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کنترل نقاط آلوده به کرونا

گروه اقتصادی  طی روزهای اخیر در ش��رایطی که  نگرانی و تش��ویش های 
ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا و تبعاتی که این مساله در شرایط  کشور حاکم 
ک��رده  به تیتر یک اخبار مبدل ش��ده اما اق��دام نمایندگان مجلس درخصوص 
رد کلیات الیحه بودجه به قدری برای دولت و تدوین کنندگان  بودجه ش��وک 
برانگیز بود که منجر ش��د تا این خبر به نقل برخی مجالس اقتصادی و سیاسی 
مبدل ش��ود. خبری که  از نگاه بسیاری از تحلیلگران و اقتصاد دانان نشان ازبه 

صدا درآمدن زنگ خطر برای اقتصاد کشور و روند اداره هزینه های ان است. 
طبق آمار واصله از بهارس��تان، نمایندگان کنونی مجلس پس از استماع نظرات 
موافق��ان و مخالف��ان، کلیات بودجه س��ال 99 را ب��ا 67  رای موافق، 114  رای 
مخال��ف و 3  رای ممتنع از مجموع  191  نماینده حاضر در مجلس رد کردند و 

این افراد دالیل قابل قبولی را برای خود دراین زمینه اعالم کرده اند.

تکرار کابوس سیل لرستان

از طغیان رودخانه ها تا دستور تخلیه منازل

ب��ارش باران در اغلب مناطق لرس��تان آغاز ش��ده اس��ت، رودخانه خرم آباد ب��ه دلیل بارش های 
سیل آسای، در شرایط طغیان قرار گرفته و با ادامه روند بارش ها، سرریز خواهد کرد.

بارندگی ها بر اس��اس گزارش هواشناس��ی، به مراتب قدرتمندتر از بارش های فروردین ماه سال 
ج��اری بوده، به گونه ای که برای برخی نق��اط همانند خرم آباد و پلدختر، بارش هایی بین 170 تا 
200 میلی متری پیش بینی ش��ده است. همچنین بارش شدید باران موجب شد که محور قدیم 
پلدختر از س��وی عوامل راهداری مسدود شود و محورهای دهلیج، چولهول و پاعلم را جایگزین 
ای��ن محور اعالم کنند. با ت��داوم بارش ها و امکان طغیان »خ��رم رود«، مدیرعامل آب منطقه ای 

لرستان از ساکنان حاشیه این رودخانه درخواست کرد سریعا منازل خود را ترک کنند.
رضا میرزایی با بیان اینکه دبی سیالبی رودخانه خرم آباد در داخل شهر از 7 مترمکعب در ثانیه 
به 140 متر مکعب در ثانیه افزایش یافته و با توجه به تداوم بارش ها، به سرعت در حال افزایش 
است. فرماندار چگنی ضمن اعالم آماده باش تمامی اعضای ستاد بحران این شهرستان، به ساکنان 
حاشیه کشکان هشدار داد که با توجه به سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه ها، از مجاورت در کنار 
این مسیرها خودداری کنند. قدرت اهلل ترابی نژاد افزود: مناطقی به منظور اسکان اضطراری مردم 
آماده و چادرهایی برای سکونت آن ها در این مناطق برپا شده است، تا در صورت نیاز و احتمال 
وقوع بحران به این مناطق انتقال داده شوند. فرماندار دورود نیز با اشاره به بارش شدید باران در 
این شهرس��تان اظهار کرد: تداوم بارش ها موجب شد بخشی از آب سدهای »مروک« و »صالح« 
را تخلیه کنیم. مجتبی بیرانوند اما ضمن هش��دار به ساکنان مناطق آسیب پذیر دورود، از مردم 
درخواست کرد نسبت به تخلیه منازل خود اقدام نمایند. فرماندار کوهدشت نیز با اشاره به شدت 
گرفتن بارش ها در این شهرس��تان، خاطرنشان کرد: به ساکنان برخی مناطق شهری و روستایی 
این شهرس��تان دستور دس��تور تخلیه منازل داده شده است. حس��ن رضائیان فرماندار پلدختر 
نیز بیان داش��ت: به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی، اکثر س��اکنان بخش غربی شهر 

پلدختر و معموالن و 9 روستای بخش مرکزی در معرض خطر سیل تخلیه شدند. فارس
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وزیر بهداشت خبر داد:

روسیه با برگزاری نشست چهارجانبه 
ادلب مخالفت کرد

سیاست روز در چالش قانون 
بررسی می کند: 
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سردار جاللی:

شیوع کرونا در کشور به  صورت 
نسبی مهار شده است
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م��رور تاریخ نکات بس��یاری در خ��ود دارد که 
توج��ه و درس گرفت��ن از آنه��ا می تواند چراغ 
راهی برای آینده و انتخاب راهی درس��ت برای 
رس��یدن به اهداف و مقابله با چالش ها باشد. به 
عنوان نمونه این درس��ها را می توان از 8 س��ال 
دف��اع مقدس آموخ��ت. در آن دوران در حالی 
اکث��ر جامعه ایران جان برک��ف در میدان دفاع 
از میهن حاضر ش��ده و در جبهه ها با دشمن در 
نب��رد بودند که عده ای از ش��رایط جنگ برای 
کسب منافع اقتصادی بهره گرفتند و با احتکار 
و گران فروشی به دنبال ثروت اندوزی بوده اند. 
در دوران کنون��ی نیز همانا جوانانی که در دفاع 
مقدس جانش��ان را سپر بالی مردم کرده بودند 
بدون هیچ چشم داشتی به این راه ادامه داده و 
برای دفاع از میهن و ملت از مرزها نیز گذش��ته 
و در سرزمین های دیگر با تروریسم می جنگند 
و جان خوی��ش را فدا می کنند تا جان مردم را 
حفظ کنند که حاج قاس��م سلیمانی و شهدای 

مدافع حرم نمودی از این افراد هستند.
 نکته قابل توجه آنک��ه در همین دوران حاضر 
ع��ده ای همچنان به دنب��ال گرفتن جان مردم 
برای جان گرفتن خود و ثروت اندوزی هستند. 
آنان��ی که با احتکار و نایاب کردن س��اده ترین 
ابزار پیشگیری از کورانا، سعی در مال اندونزی 
دارن��د. آنانی که به راحتی جان مردم را بازیچه 
امیال و نیات اقتصادی خود می کنند تا به زعم 
خ��ود از آب گل آلود ماه��ی بزرگ صید کنند؛ 
رفتاری که مش��ابه کش��ورها و دولتهایی است 
ک��ه در طول 8 س��ال دف��اع مقدس ب��ا اعمال 
تحری��م و حمایت از رژیم ص��دام کمر به قتل 
مردم ایران بستند. آنانی که حتی از دادن سیم 
خاردار به ایران ممانع��ت می کردند و همزمان 
س��الح ش��یمیایی برای کش��تار مردم ایران به 
صدام می دادند. همان ها اکنون نیز با سیاس��ت 
تحریم و فش��ار به دنبال قتل عام دسته جمعی 
ملت ایران هس��تند که ممانع��ت آمریکا و اروپا 
از مب��ادالت دارویی ایران نم��ودی از این رفتار 

است.
حال این سوال مطرح می شود که این دو تفکر 
از کجا نشات می گیرد و ریشه آنها از کجاست؟ 
حاج قاس��م و امثال حاج قاس��م که جان را در 
راه میهن و م��ردم می دهند، س��ربازان مکتب 
والیت هستند. افرادی که پرورش یافته انقالب 
اسالمی بوده و براساس مکتب خویش آموخته 
اند که باید س��پر بالی م��ردم بود و جان داد تا 
دیگ��ران جان بگیرند و در امنیت زندگی کنند. 
طی��ف دوم یعنی آنانی که گرفتن جان مردم را 
زمینه ساز جان گرفتن خود می دانند، پرورش 
یافتگان فرهنگ لیبرال س��رمایه داری هستند. 
مکتب��ی که در آن فردی��ت و منافع فردی تنها 
ح��رف اول و آخ��ر را می زن��د و در این راه هر 
اقدام��ی را مجاز می دان��د، حتی به قیمت جان 
میلیون ها انس��ان.  آنانی ک��ه در دوران جنگ 
تحمیلی تا عصر حاضر مال اندوزی را در حالی 
که مردم در ش��رایط س��خت به س��ر می برند، 
سرلوحه تفکرات خود دارند فرزندان شیطانند و 

مکتبی که پول و ثروت تنها تفکر آن است.
 آری تفک��ری ب��ه نام لیب��رال س��رمایه داری 
چالشی است که مشکالت و چالشهای بسیاری 
را برای کشور و ملت رقم زده است که نمونه آن 
رفتاره��ای حامیان این تفکر طی روزهای اخیر 
اس��ت که با احتکار ساده ترین وسایل مقابله با 
کرونا، ش��یره جان مردم را می مکند. حال این 
س��وال مطرح اس��ت که راهکار خ��روج از این 
وضعیت چیست؟ پاسخ را در یک جمله می توان 
یافت و آن نهادینه س��اختن مکتب سلیمانی و 
سلیمانی ها است. مکتبی که ریشه در ارزشها و 
آرمانهای انقالب اسالمی دارد که جان تک تک 
افراد جهان برایشان اهمیت دارد و جان خود را 
می دهند تا به دیگ��ران جان دهند. مکتبی که 
برخالف لیبرال سرمایه داری که ساخت کاخ ها 
ب��ر پیکر مردم را ترویج می کند، ویران س��ازی 
کاخ ه��ا برای زندگی دادن ب��ه مردم را پیگیری 
می کند. اکنون زمان آن اس��ت ک��ه میلیون ها 
انس��انی که در ایران و سراسر جهان پیکر پاک 
حاج قاسم سلیمانی و سایر شهدای مقاومت را 
تش��ییع کرده اند، برای تقویت و جهانی سازی 
مکت��ب س��لیمانی ها گام بردارند ک��ه تنها راه 
نجات، جهانی س��ازی این مکتب و پایان دادن 
به لیبرال س��رمایه داری است که خون بشریت 
را در شیش��ه کرده اند و از نابودی تمام بشریت 

برای حیات خود ابایی ندارند.

مکتب سلیمانی و مزدوران 
لیبرال سرمایه داری

خ���ب���ر

سیاست روز دالیل رد کلیات بودجه 99 را بررسی می کند؛

امیر سیاری اعالم کرد: 
آمادگی ارتش برای مقابله با کرونا و 
کمک به وزارت بهداشت
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سرمقاله

تحریم بر پروژه
 تهران- شمال
 تأثیر نگذاشت
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قاسم  غفوری

«فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى کیفى خدمات و نگهدارى 
ساختمان مرکز خدمات فناورى و کسب و کار و ساختمان ادارى شرکت»

روابط عمومى شرکت شهرکهاى صنعتى استان مرکزى
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