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اخب��ار کرونای��ی در حال��ی محافل رس��انه 
ای، سیاس��ی و اقتصادی جه��ان را به خود 
اختصاص داده که دیروز خبری توانس��ت به 
جای کرونا درصدر اخبار محافل رسانه های 
جهان قرار گی��رد. خبر از این قرار بود، نفت 
کش ه��ای ایرانی وارد بنادر ونزوئال ش��ده تا 
بر اس��اس توافقات میان جمهوری اسالمی 
و ونزوئ��ال، محموله های بنزی��ن ایرانی را در 
این کش��ور تخلیه کنند. 5 نفت کش ایرانی 
با محموله بنزین ایرانی هفته هاست که راهی 
این کشور شده و طی روزهای آتی تمام آنها 

به مقصد خواهند رسید. 
دو ع��دد از ای��ن 5 نفت ک��ش در حالی در 
س��واحل ونزوئال در میان اس��تقبال مردم و 
دولتمردان این کش��ور پهل��و گرفتند که از 
مدتها پیش آمری��کا ادعای مقابله با حرکت 
نف��ت کش ها را مطرح می کرد، اما در نهایت 
نتوانس��ت اقدامی علیه آنها ص��ورت دهد و 
نفت کش های ایرانی به س��المت به مقصد 
رسیدند. تبادل بنزین ایرانی با طالی ونزوئال 
در حالی صورت گرفته است که این حرکت 
بزرگ با بازتاب گسترده جهانی، دارای پیام ها 
و پیامدهای قابل توجهی اس��ت که استمرار 
آن قطعا دس��تاوردهای بسیاری برای کشور 
به همراه خواهد داشت. این پیام ها و پیامدها 
را در چن��د بخش می توان مورد ارزیابی قرار 
داد.  نخست آنکه حمایت ایران از ونزوئال در 
ش��رایطی که آمریکا شدیدترین تحریم ها را 
علیه ونزوئال اعمال و این کش��ور در آستانه 
بحران شدید سوخت قرار داده، بیانگر صداقت 
ای��ران در حمایت از دوس��تان و متحدانش 
است. صداقتی تفاوت رفتاری ایران و غرب را 
بیش از پیش برای جهانیان آشکار می سازد. 
در حالی که کش��ورهای اروپای��ی و آمریکا 
حتی در تهیه ماسک به هم رحم نمی کنند 
و چ��ون دزدان غرب وحش��ی محموله های 
ماسک یکدیگر را سرقت می کنند، جمهوری 
اس��المی -که کارنامه ای موفق در مبارزه با 
کرون��ا دارد- متحدان خوی��ش را فراموش 
نکرده و از ظرفیت های خود برای حمایت از 
آنان بهره می گیرد که ارس��ال سوخت برای 

ونزوئال نمودی از آن است.
 دوم آنکه برخالف آنکه  غرب تالش دارد تا 
ایران را به پنهان کاری در سیاست  خارجی 
متهم س��ازد، جمهوری اس��المی با ارس��ال 
س��وخت برای ونزوئال آن هم با پرچم ایران، 
نش��ان داد که اهل پنهان کاری نشس��ت و 
مس��ئولیت عملکردهای خ��ود را می پذیرد 
که خود س��ندی بر اقتدار جهان ایران است. 
عملکردی ک��ه در تحوالت منطقه نیز بارها 
مشابه آن تکرار شده چنانکه رهبر انقالب در 
س��خنرانی روز قدس رسما اعالم کردند که 
ایران از فلس��طین حمایت تسلیحاتی کرده 
است. این نوع عملکردها نشانه تغییر موازنه 
قدرت به نفع ایران و مقاومت است که آشکارا 
عملکردهای خود را اعالم و مسئولیت آن را 

می پذیرند. 
س��وم آنکه تجارت س��وخت می��ان ایران و 
ونزوئال سندی آشکار بر شکست تحریم های 
آمریکاس��ت. فروش بنزین در دوران تحریم 
یعن��ی خودکفایی ای��ران در ای��ن عرصه و 
تجارت س��وخت می��ان ته��ران � کاراکاس 
یعنی اینکه تحریم مانع تجارت جهانی ایران 
نمی ش��ود و راه های بسیاری برای شکستن 
تحریم ها وج��ود دارد. در همین حال ایران 
نه تنها تحریم ها علیه خود را شکس��ت که 
تحریم آمریکا علیه کش��ور ثالث )ونزوئال( را 
نیز شکس��ته که اقدامی بزرگ در معادالت 
جهانی اس��ت. این عملکرد می تواند پیامی 
واضح برای کش��ورها و شرکت های خارجی 
مبنی بر ناکارآمدی تحریم های آمریکا باشد 
که نتیجه آن رویکرد این کشورها و شرکت به 
روابط اقتصادی با جمهوری اسالمی خواهد 
بود. در اصل ارس��ال سوخت برای ونزوئال را 
باید دستاوردی بزرگ علیه تحریم ها دانست 
که آینده ای روش��ن را پی��ش روی تجارت 

جهانی ایران قرار می دهد.
 چه��ارم آنکه ع��دم مقابله آمری��کا با نفت 
کش های ایرانی نه برگرفته از رویکرد مثبت 
آمریکا به ای��ران بلکه به دلیل اقتدار نظامی 

جمهوری اسالمی است. 

پیامی از عرشه 
نفت کش ها
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قدردانی اسقف آشوریان از توجه وکمک ستاد اجرایی 
 فرمان امام به اقشار آسیب دیده آشوری در ایام کرونا

اسقف کلیسای ش��رق آشوری ایران درنامه ای از ارسال بسته های معیشتی 
س��تاد اجرایی فرمان امام برای هموطنان غیرمس��لمان آسیب دیده از کرونا 
قدردانی و تشکر کرد. درنامه مارنرسای بنیامین به مدیرعامل بنیاد احساِن 
س��تاد اجرایی فرمان امام آمده اس��ت: تش��کرات قلبی و خالصانه اینجانب 
ومجموعه کلیسای شرق آشوری تهران بابت حس نوع دوستی و اهتمام به 
همش��هریان غیرمسلمان را پذیرا باشید. درادامه نامه آمده است: بسته های 
معیشتی اهدایی آن ستاد را به عنوان "برکت" بین آشوریان توزیع میکنیم. 
این نامه می افزاید: دعا میکنیم خداوند سایه شوم این بیماری رااز سرکشور 
عزیزمان ایران و تمام دنیا قطع نماید، برای ش��فای بیماران و خدمت هرچه بهتر پزش��کان و پرستاران دعا 

میکنیم وبرای جنابعالی و همکاران محترم دراین کار خداپسندانه اجر اخروی مسئلت مینماییم.

ضدعفونی هزار مسجد پایتخت 
 توسط نیروهای سازمان پسماند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از شست و شو و ضدعفونی هزار مسجد پایتخت توسط 
نیروهای این سازمان خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل س��ازمان مدیریت پس��ماند شهرداری تهران، صدرالدین علیپور 
با اش��اره به کاهش محدودیت های مربوط به حضور اجتماعی مردم در اماکن عمومی از جمله مس��اجد در 
روزهای آینده گفت: با توجه به اینکه احتمال می رود در روزهای آتی ش��اهد حضور بیش��تر شهروندان در 
مس��اجد باشیم، ۶۰۰ نفر از نیروهای سازمان پسماند به همراه ۳۰۰ دستگاه واترجت، تانکر و جدول شوی 

بیش از هزار مسجد در مناطق مختلف شهر تهران را شست و شو و ضدعفونی کردند. 
وی هدف از این اقدام را تامین س��المت ش��هروندان همزمان با برگزاری نماز عید فطر و بازگشایی مساجد 
در روزهای آینده دانست و ادامه داد: عملیات شست و شوی مساجد پایتخت با رعایت اصول بهداشتی و با 
استفاده از ۴۰۰ هزار لیتر محلول ضدعفونی کننده و حضور ۱5 ناظر عالی و ارشد سازمان پسماند انجام شد.  
مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران   با اشاره به برنامه های آتی سازمان برای ضدعفونی 
سایر اماکن تصریح کرد: از آن جا که قرار است در روزهای آتی برخی از بقاع متبرکه بازگشایی شوند،  پیش 

بینی کردیم تا برخی از این اماکن را در آینده برای حضور ایمن زائران ضدعفونی کنیم.

دل ها به سوی حضرت شمس الشموس پر کشید
زیارت»غریب الغرباء« پس از ۶۹ روز دلتنگی

درب های حرم منور رضوی روز گذشته پس از ۶9 روز به روی زائران و مجاوران و مشتاقان بازگشایی شد.
مش��هد مقدس و حرم منور رضوی لحظات نورانی و پرش��ور را پشت سر گذاشت؛ از صفوف گسترده زائران 
و مجاوران برای زیارت حرم منور رضوی بگیرید تا اش��تیاق بیش از حد و اشک هایی که در چشمان زائران 
جاری بود. بس��یاری از زائران از ساعت ها قبل در خیابان های منتهی به حرم منور رضوی حضور پیدا کرده 
بودند تا در نخستین لحظات بازگشایی حرم منور رضوی توفیق حضور در صحن های حضرت را پیدا کنند. 
با یکی از زائرانی که به سوی حرم رضوی رهسپار است همکالم می شوم که می گوید: حضور در صحن های 
حرم رضوی خود توفیق بزرگی اس��ت که از س��وی آقا بر ما منت گذاشته ش��ده است؛ ۶9 روز است که به 
حرم حضرت مشرف نشده ام و دلمان پر کشیده است. وی ادامه می دهد: باید قدردان منت حضرت رضا)ع( 
باش��یم؛ مش��هدی ها و زائران قطعا پس از این بس��یار بیش��تر باید قدر ولی نعمت خود را بدانند. جمعیت 
همچنان به س��مت حرم و بارگاه منور رضوی س��رازیر اس��ت و زائران و مجاوران خود را به بارگاه رضوی 
می رسانند و آنچه در این میان حائز اهمیت است این است که بخش زیادی از جمعیت نکات بهداشتی را نیز 
رعایت کرده اند. با یکی از خادمان حضرت نیز همکالم می شوم که می گوید: حضرت رضا)ع( رئوف و بخشنده 
هستند و قطعا منت ایشان بوده که سبب شده امروز شاهد بازگشایی حرم منور رضوی باشیم؛ این روزها که 

به حرم رضوی مشرف می شدم زمانی که صحن  ها را خالی زا زائر می دیدیم دلمان می گرفت.
مش��هدی ها خود را به حرم منور رضوی می رس��انند و در این میان بسیاری که دستشان از حرم کوتاه است 

همچنان از من و شمای زائر التماس دعا دارند. تسنیم
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سروری: 

آمریکا با ورود نفتکش ایرانی 
به ونزوئال تحقیر شد

    کمیسیون تشخیص ماده 12 استان یزد با توجه به نظریه شماره 5-99 مورخ 1399/2/15 در خصوص پالك 249771  و فاقد 
شماره بخش 20 یزد را طبق کروکی ذیل این آگهی، به مساحت 47089/20  متر مربع بصورت زمین موات اعالم نموده لذا با 
توجه به عدم دسترسی به مالک یا مالکین پالك فوق و با استناد به مصوبه مورخ 71/11/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مراتب را در دو نوبت به فاصله 10 روز به اطالع مالک یا مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی پالك فوق میرساند در صورت 
اعتراض احتمالی به نظریه صادره مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مهلت سه ماه از انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه 

قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است .

خواهش درمانی  بر کرونا  بی  اثر است
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می کند 

تشکر رئیس جمهور ونزوئال از 
دولت و مردم ایران
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