
حرمت شکنی قبور 
شهدای »العوامیه« 

درخشش سپاه در تاریخ 
معاصر کشور 

توجه ویژه 
دمشق به تهران 

آغاز طرح های اشتغالزایی 
برای کوله بران و آسیب دیدگان 

از کرونا   

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در رزمایش 
همدلی برکت بیان کرد

آغاز طرحهای اشتغالزایی برای کوله بران 
و آسیب دیدگان از کرونا   

رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام  ضم��ن اعالم  آغاز بهره برداری از 
۶۰ هزار طرح اشتغالزایی برای آسیب دیدگان از کرونا از اجرای ۳ هزار طرح 

اشتغالزایی برای کولهبران خبر داد.
به گزارش سیاس��ت روز، محمد مخبر رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( در بازدید از نمایش��گاه دستاوردهای این ستاد در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: تمام اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در محور اشتغال خانگی 
کوچک و متوس��ط حرکت میکند.او با بیان اینکه ستاد اجرایی در ۵۶ حوزه 
فعالیت دارد، گفت: این ستاد در سال گذشته ۷۵ هزار طرح اشتغالزایی را در 
کشور ایجاد کرد که منجر به ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در بخشهای دانشگاهی و 
... شد. مخبر گفت: امروز بهره برداری از ۴۰ هزار طرح اشتغالرایی باعث ایجاد 
۱۲۰ هزار شغل میشود، همچنین بهره برداری از ۶۰ هزار طرح اشتغالزایی 
با ایجاد ۱۸۰ هزار ش��غل در کش��ور برای اشتغالهای آس��یب دیده از کرونا 
آغاز میش��ود. او با بیان اینکه این شغلها در سراسر کشور ایجاد خواهد شد، 
گفت: یک میلیون بس��ته غذایی و یک میلیون بس��ته بهداشتی در مناطق 
محروم از امروز توزیع خواهد شد و ارزش هر بسته غذایی ۳۲۰ هزار تومان 
است.رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( ادامه داد: برای ایجاد شغل 
برای بنگاههای متوس��ط و متوس��ط رو به باال در کشور از بانکهای پارسیان 
و کارآفرینی با سرمایه ۱۸ میلیارد تومان کمک گرفتهایم.مخبر گفت: برای 
بنگاههای کوچک آس��یب دیده از کرونا ۵۰۰ میلیارد تومان و ش��رکتهای 

دانش بنیان ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفتیم.
ایجاد ۳ هزار طرح اشتغالزایی برای کولهبران

رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام از اجرای ۳ هزار طرح اش��تغالزایی 
برای کولهبران، خبر داد. محمد مخبر رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
امام در مراس��م بهره برداری از ۶ هزار طرح اشتغالزایی برای آسیب دیدگان 
از کرونا، اظهار کرد: جهادگران عرصه بهداشت و درمان امروز تصویر دیگری 
را از خود به نمایش گذاشتند. او با بیان اینکه وضعیت فعلی کشور و نسبت 
به سایر کشورهای دیگر مقایسه کنید، گفت: کشورهایی که مدعی تمدن و 

فرهنگ هس��تند امروز برای به دست آوردن دستمال توالت آدم میکشند و 
مغازهها را غارت میکنم، اما در فرهنگ و حکومت اس��المی چنین نیست.او 
افزود: مقام معظم رهبری س��ال جدید را به عنوان جهش تولید اعالم کرده 
اس��ت و س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام نیز در این خصوص اقداماتی در 
دست اجرا دارد.مخبر با بیان اینکه در این مدت ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام اقداماتی در راستای افزایش سالمت مردم انجام داده است و تولیداتی در 
حوزه تجهیزات پزشکی داشتهایم، گفت: اگر در همه این موارد به تولید نگاه 
نمیکردیم با مشکالت بیشتری مواجه میشدیم. او ادامه داد: در اوایل اسفند 
ماه قرارداد خرید ۵۰ میلیون ماس��ک با یکی از کش��ورهای اروپایی منعقد 
کردیم، ولی آنها به تعهداتش��ان عمل نکردند. مخبر با بیان اینکه بالفاصله 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در خصوص تولید ماسک وارد عمل 
ش��د، گفت: در حال حاضر روزانه یک میلیون ماس��ک تولید میکنیم که به 
زودی به تولید ۴ میلیون ماسک در روز میرسیم و امروز در جریان کرونا آغاز 
توزیع یک میلیون بس��ته غذایی و یک میلیون بسته بهداشتی را در سراسر 

کشور خواهیم داشت.
رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( گفت: با ش��یوع ویروس کرونا س��امانه 
پاسخگویی به س��ؤاالت مردم در خصوص این بیماری با سامانه ۴۰۳۰ آغاز 
کردی��م که بی��ش از ۸۰ درصد مراجعات به مراکز درمان��ی با راهاندازی این 
س��امانه کم ش��د. مخبر با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات خوبی که س��تاد 
اجرایی فرمان حضرت امام در حال انجام آن اس��ت رفع مشکالت کولهبران 
اس��ت، تصریح کرد: در این راس��تا ۳ هزار طرح اشتغال مخصوص کولهبران 
ایج��اد کردهایم که میتواند اش��تغال ۹ هزار کولهب��ر را فراهم کند و همین 

موضوع موجب جلوگیری از قاچاق کاال هم میشود.
او با بیان اینکه دو موضوع س��المت مردم و اقتصاد پس��اکرونا در کشور مورد 
توجه اس��ت، گفت: در راستای سالمت مردم با موضوعاتی در خصوص دارو، 
تجهیزات، تشخیص و درمان مواجه هستیم و اگر در همه این موارد به تولید 
نگاه نکنیم دچار مش��کل میش��ویم.مخبر با بیان اینکه از روزهای اول شیوع 
کرونا در کشور اقالم اساسی مردم تهیه شد، گفت: روز سوم اسفندماه قرارداد 
۵۰ میلیونی با اروپاییان منعقد کردیم، اما در زمان بارگیری جلوی ارسال آن 
گرفته ش��د. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام افزود: در اولین روزهای 
ش��یوع کرونا ۴۰ هزار ماسک در کشور تولید میشد، اما ما نیاز به ۵ میلیون 
ماسک در کشور داش��تیم.او با بیان اینکه در بحث تشخیص و درمان کرونا 
کارهای بزرگی انجام دادیم، گفت: س��لول درمانی با همکاری رویان انجام 
شده است و تاکنون ۱۲ بیمار از آن استفاده کردند و ۶ نفر درمان شدند.

روحانی در تماس تلفنی با نخست وزیر اسپانیا:

اتحادیه اروپا به وظیفه خود در مقابل اقدامات 
آمریکا عمل کند

رئیس جمهور گفت: اتحادیه اروپا و اسپانیا به وظیفه خود در مقابل اقدامات غیرقانونی آمریکا 
عمل کند. حجت االسالم حسن روحانی در گفت و گوی تلفنی با نخست وزیر اسپانیا ضمن 
ابراز همدردی با مردم این کش��ور خاطرنش��ان کرد: آماده هستیم تجربیات خود را در زمینه 
مقابله با ویروس کرونا به اش��تراک بگذاریم. رئیس جمهور با اش��اره به مشکالت ایجاد شده 
برای شهروندان ایرانی بخاطر شیوع ویروس کرونا، تاکید کرد: در چنین شرایطی باید روابط 
کش��ورها بر اس��اس اصول انسانی باشد و با سیاس��ت های خصمانه مقابله شود، اما متأسفانه 
شاهد هستیم که در این شرایط بسیار سخت آمریکا همچنان تحریم های خود علیه ایران را 
تشدید می کند و حتی در زمینه دارو نیز اعمال می شود. روحانی در ادامه با اشاره به تقاضای 
وام ای��ران از صندوق بین المللی پول برای مقابله با وی��روس کرونا، گفت: امریکا با پرداخت 
این وام هم مخالفت کرده و انتظار این اس��ت که اتحادیه اروپا و اس��پانیا در مقابل این اقدام 

غیر قانونی اتخاذ موضع کنند.
روحانی با اس��تقبال از پیش��نهاد نخست وزیر اسپانیا برای از س��رگیری دیدارها و مذاکرات 
وزیران خارجه دو کش��ور برای تبادل نظر در خصوص مس��ائل مهم دوجانبه و بین المللی از 
جمله اجرای برجام، تاکید کرد: در صورتی که کش��ورهای مقابل به همه تعهدات خود عمل 
کنن��د، ما نیز به تعهدات خود باز خواهیم گش��ت. رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اجرایی 
شدن توافقات دو کشور، ابراز امیدواری کرد که روابط ایران و اسپانیا در همه زمینه ها توسعه 
و تعمیق یابد. نخست وزیر اسپانیا نیز ضمن ابراز همدردی با مردم ایران در خصوص ویروس 
کرونا، با بیان گزارش��ی از وضعیت کشورش در مقابله با این ویروس و اعمال محدودیت های 
شهری برای شهروندان، افزود: در کنار نگرانی از وضعیت سالمتی مردم، نگرانی های عمیقی 

در خصوص بحران اقتصادی داریم که در آینده کشور ما درگیر آن خواهد شد.
"پدرو س��انچز" تاکید کرد: باور داریم که تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران و س��المتی مردم 
بویژه در این دوره س��خت که درگیر کرونا هس��تید، تأثیر شدیدی گذاشته است و اسپانیا و 
اتحادیه اروپا با این تحریم ها موافق نیس��تند. نخس��ت وزیر اسپانیا همچنین با اعالم حمایت 
از فعال شدن ساز و کار مالی اتحادیه اروپا )اینستکس(، اظهار داشت: ما نیز ملحق شدن به 
اینس��تکس را در دستور کار داریم. پدرو سانچز روابط ایران و اسپانیا را خوب توصیف کرد و 

گفت: بسیار مهم است که در این شرایط روابط تجاری خود را نیز دوباره از سر بگیریم.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

پیش بینی ترافیک سنگین در آخر هفته
رئی��س مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راه��ور ناجا گفت: انتظار داریم پایان هفته ترددهای 

بین استانی بعد از توقف طرح فاصله گذاری افزایش پیدا کند.
سرهنگ نادر رحمانی گفت: روز گذشته با توجه به آزادسازی تردد بین استانی نسبت به دو 

روز قبل ۱۱ درصد افزایش تردد را در محورهای بین شهری شاهد بودیم.
وی افزود: انتظار داریم پایان هفته هم ترددهای بین استانی بعد از توقف طرح فاصله گذاری 
افزایش پیدا کند و البته پلیس راهور هم تمهیدات الزم را برای کنترل این ترافیک اندیشیده 
اس��ت. رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور ناجا اظهار داش��ت: انتظار افزایش حجم 
تردد ترافیک معابر بین ش��هری را داریم چرا که هفته آینده ماه رمضان ش��روع می شود و در 
یک بازه زمانی تردد ممنوع بوده اس��ت و طبیعی اس��ت که مردم برای آخر هفته بخواهند به 

سفر بروند.
رحمانی تصریح کرد: دو شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ و ۱۲۰ در اختیار شهروندان است تا قبل از 

سفرشان با این دو شماره تماس بگیرند و از وضعیت ترافیکی مطلع شوند.
وی با اش��اره به آخرین وضعیت ترافیکی معابر برون شهری خاطرنشان کرد: همانند روزهای 
قبل شاهد تردد سنگین و نیمه سنگین در ورودی کالن شهر تهران در آزادراه قزوین هستیم 
که این ترافیک از محدوده پایانه ش��هید کالنتری ش��روع و تا گرمدره پل فردیس پل کالرک 
ادامه می یابد و همچنین ترافیک در جاده مخصوص کرج- تهران نیمه سنگین است. مهر
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رئیس ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره(

دیپلماسی منطقه ای ایران با سفر 
اخیر ظریف به سوریه 

سعودی از کرونا برای تشدید فضای 
سرکوب سوء استفاده می کند 

صفحه 1

روحانی:
تسهیالت با تضامین ساده و 
بدون پیچیدگی های اداری به 

مردم ارائه شود
2

بحران های اجتماعی در کش��ورهای کرونازده دنیا 
یکی از مش��کالت و معضالتی اس��ت که هم اکنون 
جوامع را درگیر کرده و می تواند در پس��ا کرونا نیز 

شدیدتر تاثیرگذار باشد.
مش��کالت اقتصادی پی��ش آمده به خاطر ش��یوع 
ویروس کرونا گرچه شدید و تاثیرگذار است، اما در 
کنار این مشکل، فرهنگ اجتماعی و روش برخورد 
ب��ا یک بحران به مانند بیم��اری کرونا نیز از تبعات 
اقتصادی آن بیش��تر اس��ت. اگر فرهنگ اجتماعی 
و عمومی یک جامعه باال باش��د، می تواند از بحران 

اقتصادی عبور کند.
ضع��ف اجتماعی مردم یک جامعه اس��ت که اثرات 
بحران اقتصادی پیش آمده به خاطر ویروس کرونا را 
افزایش می دهد و حتی می تواند باعث تغییر و تحوالت 
بسیاری در یک کشور از بعد منفی آن شود. هنگامی 
که مردم کش��وری همزمان با شیوع ویروس کرونا 
برای خرید مایحتاج خود و احکام بهداش��تی مانند 
ماسک، دستمال توالت، دستکش و دیگر ملزومات 
به فروشگاه ها هجوم می برند و برای به دست آوردن 
این اقالم با یکدیگر درگیر می شوند تا آن کاال را به 
دس��ت بیاورند، نشانه های ضعف فرهنگ اجتماعی 
در جامعه آن کش��ور اس��ت. وضعیتی که اکنون در 
برخی کش��ورهای غرب��ی که مدعی دموکراس��ی، 
حقوق بش��ر و پیشرفت هس��تند، هیچ نشانه ای از 
قوت اجتماعی آنها ن��دارد. هر آنچه که تاکنون در 
آمریکا و برخی کش��ورهای اروپایی با ظهور ویروس 
کرونا دیده ش��ده، یک گسس��ت اجتماعی و ضعف 
ش��دید در پایه های آموزه های لیبرال سرمایه داری 
غرب است که تا پیش از این به دنیا فخر می فروخت 
و آن را به دیگر جوامع تبلیغ می کرد.  آمریکا و دیگر 
کش��ورهای غربی در سیاست تهاجم فرهنگی خود 
علیه جمهوری اس��المی ایران برنامه های زیادی را 
پی��اده کردند تا بتوانند، س��بک زندگی اجتماعی و 
فرهنگی مردم کش��ورمان را تغییر دهند و به شکل 
و شمایل خود درآورند. در تهاجم فرهنگی گسترده 
غرب علیه فرهنگ ایرانی اسالمی همه ارزش های دو 
مولفه اساسی در زندگی یک فرد و خانواده ایرانی با 
هجوم گسترده تبلیغاتی روبرو بود تا بتواند، اندیشه 
ایرانی را نس��بت به داشته های فرهنگی و اجتماعی 
خ��ود بدبین کند و در پس این بدبینی، نگاه ایرانی 
را نسبت به انقالب اس��المی و نظام مسموم سازد. 
در برهه هایی دیده شد که حتی با تحریکاتی که از 
سوی دشمنان شکل گرفت، فتنه هایی ایجاد شد که 
این فتنه ها نش��ان از تاثیر تبلیغات منفی دشمن بر 
فکر و ذهن برخ��ی از افراد جامعه بود که به همراه 
خدمت مزدوران خود فروخته داخلی، به آش��وب و 
اغتشاش کشیده شد ولی باز هم اکثریت مردم بودند 
ک��ه با حضور خود، آتش فتن��ه را خاموش کردند و 
آگاهی اجتماعی و سیاس��ی خود را از شرایط نشان 
دادن��د. اکنون که ویروس کرونا در ایران نیز ش��ایع 
ش��ده، دشمنان تصور یک واکنش انتقادی همراه با 
اعتراض را از س��وی مردم ایران تصور داشتند، آنها 
انتظار داشتند که مردم ایران به خاطر شرایط ایجاد 
شده، به فروشگاه ها هجوم ببرند، با هم درگیر شوند، 
فروش��گاه ها را غارت کنند و از تصمیماتی که برای 
مقابله با ویروس کرونا اعمال ش��ده سرباز بزنند. اما 
هم��ه این واکنش ها در کش��ورهای غرب��ی به ویژه 

آمریکا اتفاق افتاد.
حتی برخی از اشخاص و کارشناسان پس از اتفاقاتی 
که با دخالت و فتنه انگیزی های دش��منان در ایران 
افتاد، آن را به گسست اجتماعی و نافرمانی از سوی 
م��ردم تعریف کردند بدون آن که به نقش دش��من 
در آن آش��وب ها و اغتشاش��ات توجه��ی کنند و یا 
حتی به نقش اکثریت م��ردم ایران هنگامی که به 
میدان آمدند و بساط فتنه را جمع کردند اشاره ای 
نداش��تند که این خود ضعف تحلیلی چنین افراد و 
جریان هایی را اثبات می کند. اکنون شکست توهم 
و توطئه اس��تفاده در چارچوبی منف��ی از ظرفیت 
اجتماعی مردم ایران در بح��ران ویروس کرونا ، بر 
همگان آشکار ش��ده و مقایسه نوع رفتار اجتماعی 
ایرانیان با دیگر جوامع به ویژه جوامع غربی می گوید 
که گسست اجتماعی در جوامع غربی به خاطر یک 
ویروس، بحران��ی خطرناکتر از بح��ران کرونا برای 
آنها اس��ت. اما نباید از ش��رایط پساکرونا غافل شد، 
تبعات اجتماعی فروکش کردن یک بحران از زمان 
وجود بحران می تواند شدیدتر باشد و برای آن زمان 
باید تدابیر الزم اندیش��یده ش��ود تا از سوء استفاده 
دش��منان نیز جلوگیری کن��د. کار دولت، مجلس، 
قوه قضاییه و همه نهادهای حاکمیتی در پساکرونا 

بیشتر و حساس تر خواهد بود.

سرمایه اجتماعی مردم ایران 
در دوران کرونا 

سرلشکر باقری: 
نام سپاه بر فراز قله های اقتدار و 
عزت ایران می درخشد
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نگاهی به عملکرد سپاه پاسداران پس از گذشت 4 دهه از انقالب اسالمیسرمقاله

WWW.NIGC-KSh.ir

FR-CO-39/00

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

آژیر قرمز 
 بازار نفت 

برای ایران  

سیاست روز تبعات سقوط قیمت 
نفت آمریکا را بررسی می کند؛
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