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دزدی  9میلیارد دالری سئول از جیب مردم ایران
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عصبانیت امریکا و اسراییل از آرامش و
امنیت در ایران

دود احتکار الستیک
در چشم مصرف کنندگان

شروطی که نیاز به
ی ندارد
میانج 

هوشیاری و
آمادگی
همه جانبه
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قاسم غفوری

به رغم سرکوبگری نیروهای امنیتی
صورت گرفت

ghassem_tg@yahoo.com

مصطفی الکاظمی نخس��ت وزیر ع��راق امروز برای
دیداری رس��می وارد تهران میش��ود .این سفر در
حالی صورت میگیرد که طی روزهای اخیر ،محمد
جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اس�لامی ایران
به عراق س��فر داشته اس��ت تا ضمن فراهم کردن
مقدمات این س��فر ،زمینه س��از گس��ترش هر چه
بیشتر روابط دو کش��ور در شرایط حساس منطقه
باش��د .نکته قابل توجه در سفر الکاظمی به تهران،
طرح مباحث رس��انه ای مبن��ی بر تالش الکاظمی
ب��رای میانجی گری میان ته��ران با ریاض و تهران
و آمریکاس��ت چنانکه برخی عنوان ک��رده اند که
الکاظمی به دنب��ال ایجاد تعام��ل در روابط بغداد
ب��ا تهران ،ریاض و واش��نگتن اس��ت .این مباحث
درس��انه ای در حال��ی مطرح میش��ود که در باب
آنها چند نکته قابل توجه مطرح است .نخست آنکه
آمریکاییها که س��ال  2003عراق را اشغال کردند
هم��واره اعالم کرده اند که قص��د خروج از عراق را
ندارند و اگر میخواس��تند خارج ش��وند هرگز وارد
این کشور نمیشدند .ریاض نیز همواره تاکید دارد
که س��اختار حاکم و نیز دموکراسی جاری شده در
عراق را نمیپذیرد چرا که از یک س��و عراق در این
شرایط به کشوری مس��تقل مبدل شده حال آنکه
عربس��تان به دنبال کشوری مطیع است و از طرف
دیگر برگزاری انتخابات و داشتن پارلمان در عراق
الگویی مخرب برای ساختار پادشاهی و دیکتاتوری
حاکم بر عربستان است.
نکته مهم آن اس��ت که آمریکا و عربس��تان بحران
اقتص��ادی ،سیاس��ی و امنیتی در ع��راق را راهکار
اهدافش��ان در این کشور میدانند و برای این مهم
به هر اقدامی چنگ میزنند .بر این اس��اس ادعای
دخالت در ع��راق برای مقابله با نف��وذ ایران صرفا
بهانه ای ب��رای توجیه رفتارهای بحران سازش��ان
است .جمهوری اس�لامی ایران همواره پیشرفت و
ثبات همسایگان را پیشرفت و ثبات خود دانسته و
در این راس��تا نیز حمایتهای همه جانبه از عراق
داشته است چنانکه مقامات عراق بارها تاکید کرده
ان��د در برابر داعش ،این ای��ران بود که تنها حامی
عراق بوده اس��ت .میتوان گفت که تقالی سعودی
و آمری��کا برای تخریب روابط ته��ران ـ بغداد برای
محروم سازی عراق از ظرفیت ایران است که نتیجه
آن تشدید بحران اقتصادی ،سیاسی و امنیتی عراق
و تشدید باج خواهی عربستان و آمریکا از این کشور
اس��ت .با توجه به نوع رفتار سعودی و واشنگتن به
صراحت میتوان دریافت که ادعای رسانه ای تالش
ع��راق برای میانجی گری میان ایران با عربس��تان
و آمریکا برای رس��یدن عراق به ثبات نوعی آدرس
غلط دادن و اس��تمرار سیاست ایران هراسی است
که سعی دارد تا ایران را محور بحران منطقه نشان
دهد در حالی که حقیقت امر آن اس��ت که راهکار
ع��راق برای خروج از بح��ران ،اجرای طرح پارلمان
برای اخراج آمری��کا و نیز مقابله یکپارچه عراقیها
با دخالتهای بحران س��از س��عودی اس��ت که از
مطالبات مردم عراق از دولتمردانشان نیز هست.
دوم آنکه در کنار اس��تقبال جمهوری اس�لامی از
هرگونه حرکتی که ب��رای کاهش تنش در منطقه
صورت گیرد و به ویژه نیات خیرخواهانه دولتمردان
عراق اما در باب میانجی گری میان ایران با سعودی
و واش��نگتن ،مواضع جمهوری اسالمی مواضعی از
پیش اعالم شده و ثابت است و شروط ایران چنان
آش��کار اس��ت که نیازی به میانجی ندارد .سعودی
باید از رفتارهای بحران س��از و تروریسم پروری در
منطقه و نیز تجاوز به یمن دست برداشته و صادقانه
برای تعامل دوجانبه و منطقه ای با ایران پیش قدم
شود .آمریکا نیز به جای سیاست تهدید و تحریم و
طرح بران��دازی باید راه عقالنیت در پیش گرفته و
ضمن اذعان به شکس��ت در برابر اقتدار ملت ایران
و نظام اس�لامی ،رسما به خاطر چهار دهه جنایت
علیه ای��ران عذرخواه��ی و به جبران اش��تباهات
گذش��ته به صورت عملی اق��دام نماید در غیر این
صورت هیچ میانجی گری نمیتواند برطرف کننده
چالشهای میان ایران و عربستان و یا دشمنی ایران
با آمریکا باشد .میانجی گری در حالی که طرفهای
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خ���ب���ر

بستری  733بیمار کرونایی در تهران طی  24ساعت
رئیس س��تاد مقابله با کرونا در ش��هر تهران از افزایش بار مراجعان در خصوص بیماری
کرونا خبر داد و گفت :در بخشهای عادی و ویژه  733بیمار بستری شدهاند.
دکتر علیرضا زالی ،رئیس ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران در خصوص آخرین وضعیت
ته��ران از حی��ث بیماری کرونا بیان کرد :مجموعا در بخش ع��ادی عدد قابل توجه ۶۵۰
بیمار را داش��تهایم و در بخش ویژه نیز  ۱۲۳بیمار بس��تری ش��دهاند که با افزایش همراه
بودهاس��ت .رئیس س��تاد مقابله با کرونا در شهر تهران خاطرنش��ان کرد ۶۰۲ :بیمار نیز
ترخیص ش��دند و جمع قابل توجهی از مراجعان با عالئم تنفس��ی مراجعه کردند که این
نشان از آن دارد که برخی بیماران زمانی مراجعه میکنند که چند روز در منزل بودند و
با حال نامساعدتری به مراکز درمانی مراجعهمیکنند.
زال��ی در ادامه بیان ک��رد :به دلیل دوره نهفتگی بیماری ،کاه��ش میزان مراجعه زمانبر
است و گزارش تحلیلی در شهر تهران بعد از اجباری شدن ماسک رو به بهبودی است و
در نمونههای میدانی استفاده از ماسک  ۶۲درصد افزایش داشتهاست و در ادارهجات نیز
 ۸۳درصد کس��انی که مراجعه میکنند و در ادارات مستقر هستند نیز از ماسک استفاده
میکنند .رئیس ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران با اشاره به جاافتادن فرهنگ استفاده
از ماسک در میان مردم بیان کرد :در جلسهای که با اتحادیههای اصناف داشتیم در مورد
اینکه بتوانیم س��طح باالتری از موارد بهداش��تی را داشته باشیم گفتوگو شد .وی اذعان
کرد :امیدواریم داستان رعایت شیوهنامه بهداشتی در مورد ماسک تکرار نشود و امیدواریم
استفاده از ماسک مستمرا توسط مردم و دستگاهها مورد توجه باشد .فارس

درجریان بازدید از محل سامانه مشاوره  4030عنوان شد؛

معاون وزیربهداشت :ستاد اجرایی فرمان امام تا
امروز سهم بزرگی در مدیریت بحران کرونا داشته و
بازوی وزارت بهداشت بوده است
س��امانه تلفنی مشاوره پزشکی ستاد اجرایی فرمان امام ( )4030با توجه به شیوع مجدد
کرونا از این پس خدمات جدیدی به مردم ارائه خواهد کرد.
علیرضا رئیس��ی معاون بهداشتی و جمعی از مدیران وزارت بهداشت  ،ظهردیروز از محل
س��امانه مش��اوره تلفنی  4030که از روزهای ابتدایی ش��یوع ویروس کرونا توسط ستاد
اجرایی فرمان امام و باهمکاری وزارت بهداش��ت فعالیت خود را آغازکرده ،بازدید کردند.
معاون وزیر بهداشت پس از این بازدید در جمع خبرنگاران گفت :راهاندازی  4030توسط
س��تاد اجرایی فرمان امام و ارائه مشاورههای مختلف به مردم توسط کارشناسان درمانی
درخص��وص دغدغهه��ای کرونایی ،بار زیادی ازحجم مراجعه به بیمارس��تانها را کم کرد.
طبق آمار اعالم ش��ده تاکنون بیش از 17میلیون تماس با این سامانه ثبت شده است که
در نوع خود یک رکورد به حساب میآید.
وی اف��زود :از امروز مردم ته��ران میتوانند ازطریق تماس با این ش��ماره و اعالم منطقه
مس��کونی خود ،آدرس مراکز درمانی  16س��اعته ویژه کرونا را نیز دریافت کنند .رئیسی
با اش��اره به افزایش نیروهای متخصص پاس��خگو دراین س��امانه به بیش از  2000نفر ،
خاطرنش��ان کرد :هموطنان تهران��ی میتوانند ازطریق تماس ب��ا  4030عالوه بر کرونا،
س��واالت تخصصی درب��اره موضوعاتی مانند بارداری ،تغذیه ،س�لامتروان و س��المندی
را مط��رح کنند .وی افزود:دراین مراکز درمانی ،خدمات معاینه توس��ط پزش��ک انجام و
مراقبتها نیز آموزش داده میشود و در صورت نیاز ،آزمایش کرونا به صورت اختصاصی
هم در این مراکز انجام میش��ود .معاون وزیر بهداش��ت تأکید کرد :س��تاد اجرایی فرمان
امام تا امروز سهم بزرگی در مدیریت بحران کرونا داشته و بازوی کمکی وزارت بهداشت
وکادر پزش��کی در تأمین تجهیزات  ،اقالم بهداش��تی و دارویی و انجام مراحل اول و دوم
غربالگری داشته است.

ارائه مشخصات
محافظ بشاراسد
به سیا
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یادداشت وارده

برای آنانی که کمتر دیده شدند
مائده غالمی

چند ماهی اس��ت که ویروس کرونا زندگی ش��هروندان و تمامی فعالیت های
آنان را تحت تاثیر قرار داده اس��ت .از مش��اغل و کسب و کار ها تا فعالیت های
تفریحی و دیدار دوس��تان و آش��نایان و حتی مدارس و دانشگاه ها تحت تاثیر
ویروس کرونا قرار گرفته اند .همگی به دنبال راه و روش��ی هستیم تا خود را از
این ویروس دور نگه داریم .اما مشاغلی در جامعه هستند که نمی توانند حتی
یک روز دست از کار بکشند .چرا که هم معیشت آنها به کار کردن وابسته است
و هم زندگی تمامی افراد جامعه به کار آنها گره خورده اس��ت .اما کمتر از آنها
حرفی زده می شود.
از آغازین روزهای انتش��ار ویروس کرونا در تبلیغ��ات و برنامه های تلویزیونی،
ش��بکه های مجازی و گفت و گوهای خانوادگی صحبت از فداکاری و از خود
گذش��تگی پزشکان و پرستاران بوده است .اما کمتر از کسانی گقته شده است
که با وجود مش��کالت بسیاری که درشغل و معیشت زندگی خود دارند اما باز
هم دست از کار نکشیده اند و همانند پزشکان و پرستاران در خط مقدم مبارزه
با کرونا هس��تند .نیروی خدماتی مراکز درمانی ،رفتگ��ران ،افرادی که وظیفه
ضدعفونی کردن وس��ایل حمل و نقل عمومی را بر عهده دارند و آنهایی که در
آرامگاه ها و س��رد خانه ها کار می کنند بیش��تر از سایر شهروندان در معرض
خطر قرار دارند.
نیروهای خدماتی مراکز درمانی و بیمارستان ها همانند پزشکان و پرستاران در
ارتباط با بیماران مبتال به کرونا هستند .در این شرایط که رفت و آمد افراد به
بیمارس��تان ها محدود شده است نیروهای خدماتی هستند که همراه بیماران

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درگذشت شهادت گونه
مهدی حبیب پور را تسلیت گفت
محمد مخبر با صدور پیامی درگذش��ت بس��یجی مجاهد مهدی حبیب پور ،فعال عرصه جهاد و
خدمت رسانی به انقالب اسالمی را تسلیت گفت .در متن این پیام آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و اناالیه راجعون

خبر عروج جهادگر بس��یجی مهدی حبیب پور موج��ب تاثر و تالم اینجانب گردید .برادر عزیز و
انقالبی که س��الیان متمادی؛ عمر و جوانی ارزش��مند خویش را در امور خیرخواهانه و خدمت به
ولی نعمتان انقالب سپری کرد و در جهاد فی سبیل اهلل از هیچ کوششی دریغ نورزید .طی چند
سال همکاری جهادی و نیکوکارانه با این ستاد؛ همواره در زمره ی مومن ترین و خالص ترین
جهادگران عاش��قی بود که امور محرومیت زدایی را به احسن وجه انجام داده و برای تسریع در
رس��یدگی به نیازمندان س��ر از پا نمی شناخت .فقدان آسمانی ایش��ان را به خانواده ی معظم و
همسنگران جهادی اش تبریک و تسلیت گفته و آرزو دارم در جوار امام عاشوراییان آرامگیرد و
اجر و مزد سختی های سالها خدمت را از دستان امیرالمومنین دریافت نماید.
محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

پیام تسلیت رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درپی درگذشت
والده دکتر قاضیزاده هاشمی
محمد مخبر با صدور پیامی درگذشت والده وزیر سابق بهداشت را تسلیت گفت.
درمتن این پیام آمده است :سالم عليكم ،با نهايت تأثر و تأسف درگذشت والده مکرمتان
ام الشهید گرانقدر را به جنابعالی و بیت معظم تسلیت عرض نموده و از درگاه احديت
غفران و علو درجات برای آن مرحومه و بقای عمر برای حضرتعالی مسئلت مینمايم.
محمد مخبر ،رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

هس��تند و کارهای آنان را انجام می دهند .در واقع این افراد بیش��تر کارهای
مربوط به بیماران را انجام می دهند اما توجه کمتری به آنها می شود .کسانی
هم که به طور مس��تقیم با زباله های بیمارس��تانی س��ر و کار دارند در معرض
خطرات بس��یاری قرار دارند چرا که در ش��رایط عادی پروسه مخصوصی برای
دفع زباله های بیمارس��تانی وجود دارد که با انتشار ویروس کرونا این خطرات
چندین برابر ش��ده اند .دیگر زحمت کش��ان در جامعه که معابر و خیابانها را
تمیز می کنند رفتگران هستند که آنها هم در خطر احتمال ابتال به این ویروس
هس��تند .رفتگران و کارگران ش��هرداری این روزها باید ماسک ها و دستکش
هایی را که به علت ضعف فرهنگی برخی ش��هروندان در خیابان ها رها ش��ده
اند را تمیز کنند .در این روزها باید بیشتر مراقب باشیم تا با سهل انگاری خود
جان دیگر شهروندان را به خطر نیندازیم .افرادی که شهر بدون وجودشان دوام
نمی آورد و زحمتش��ان در تاریکی شب دیده نمی شود.کارگران بخش تدفین
آخرین نفراتی هستند که با پیکر افراد فوت شده بر اثر کرونا تماس دارند .آنها
نیز همانند بخش خدمات مراکز درمانی و رفتگران نمی توانند کار خود را رها
کنند و از طرفی بسیار در معرض ابتال به ویروس کرونا قرار دارند.
این افراد با وجود سختی های کارشان و از طرفی حقوق پایینی که دریافت می
کنند اما تا پای جانشان ایستاده اند و در قبال کاری که انجام می دهند احساس
مس��ئولیت می کنند .یکی از دغدغه هایی که این افراد در مصاحبه هایشان با
خبرنگاران به آن اشاره کرده اند برخورد جامعه با آنهاست .اینکه چگونه برخی
به آنها نگاه می کنند؟ و یا برخورد مردم با این مش��اغل چگونه است؟ جامعه
یک روز بدون وجود این مشاغل هم قابل تصور نیست .به خصوص که در این
دوران ای��ن افراد از جان خود می گذرند و با وجود تمامی مش��کالتی که ذکر
ش��د وظیفه ی خود را انجام می دهند .در این ش��رایط نباید با سهل انگاری و
خودخواهی خود کار آنان را چندین برابر کنیم.

