد
مردم در میدان ارائه خدمات به کادر درمانی
و بیم��اران و حت��ی نیازمندان را بس��یار با
ارزش و خرسندکننده برش��مردند و گفتند:
نیروه��ای مس��لح نی��ز انصاف ًا هم��ه توان
س��ازندگی و ابت��کار خود از بیمارس��تانها و
نقاهتگاههای تجهیز ش��ده تا تواناییهای
علمی و تولید امکانات بهداشتی و درمانی را
وارد میدان کردند و ظرفیتهای جدید نیز در
این مس��ئله در نیروهای مس��لح و جوانان
خارج از آنها کش��ف ش��د .ایشان مشارکت
های مردمی در سراس��ر کشور را نیز انصاف ًا
زیبا و ش��گفت انگیز خواندند و با اش��اره به
نمونههای��ی از این اقدام��ات افزودند :همه
این حرکتهای ارزشمند نشاندهنده عمق

و رس��وخ فرهنگ اسالمی در مردم است و
برخالف خواسته برخی که در یکی دو دهه
اخیر تالش کردند فرهنگ اسالمی -ایرانی
را تحقی��ر و مردم را متوجه س��بک زندگی
غرب��ی کنن��د ،ای��ن حرکته��ا نش��ان داد
خوش��بختانه احس��اس تفک��ر و فرهن��گ
اس�لامی و زنجیره ارزش��های اسالمی در
مردم ایران قوی و راس��خ اس��ت .حضرت
آی��تاهلل خامن��های در ادام��ه ب��ه رفتار و
عملکرد دنیای غرب در ماجرای کرونا اشاره
کردن��د و با برش��مردن مصادیقی همچون
مصادره ماسکها و دس��تکشهای کشورها
بهوسیله برخی کشورهای اروپایی و امریکا،
هجوم مردم به فروش��گاهها و خالی کردن
قفس��هها و به جان هم افت��ادن برای چند
دستمال توالت ،صف کش��یدن مردم برای
خرید اسلحه ،معالجه نکردن بیماران سالمند
و خودکش��ی افراد به علت ت��رس از کرونا،
گفتند :در این ماجرا فرهنگ و تمدن غرب
محص��ول خود را نش��ان داد که این نتیجه
طبیعی فلس��فه حاکم بر تمدن غربی مبتنی
ب��ر فردگرای��ی و م��ادی گرای��ی و غالب�� ًا
بیخدایی اس��ت .رهبر انقالب اس�لامی با
اش��اره به سخنان یکی از سناتورهای غربی
که گفت��ه بود «غرب وحش��ی زنده ش��ده
اس��ت» ،افزودند :هنگامی که ما میگوییم
غرب یک روح وحشیگری برخالف ظاهر
اتوکش��یده و ادکلن زده خود دارد ،برخی آن
را انکار میکنند ام��ا حاال خود آنها صراحت ًا
همی��ن واقعیت را میگویند .ایش��ان به بُعد
دیگری از ماجرای بیماری کرونا در کش��ور
یعنی رفت��ار عمومی ملت در بهکار بس��تن
توصیهها اش��اره کردند و گفتند :مردم واقع ًا
به آنچه ستاد ملی مقابله با کرونا بهصورت
تصمی��م قاطع میگوید عمل میکنند ،البته
ممکن اس��ت چی��زی را به ص��ورت مر ّدد
اعالم کنند و مردم به این نتیجه نرسند که
بای��د ب��ه آن عمل ش��ود ام��ا در جایی که
مطلبی قاطعانه گفته میشود مردم همراهی
میکنند که نمونه بارز آن نرفتن به س��یزده
بهدر امس��ال و پذیرفت��ن یک نظم عمومی
ب��ود البت��ه این رفت��ار بای��د ادام��ه یابد و
تصمیمهای س��تاد ملی ج��دی گرفته و به
آنها عمل شود .حضرت آیتاهلل خامنهای با
اش��اره به یک وجه دیگر حادثه کرونا تأکید
کردند :کرونا یک مش��کل بزرگ و ابتالیی

خطرناکی برای بشریت است اما این قضیه
نباید ما را از دیگر مشکالت و حوادث مهم
دنیا غافل کند زیرا در سالهای گذشته ،دنیا
و یا کشور ما با مشکالت و حوادث بزرگتر
از آن هم مواجه بوده اس��ت .ایشان یکی از
این ح��وادث را که در  ۳۲س��ال قبل روی
داد ،حمله شیمیایی هواپیماهای رژیم بعث
صدام به ش��هر حلبچه عراق و بخشهایی از
مناطق مرزی ایران برش��مردند و گفتند :در
آن زمان ،برخی از همین کشورهای مدعی
تمدن و ترقی ،س�لاحهای ش��یمیایی را در
اختی��ار ص��دام ق��رار دادند و تا ام��روز هم
هیچیک از آنه��ا درباره جنایتش��ان جوابی
ندادهان��د .رهبر انقالب اس�لامی ،جنگهای
جهان��ی اول و دوم ،جنگ ویتن��ام و حمله
آمری��کا به افغانس��تان و ع��راق را از دیگر
ح��وادث مه��م و بزرگ س��الهای گذش��ته
دانس��تند و خاطر نشان کردند :حادثه کرونا
نبای��د موج��ب غفلت م��ا از ظلم و س��تم
قدرتمندان دنیا به ملتهای مختلف از جمله
مردم فلسطین و یمن شود و همچنین نباید
از توطئه و دش��منی استکبار غافل شد چرا
که بر خالف تصور عدهای که میگویند اگر
ما دش��منی نکنی��م آنها نیز دش��منی نمی
کنن��د ،دش��منی اس��تکبار ب��ا اص��ل نظام
جمهوری اس�لامی و مردم س��االری دینی
است .ایشان در بخش دیگری از سخنانشان
با اش��اره به تالش جدی مسئوالن در ستاد
مل��ی مقابله با کرون��ا و ارائه گزارش��ها به
رهبری گفتند :در س��تاد ملی تصمیمهایی
برای قش��رهای ضعیف جامعه گرفته شده
اس��ت ک��ه توصی��ه و تأکید میکن��م این
برنامهها را هر چه سریعتر ،بیشتر و بهتر به
اج��را درآورند ،البته مردم نیز برای کمک به
اقش��ار ضعیف وظیفه دارن��د .رهبرانقالب
اسالمی به مشکالت و سخت شدن شرایط
زندگی ب��رای برخی اف��راد جامعه به علت
تبعات ناشی از کرونا اشاره کردند و افزودند:
اف��رادی ک��ه توانایی و تمکن مال��ی دارند،
فعالیته��ای وس��یعی را بهمنظور کمک به
نیازمن��دان آغ��از کنند ،بهخص��وص که در
آس��تانه ماه مبارک رمضان که ماه انفاق و
ایثار اس��ت ،ق��رار داریم .حض��رت آیتاهلل
خامن��های تاکید کردند :خوب اس��ت که در
ماه مبارک رمضان یک رزمایش گس��ترده
برای مواس��ات ،همدلی و کمک مؤمنانه به
نیازمن��دان و فقرا در جامعه ش��کل بگیرد و
برای اثب��ات ارادتمان به ام��ام زمان (عج)
صحنهها و جلوههای��ی از جامعه مهدوی را
که جامعه ای همراه با قس��ط ،عدل ،عزت،
عل��م ،ب��رادری و همیاری اس��ت ،بهوجود
آوریم .ایش��ان همچنین با اش��اره به برگزار
نش��دن جلس��ات عموم��ی دعا ،توس��ل و
س��خنرانی در ماه مبارک رمضان امس��ال،
آحاد مردم را به عبادت ،تضرع و خش��وع در
تنهای��ی و در خانهها و در می��ان خانوادهها
توصیه کردن��د .رهبر انقالب اس�لامی در
پایان سخنانش��ان به مس��ئوالن و فعاالن
جوان در عرصه عل��م و فناوری نیز توصیه
کردند موضوع جهش تولید حیاتی اس��ت و
فراموش نش��ود زیرا باید ب��ه هر قیمتی که
شده موضوع تولید پیگیری شود و به مرحله
جهش برس��د .همچنین جوان��ان فعال در
عرص��ه علم و فناوری کار آزمایش��گاهی و
تولی��د نیازهای کش��ور را بهص��ورت جدی
پیگیری کنند.

بیژن نوباوه تأکید کرد

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم معتقد است که در سال جهش تولید
باید قوانین حمایتی از تولید اصالح ش��ود و با اص�لاح این قوانین نیازی به
تصویب قانون جدید نیست .بیژن نوباوه در گفتوگو با خبرنگار سیاسی شبکه
خبری تهران نیوز ،اظهار کرد :مسئله تولید یکی از مهمترین مشکالت امروز
کش��ور اس��ت که رهبر معظم انقالب در این خص��وص بارها بیاناتی مطرح
و راهکارهای��ی را ارائ��ه دادهاند .وی افزود :در س��ال  ۹۹یکی از اولویتهای
مجل��س یازدهم رفع موانع تولی��د خواهد بود و ای��ن اولویت در بخشهای
مهم اقتصادی کش��ور اعم از کشاورزی و صنعتی لحاظ خواهد شد .منتخب
مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه با جهش تولید هم نیاز کش��ور
رفع خواهد ش��د و هم قدرت ملی افزایش خواهد یافت ،تصریح کرد :در این
رابطه دیگر نیازی به تصویب قانون نیست؛ چون قوانین بسیاری در خصوص
تولید و رفع موانع تولید وجود دارد ،اما بس��یاری از این قوانین نیازمند اصالح

لزوم اصالح قوانین حمایت از تولید
هستند که در مجلس یازدهم برروی اصالح قوانین موجود در حمایت از تولید
تمرکز خواهد ش��د .نوب��اوه رفع موانع موجود در مبارزه با فس��اد اداری و نیز
بهینهس��ازی دریافت مالیات از تولیدکنندگان را دو راهکار مهم در حمایت از
تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد و افزود :اغلب نمایندگان مجلس یازدهم از
کارشناسان اقتصادی هستند که هرکدام از آنها نقطهنظرات مهم و راهگشایی
ارائه خواهند داد .وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا آسیبهای اقتصادی
ناش��ی از شیوع کرونا تحقق شعار س��ال را مشکل خواهد کرد یا خیر ،گفت:
ش��یوع ویروس کرونا به ی��ک مقوله جهانی تبدیل ش��ده ،اما از یک جهت
سیس��تم اقتصادی ایران با سیس��تم اقتصادی کشورهای توسعهیافته متمایز
اس��ت و آن تمایز این اس��ت که سیستم اقتصادی اغلب کشورهای پیشرفته
متکی بر درآمدهای صنعت توریسم و متکی بر نظام سرمایهداری است ،ولی
سیستم اقتصادی ایران متکی بر این درآمدها نیست و از سوی دیگر تحریمها

به آموخته که باید بر روی پای خود بایستیم .منتخب مردم تهران در مجلس
یازدهم ادامه داد :در س��الهای گذشته تمام تمرکز خود را بر قطع وابستگی
اقتصادی به غرب و کشورهای توسعهیافته بنا نهادیم؛ لذا امروز در بخشهای
مختلف به خودکفایی دست یافتهایم ،پس امروز اقتصاد ما در مقایسه با غرب
بسیار آس��یبپذیری کمتری دارد .به گفته نوباوه؛ به دلیل تحریمهای نفتی
به اجبار به س��مت جایگزینی منابع درآمدی مانند درآمدهای ناشی از فروش
محص��والت کش��اورزی و مالیاتی با درآمدهای نفتی حرک��ت کردیم و این
مسئله منجر به استقالل درآمدهای کشور از درآمدهای نفتی شد .وی با بیان
اینکه در سال جهش تولید باید به سمت تولید کاالهایی باکیفیت و رقابتپذیر
حرک��ت کرد ،گفت :با س��امان دادن به وضعیت تولید داخل��ی ،قطع ًا امکان
صادرات کاالهای تولید داخلی به سایر کشورها بهویژه کشورهای منطقه که
همیشه بازار ثابت فروش محصوالت ایران بوده ،وجود خواهد داشت.

انجمن متخصص��ان بیماریهای همهگیر در
اس��پانیا معتقدند حدود  ۹۰درصد از مبتالیان
به ویروس کرونا در این کشور هنوز شناسایی
نشدهاند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به
نق��ل از یورونیوز ،اعضای انجمن متخصصان
بیماریهای همهگیر در اس��پانیا ب��ر این باور
هس��تند که  ۹۰درصد از مبتالیان به ویروس
جدید کرونا در این کشور شناسایی نشدهاند .بنا
به آمار رسمی شمار مبتالیان به بیماری «کووید
 »۱۹در اس��پانیا که یکی از کانونهای اصلی
شیوه این بیماری همه گیر در اروپا است بیش
از  ۱۵۳هزار نفر است .از این تعداد بیش از ۱۵
هزار جان خود را از دس��ت دادهاند .کارشناسان
اسپانیایی همچنین بر این باور هستند که شمار
جان باختگان بر اثر ابتال به ویروس جدید کرونا
نیز از آمار رسمی بیشتر است.
تحریمها مانع از مبارزه با کروناست

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست
شورای امنیت تأکید کرد که در شرایط بحران
کنونی شیوع گسترده بیماری کرونا ،باید تمامی
تحریمهای یکجانبه و چندجانبه لغو ش��وند
تا بتوان به کش��ورهای در حال توسعه کمک
کرد .به گزارش تس��نیم به نقل از خبرگزاری
«تاس»« ،واس��یلی نبنزیا» در جریان نشست
ش��ورای امنیت درباره مش��کل بیماری کرونا
در جهان ،که به ص��ورت کنفرانس ویدئویی
برگزار ش��د ،تاکید کرد که تمامی تحریمهای
یکجانبه و چندجانبه علیه کشورهای در حال
توسعه که توسط شورای امنیت سازمان ملل در
نظر گرفته نشده ،باید در شرایط بحران کنونی
هم��ه گیری عفونت ویروس کرونا برداش��ته
شوند .این دیپلمات بلندپایه روس گفت« :در
شرایط شیوع کرونا کشورهای در حال توسعه
با مشکالت بس��یار زیادی روبرو هستند و به
همین دلیل ابتدا باید به آنها برای مقابله با این
بیماری کمک شود .سازمان ملل متحد بهترین
بستر برای هماهنگی چنین کمکهایی است.
در این زمینه ،ما از همه کشورها می خواهیم تا
اقدامات محدود کننده یک طرفه یا چندجانبه
و تحریمهای اعمال ش��ده خارج از چارچوب
شورای امنیت سازمان ملل علیه کشورهای در
حال توسعه را لغو کنند».
نخستوزیر جدید عراق محبوبیت ملی
و مذهبی دارد

تحلیلگر امور سیاس��ی عراق ب��ا بیان اینکه
نخستوزير جدید این کشور دارای محبوبیت
ملی و مذهبی اس��ت ،گفت :وی میتواند به
نظر رس��می مجلس ع��راق در زمینه اخراج
نظامی��ان آمریکای��ی از خاک ع��راق جامه
عمل بپوش��اند« .سعد الجنابی» در گفتگو با
آن��ا الکاظمی را فردی م��ورد تأیید و حمایت
جریانهای شیعه عنوان کرد و گفت :کاظمی
فردی است که در درجه نخست مقبولیت ملی
و در درجه دوم مقبولیت مذهبی دارد و شیعه،
اهل س��نت و کردها بر س��ر نخستوزیری
وی به اجماع دست یافتهاند .عالوه بر اینکه
کاظمی شخصیتی شناخته شده در منطقه و
جهان است و با توجه به همه این عوامل بود
که رئیسجمهور حکم مأموریت وی را برای
تشکیل کابینه جدید عراق امضا کرد .انتخاب
کاظمی فرایندی یکش��به نبود و رایزنیها
در این زمینه از اوایل ماه جاری بعد از س��فر
یک��ی از مقامات منطقه به بغداد آغاز ش��د و
کار به جایی رس��ید که اکنون الزرفی راضی
ش��د از صحنه سیاسی عراق کنار برود و کار
را به کاظمی واگ��ذار کند .با حضور کاظمی
در رأس دولت جدید عراق کشور میتواند در
مواجهه سیاس��ی میان ایران و آمریکا موضع
شفافتر و قاطع تری اتخاذ کند .این تحلیلگر
عراقی گفت :بعد از آن س��فر جلس��های در
دفتر ه��ادی العامری برگزار ش��د که نوری
مالکی ،عم��ار حکیم و چند نف��ر از رهبران
شیعی حضور داش��تند و به بررسی چارچوب
کلی مرحله انتقالی با حضور همه جریانهای
داخلی پرداختند .در این جلسه بر نام مصطفی
الکاظمی توافق شد که با معیارهای آیتاهلل
سیستانی ،مرجعیت عالی شیعه عراق تطابق
بیش��تری داشت .این در حالی بود که از آغاز
معرف��ی الزرف��ی جریانهای عراقی بر س��ر
انتخاب وی جدل داشتند و اعالم کردند این
انتخاب یکجانبه را قبول ندارند.
وزیر خارجه بوسنی مدیریت ایران در
درمان بیماران کرونایی را ستود

وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین در پیامی
به همتای ایرانی خود ،مدیریت ایران در مهار
کرونا و درمان بیماران را س��تود .به گزارش
خبرگزاری مه��ر« ،بیس��را تورکویچ» وزیر
ام��ور خارجه بوس��نی و هرزگوین در پیامی
خط��اب به محمدجواد ظریف همتای ایرانی
خود ،ضمن همبستگی با دولت و ملت ایران
از جانباختن ش��ماری از هنوطنانمان در اثر
ویروس کرونا ابراز تاس��ف و همدردی کرد.
وی در این پیام کتبی مدیریت ایران در مهار
این ویروس و درمان بیماران را ستود.

