
شعور حسينی و شور حسينی

بعدازچن��د روز بحث و گفت وگ��و و هياهو پيرامون 
چگونگی برگزاری مراسم محرم وعاشورای حسينی 
؛درفضاي مجازی و رس��انه های ريز و درش��ت، مقام 
معظم رهبری با بياناتشان فصل الخطاب همه جريان 
ه��ای موافق و مخالف برگزاری اين مراس��م ش��دند 
وفرمودند:»در عزاداری ها معيار آن چيزی اس��ت که 
کارشناسان و ستاد ملی کرونا اعالم می کنند؛ بنده به 
توصيه اين عزيزان عمل می کنم. توصيه من به مردم 
اين اس��ت که ببينيم ستاد ملی کرونا چه می گويد و 
در مس��ئله عزاداری به گفته اين س��تاد عمل کنيم. 
اگر وضعيتی که داريم را شل بگيريم، فاجعه بزرگی 
رخ خواه��د داد.« فرمايش معظم ل��ه که در روزعيد 
س��عيد قربان بيان شد حاوی نكات مهمی بود که در 
تشريح و تحليل پيام ايشان درمی يابيم که؛ 1- تاکيد 
مجدد ايش��ان بطور اعم و اخص براستفاده ازنظرات 
کارشناسی در هر زمينه. 2- تاکيد بر رعايت اطالعيه ها 
ودستورالعمل های ستاد ملي مبارزه با کرونا. 3-تاکيد 
برپرهيز ازهر گونه تكروی واجتهادهای خودسرانه و 
رعايت جدي نكات بهداش��تي که گرفتار يك فاجعه 
بزرگ نشويم. در طی چند روز گذشته آنهايی که به 
بهانه کرونا؛ می خواستند با نمادها و سمبل های دينی 
و آيينی مقابله و تسويه حساب کنند و باعث کمرنگ 
ش��دن اين نمادها شوند ؛با استفاده از فضای مجازی 
و رس��انه های مكتوب خود چنان فضايی متوهمانه و 
وحشتناك به راه انداختند که برگزاری مراسم محرم؛ 
"روز قتل عمومي و کشتار همگاني در ايران بواسطه 
کرونا خواهد ش��د و حتي با کاريكاتورها و طنزهای 

سخفيشان به ميدان آمدند!!
ازس��وی ديگ��ر ماجرا؛ ب��ا تأکيد رياس��ت جمهوري 
بابرگ��زاری مراس��م مح��رم ول��ی با رعاي��ت نكايت 
بهداش��تی وپروتكل های اعالمی، جوانان پرش��ور و 
معتقد جامعه نيز از برگزاری مراسم با توجه به همه 
نكات ايمنی و بهداش��تی تاکيد داشتند. اما معاندين 
و کس��اني که اصوال با فلسفه محرم وعاشورا مشكل 
زيربنايی و اعتقادي دارند؛حتي رئيس جمهور را نيز 
به رفتارهای پوپوليستی متهم نمودند و خواستار لغو 
مراسم محرم ش��دند. اما سخنان رهبری و تأکيدات 
ايشان، در حقيقت همه معاندين و مخالفين تريبوندار 
مح��رم را خلع س��الح نم��ود وبه آن ه��ا فهماند که 
رهبرانقالب اس��المی بيش ازهمه آن ها نگران جان 
و مال مردم است و ايش��ان ازمردم درخواست کرده 
اند »وضعيت سخت کرونايي را شل نگيرند تا فاجعه 
ای آفريده نش��ود.« از طرف ديگر نيز پس از سخنان 
معظم له ؛تمامي دلس��وزان انقالب و مؤمنين دست 
اندرکار اين مراسم با اطالعيه های خود اطاعت از امر 
مواليش��ان را اعالم کردند که مو به مو فرمايش های 
ايش��ان را در برگزاری اين مراس��م عمل��ی و اجرايی 
خواهند نمود. اينك که خيال همه دلسوزان انقالب 
اس��المي از اين بابت راحت شده اس��ت ؛اين انتظار 
می رود تا جوانان معتق��د و برگزار کنندگان هيئات 
مذهبی وعزاداری امس��ال محرم��ی را دگرگونه رقم 
بزنند؛امسال"شورحس��يني را توأم با شعور حسيني 
درآميزند؛ تا ضمن گراميداش��ت عاشوراي اباعبداهلل 
)ع(،  نش��ان دهن��د که بچه مذهبی ه��ا آنچنان هم 
که ديگ��ران در تصاوير وارونه نش��ان می دهند؛ بی 
محابا وخودس��ر عمل نمی کنند ومحرمی را برپا می 
دارند که ولی ش��ان فرموده و کاری نخواهند کرد که 
دش��منان اين مرز و بوم، آن ها را »دشمنان مدافعان 

سالمت« قلمداد کنند.

اخبار

وزارت اطالع��ات از ضربه اساس��ی س��ربازان 
گمنام امام زمان)عج( به يك گروه تروريستی 

مستقر در آمريكا خبر داد.
وزارت اطالع��ات از ضربه اساس��ی س��ربازان 
گمنام امام زمان)عج( به يك گروه تروريستی 
مس��تقر در آمريكا خبر داده و اعالم کرده که 
س��رکرده گروهك تروريستی تندر به دام اين 

وزارت خانه افتاده است.
س��ايت هابيليان پي��ش از اين درب��اره گروه 
تندر نوش��ته بود؛ گروهك تروريس��تی تندر 
در س��ال 1383 توسط فردی به  نام »فتح اهلل 
منوچه��ری« ملق��ب ب��ه »ف��رود فوالدوند« 
تشكيل شد. اين فرد هدف خود را از تشكيل 
اين گروهك براندازی نظام جمهوری اسالمی 
ظ��رف مدت يك س��ال اع��الم کرد. ش��بكه 
تلويزيون��ی معان��د »Your TV« که متعلق 
به فرود فوالدوند اس��ت، مس��ئول تبليغات و 

انتشار مواضع اين گروهك است. سرکرده اين 
گروهك تروريستی در سال 1385 ناپديد شد 
و کس��ی از سرنوشت وی اطالع دقيقی ندارد. 
تنها دختر وی مدعی شده است که پدرش در 
سرزمين های اش��غالی فلسطين )اسرائيل( به 
 سر می برد. پس از ناپديد شدن فرود فوالدوند 
فرد ديگری به  نام جمشيد شارمهد مسئول اين 
گروهك معرفی ش��د. اين گروهك تروريستی 
به  طور مستقيم مس��ئوليت چندين عمليات 
تروريس��تی در ايران را به عهده گرفته اس��ت. 
نخستين عمليات تروريستی اين گروهك در 
ايران در 24 فروردين1387 در شيراز صورت 
پذيرف��ت که ط��ی آن عوامل تروريس��ت اين 
گروهك با کارگذاش��تن ي��ك بمب 8 پوندی 
مي��ان ع��زاداران حس��ينيۀ ش��هدا متعلق به 
کانون رهپويان وصال شيراز باعث به  شهادت 
رس��يدن 14 تن و مجروحيت 200 تن ديگر 

ش��دند. در اقدامی ديگر تروريس��ت ها که در 
يكی از هتل های تهران مش��غول ساخت بمب 
بودند، بر اثر انفجار و آتش سوزی موقعيتشان 
لو می رود و توس��ط نيروهای امنيتی دستگير 
می ش��وند. دومي��ن عمليات تروريس��تی اين 
گروه��ك در روز 30خ��رداد 1388 در حرم 
حضرت ام��ام خمين��ی)ره( ص��ورت گرفت، 
ک��ه البته فرد بمب گ��ذار موفق به وارد کردن 
محمول��ه انفجاری به حرم حض��رت امام)ره( 
نش��د و بمب را مقابل کفشداری حرم منفجر 
ک��رد که بر اثر انفج��ار آن 8 تن از هموطنان 

مجروح شدند.
انفج��ار مقابل من��زل امام جمع��ه نهاوند در 
اقدامات تروريس��تی  از ديگ��ر  24دی1388 
انجمن پادش��اهی است. اين گروهك در ترور 
ش��هيد مس��عود علی محمدی از دانشمندان 

صنعت هسته ای کشور نيز نقش داشت.

گروهك تروريستی تندر طی برنامه  ريزی های 
صورت  گرفته توس��ط سرويس های اطالعاتی 
غربی به  دنبال عمليات تروريستی شيميايی و 
ميكروبی در نمايشگاه بين المللی کتاب تهران 
و عمليات تروريس��تی در کنسول گری روسيه 
در رش��ت نيز بود اما با هوش��ياری نيروهای 
امنيت��ی موفقيتی به   دس��ت ني��اورد. از ديگر 
طرح ه��ای تروريس��تی ناموفق اي��ن گروهك 
می ت��وان به ط��رح انفجار مخ��ازن و خطوط 
انتقال نف��ت در بندر گن��اوه، بمب گذاری در 
حرم حضرت معصومه)س( و مجلس ش��ورای 
اسالمی اش��اره کرد که اين طرح ها نيز عقيم 

ماند و اجرايی نشد.
در همي��ن زمين��ه س��خنگوی وزارت خارجه 
ايران، آمريكا را مس��ئول اقدامات تروريستی 

گروهك تندر دانست.
سيد عباس موس��وی ضمن قدردانی از اقدام 

مقتدرانه س��ربازان گمنام امام زمان )عج( در 
دستگيری س��رکرده يك گروهك تروريستی 
و خراب��كار افزود: رژي��م آمريكا در حالی خود 
را در کن��ار م��ردم ايران معرف��ی می کند که 
تروريس��ت های شناس��نامه دار و کسانی که 
مس��ئوليت چندين عمليات تروريستی داخل 
ايران را بر عهده گرفته و دست شان به خون 
مردم و ش��هروندان بی گناه ايرانی آلوده است 
را در خاك خود جای داده و از آنها در ابعاد و 

اشكال مختلف حمايت و پشتيبانی می کند.
موسوی ضمن اعتراض شديد به دولت آمريكا 
افزود: اي��ن رژيم بايد پاس��خگوی حمايت از 
اين گروهك تروريس��تی و ديگر گروهك ها و 
جانيانی که از داخ��ل آمريكا هدايت عمليات 
خرابكارانه، مس��لحانه و تروريستی عليه مردم 
اي��ران را بر عه��ده دارند و خون ش��هروندان 

ايرانی را بر زمين می ريزند، باشد.تسنيم

روحانی:
اجتماعات در سراسر کشور 

ممنوع است
رئيس جمهور با بيان اينكه گزارش استان ها اميدوارکننده 
بود، گفت: حدود 10 اس��تان نام برده ش��ده که قبال در 

پيك بيماری بودند، االن از پيك عبور کرده اند.
حجت االسالم حس��ن روحانی رئيس جمهور در جلسه 
س��تاد ملی مديريت بيم��اری کرونا گف��ت: بايد از همه 
مردم عزيزی که با س��تاد ملی کرونا و مس��ير س��المت 
جامعه بخوبی همكاری می کنند، تشكر کنيم. امروز جزو 

روزهايی بود که گزارش استان ها اميدوار کننده بود.
وی ادامه داد: حدود 10 اس��تان نام برده ش��ده که قبال 
در پيك بيماری بودن��د، االن از پيك عبور کرده اند. اگر 
م��ردم به همين ص��ورت ادامه دهند ش��اهد آمار خوبی 
در هفته ه��ای آينده خواهيم ب��ود. در بانك ها، ادارات و 
مراکز عموم��ی پروتكل ها خوب رعايت می ش��ود حتماً 
ني��از داريم با فرد متخلف برخورد ش��ود و حتماً در ماه 
محرم مقرراتی که می گذاريم مسئولين تكايا، مساجد و 

هيات ها مسئوليت را قبول کنند.
رئيس جمه��ور تصريح کرد: نحوه برخ��ورد با متخلفين 
را قرار ش��د وزارت کش��ور و بهداشت تصويب کنند و به 
ستاد  بياورند. تمام مقرراتی که از روز اول توسط وزارت 
بهداشت اعالم کرده است با قوت ادامه دارد تا زمانی که 
همين وزارت بهداشت اعالم کند واکسن اين بيماری در 

دسترس است.
روحانی اظهار داشت: اقدامات سخت گيرانه را بايد ادامه 
دهي��م. راهبرد ما در مقابل ويروس تغيير نكرده اس��ت. 
اولين قدم آموزش و توضيح دادن به مردم اس��ت. هنوز 
هم با کاری که شده بايد به مردم توضيح بيشتری دهيم. 
مردم بايد مسائل بهداشتی را مقدم بر هر چيزی بدانند. 
در ش��رايط امروز ماسك الزامی ش��ده است. اجتماعات 

همچنان در سراسر کشور ممنوع است.
وی ب��ا تاکيد بر اعالم آمار در برخورد با افراد متخلف در 
ادارات گف��ت: بايد افراد مبتال را شناس��ايی و از جامعه 
جدا کنيم. کشورهايی هستند که با سيستم مانيتورينگ 
افراد مبت��ال را رهگيری می کنند اما ما اين سيس��تم را 

نداريم و بايد با موبايل اين کار را انجام دهيم.

رئيس جمهور تصريح کرد: به استان ها اختياراتی داديم 
تا ستاد های اس��تانی دس��تورالعمل هايی برای اقدامات 
س��خت گيرانه انجام دهند. يكی از مس��ائل مهمی که بر 
آن تأکيد داريم تقويت بخش س��المت است. بايد تخت 
بيمارس��تانی، ونتيالت��ور و تعداد پرس��تار افزايش يابد. 
امس��ال تخت ويژه و بيمارس��تانی را تقوي��ت می کنيم. 
وزارت بهداش��ت می توان��د ب��ه اف��رادی که ب��ه عنوان 
پرس��تاران جديد می خواهند استخدام شوند؛ آنهايی که 
قرارداد خدمت کار معين داش��تند و يا شرکتی بودند و 
در بخش کرونا کار و فعاليت می کردند در اس��تخدام به 

آنها اولويت دهد.
روحانی بيان داش��ت: الزم است از س��خنان حكيمانه و 
مجتهدانه رهبر انقالب تش��كر کنم. همانطور که ايشان 
اش��اره کردند مرجعي��ت نهايی که متولی امر س��المت 
جامعه در ش��رايط فعلی است منحصراً ستاد ملی مبارزه 
با کرونا است. پس ما مسير را اشتباه نرويم و از اين خانه 
به آن خانه نرويم. مقرراتی که اين س��تاد می گذارد برای 
همه الزم االجرا اس��ت و رهبری ه��م خيلی متواضعانه 

گفتند من هم دستورات را رعايت می کنم.
وی در مورد مراس��م مح��رم بيان داش��ت: حتماً محرم 
ما محرمی اس��ت که بوی عزاداری امام حس��ين )ع( به 
مش��ام همه خواهد رسيد. بايد فضا، فضای حسينی شود 
و همه خيابان ها و کوچه ها پرچم حس��ينی باشد. فضا را 
بايد فضای سوگوارانه کنيم. اما مناسك و نحوه عزاداری 
ممكن اس��ت به دليل رعايت پروتكل ها با سال های قبل 
متفاوت باش��د. همه بايد دس��تورالعمل هايی که تا پايان 

هفته ابالغ می شود، رعايت کنند. 
روحانی افزود: وظيفه هم��ه متوليان هيات های مذهبی 
مراعات رعايت س��المتی همه عزاداران اس��ت. همه بايد 
با هم همكاری کنند. دش��منان م��ا منتظرند يك بهانه 
پيدا کنند. نبايد بگذاريم چنين بهانه ای دست دشمنان 
دين بيفتد. ما بايد آرمان عاشورا را زنده نگه  داريم. خود 

عاشورا برای حيات جامعه آن قيام بر پا شد.
رئي��س جمهور با تاکيد بر اينكه س��خنان رهبری فصل 
الخطاب بود، گفت: در جلس��ه برای مس��تأجرانی که در 
تنگنا هستند مصوبه خوبی را تصويب کرديم که به آن ها 
در زمينه وديعه کمك کنيم. البته برای استخدام کسانی 
که در بخش کرونا فعال بودند هم تصميماتی داش��تيم. 
برای ش��روع کار مدارس در نيمه شهريور چارچوب های 

اصولی را تصويب کرديم.  فارس

آیت هللا رییسی در نشست با 
مدیران عامل بانک ها:

بانک ها اجازه ندهند 
گیرندگان تسهیالت پول 

ملت را صرف اموری غیر از 
تعهدشان کنند

رييس قوه قضاييه با تأکيد 
بر ل��زوم سياس��ت گذاری 
صحيح بانك ها برای هدايت 
مناب��ع به ح��وزه توليد، از 
بانك ه��ا  عام��ل  مدي��ران 
خواست واحد های توليدی 
تعطي��ل يا نيمه تعطيلی را 
ک��ه در تمل��ك می گيرند، 

فعال کرده و آن ها را وارد چرخه توليد نمايند.
آيت اهلل س��يد ابراهيم رييسی که برای بررسی مشكالت 
و مس��ائل نظام بانك��ی ميزبان مدي��ران عامل 12 بانك 
دولت��ی و نيمه دولت��ی و نماينده بانك ه��ای غيردولتی 
ب��ود، از مديران بانكی خواس��ت که خودش��ان پيش از 
هم��ه پيش��گام در عرصه اصالح نظ��ام بانكی و پيگيری 
احقاق حقوق بانك ها باشند. رييس قوه قضاييه با تقدير 
از اقدام��ات بانك ها در پرداخت تس��هيالت به محرومان 
و نيازمن��دان و گ��ره گش��ايی از زندگی م��ردم به ويژه 
در ايام ش��يوع کرون��ا به آمار ب��االی متقاضيان دريافت 
تس��هيالت ازدواج اشاره کرده و بر تس��ريع در پرداخت 
وام به اين زوج های جوان تاکيد کرد. رييس��ی با اش��اره 
به ورشكس��ته نمايی برخی بدهكاران بانكی برای فرار از 
بازپرداخت تسهيالت، اين اقدام را مصداق بارز جرم غير 
قابل گذشت دانست و تأکيد کرد: نظام بانكی و سيستم 
قضايی بايد با برخورد قاطع با اين موضوع، اجازه ندهند 
گيرندگان تسهيالت که پول ملت را صرف اموری غير از 
تعهداتش��ان کرده اند، از پرداخت ديون خود فرار کنند. 
رييس قوه قضاييه در همين راستا بر لزوم تقويت فرآيند 
اعتبارس��نجی و نظارت بر هزينه کرد تس��هيالت تأکيد 

ک��رد و گفت: بايد س��ازوکاری طراحی ش��ود که هم به 
افراد بدحس��اب از منابع مختلف تس��هيالت داده نشود، 
و ه��م آن که به محض اطالع از تخلف فرد از تعهداتش 
با او برخورد ش��ود. رييسی همچنين بر لزوم فعال سازی 
واحد ه��ای توليدی و کارخانه های تحت تملك بانك ها و 
بازگش��ت آن ها به چرخه توليد تأکيد کرد و گفت: مقام 
معظ��م رهبری تصريح فرمودند از زمانی که بانك ها يك 
کارگاه يا کارخانه را تمليك می کنند، بايد با اس��تفاده از 
همه امكان��ات خود به تقويت توان توليد کش��ور کمك 
کنند. وی در بخش ديگری از سخنانش بانك ها را ملزم 
به پيگيری مطالبات ش��ان دانست و با انتقاد از شكايت 
نك��ردن برخی بانك ها برای وصول معوقات ش��ان اظهار 
داشت: بانك ها بايد در شكايت از بدهكاران کالن فعال تر 
عمل کنند، اما گاهی می ش��نويم ک��ه برخی از مديران 
می گويند ما ش��كايت نداريم و ق��وه قضاييه از ما چنين 
می خواهد. رييس��ی همچنين به حجم باالی تس��هيالت 
سررس��يد گذش��ته در نظام بانكی اش��اره کرده کاهش 
تس��هيالت سررسيد گذشته را مس��تلزم تالش بيشتر از 
س��وی بانك ها دانس��ت. رييس قوه قضاييه ب��ا تاکيد بر 
ضرورت رعاي��ت قانون اجرای سياس��ت های کلی اصل 
44 دررابط��ه ب��ا س��هام داری بانك ها افزود: بر اس��اس 
گزارش های موج��ود هفت بانك اي��ن ضوابط را رعايت 
نكردن��د که اين اقدامی خ��الف قانون و الزم به پيگيری 
اس��ت. رييس��ی از راکد کردن امالك، منابع و س��رمايه 
بانك ها برای دس��تيابی به سود بيشتر بر اساس تورم نيز 
انتقاد کرد و گفت: بانك ها بايد از طريق س��رمايه گذاری 
و تخصي��ص امكان��ات خود به بخش توليد سودش��ان را 
افزايش دهند نه از راه های نادرس��تی، چون راکد کردن 
مناب��ع. وی گ��زارش برخی مديران بانك��ی در خصوص 
مبداء خارجی مفاسد بانكی تصريح کرد: اين که فساد از 
درون سيس��تم بانكی آغاز نشود خيلی مهم است و بايد 
با نظارت مس��تمر، دست های فاسد را در خارج سيستم 
ني��ز قطع کنيد و اج��ازه ندهيد فس��اد از در خارج و از 

پنجره وارد شود.
ريي��س قوه قضاييه ب��ه موضوع اصالح نظ��ام بانكی نيز 
گريزی زد و اظهار داش��ت: دولت ها و مجالس هميش��ه 
گفته اند که اصالح نظام بانكی در رأس برنامه هايش��ان 
ق��رار دارد، اما برای کارب��ردی و عملياتی بودن طرح ها، 
بانك ها بايد خودش��ان پيشقدم و فعال بشوند.  مرکز 

رسانه قوه قضایيه

سفر نمایندگان مجلس به شوش برای 
بررسی مشکالت کارگران هفت تپه

مشکالت حقوق کارگران باید 
مرتفع شود

س��خنگوی کميسيون اصل 90 مجلس با اشاره به سفر سه 
نماينده مجلس به ش��وش برای بررسی مشكالت کارگران 
هفت تپ��ه گفت: مدير اين کارخانه اهليت الزم را ندارد چرا 
که دليل برپايی 1000 تجمع کارگران از سال 94 تاکنون 

برای دريافت حق و حقوق شان، او بوده است.

عليرضا خضريان با اش��اره به سفر س��ه نماينده مجلس به 
اهواز و ش��وش، جهت بررسی مش��كالت کارگران کارخانه 
هفت تپه اظهار داشت: سيدنظام الدين موسوی، احمد نادری 
ب��ه اتفاق من صبح ب��ه اهواز رفتيم تا مش��كالت کارگران 
کارخانه هفت تپه را از نزديك بررس��ی کرده و گزارش��ی از 
آخرين وضعيت را برای مجلس تهيه کنيم ضمن اينكه قرار 
است گفت وگويی هم با کارگران اين کارخانه داشته باشيم. 
وی افزود: ماجرای کارخانه هفت تپه از جايی شروع می شود 
که برخالف رويه اش که از روز تأسيس وجود داشته و حتی 
در دوره دفاع مقدس هم تعطيل نشده و توليدات آن ادامه 
داش��ته است اما از سال 78 که واردات شكر به کشور مجاز 
می ش��ود اولين آسيب را می بيند به طوری که اين کارخانه 

و توليدات آن دچار مشكالت اساسی می شوند.
س��خنگوی کميسيون اصل 90 مجلس تصريح کرد: بعد از 
اين ماجرا موضوع نقل و انتقال غلط و اشتباهی که از سوی 
وزارت جهاد کش��اورزی و وزارت صمت رخ داده توانس��ته 
هزينه های کارخانه هفت تپه را از سال 87 به بعد باال ببرد. 
خضريان گفت: اتفاق غلط بع��دی در مورد اين کارخانه از 
سال 94 رخ می  دهد که متأسفانه بحث خصوصی سازی اين 
شرکت مطرح می شود و همين موضوع موجب آسيب های 

بعدی است.
وی درب��اره راهكاره��ای برون رف��ت از مش��كالت کارخانه 
هفت  تپ��ه خاطرنش��ان کرد: به نظر می  رس��د باي��د درباره 
نحوه واگذاری اين کارخان��ه تجديد نظر صورت گيرد زيرا 

کارخان��ه ای که از س��ال 94 تاکنون کارگ��ران آن هيچگاه 
ب��دون اعتراض حق و حقوق خود را دريافت نكرده  اند و هم 
اکنون هم که سه ماه است حقوق نگرفته اند دچار مشكالت 

اساسی شده است.
وی با انتقاد از کاهش توليدات اين کارخانه گفت:  توليدات 
کارخانه هفت  تپه از س��ال 94 تاکنون روند نزولی داش��ته 
اس��ت به ط��وری که ظرفي��ت اس��می 100 هزارتنی اين 

کارخانه هم اکنون به 28 تن رسيده است.
خضريان در پايان گفت: از س��ال 94 ت��ا کنون هزار تجمع 
از س��وی کارگ��ران کارخانه هفت تپه ب��رای دريافت حق و 

حقوق شان صورت گرفته است.خبرگزاری صدا و سيما

ادامه از صفحه اول
ضل��ع چهارم تحري��ف را در اين کلي��د واژه می توان 
ديد ک��ه می گويند مذاکره با آمري��كا و تن دادن به 
خواست اروپا تنها راه پايان مشكالت کشور است. اين 
ادعا در حالی است که هرگز بيان نمی شود که ايران 
15 همسايه دارد که از طريق زمينی می تواند با آنها 
تجارت کند و يا اينكه ظرفيت های عظيمی در آفريقا، 
آمريكای التين و يا ش��رق آسيا برای تجارت و روابط 
همه جانبه وجود دارد. اين تحريف چنان اس��ت که 
حتی فضای روانی س��نگينی برای تخريب و تحريك 
افكار عمومی کش��ور در قبال توافقات 25 ساله ايران 
و چي��ن که موثرتري��ن راهكار برای رفع مش��كالت 
اقتصادی کش��ور است، ايجاد می ش��ود. تحريف اين 
واقعي��ت که آمريكا ن��ه حالل که محور مش��كالت 
است و راههای ديگری برای رفع چالشهای اقتصادی 
کش��ور وجود دارد، از مهمترين اين تحريف ها است. 
با توجه به اين حقاي��ق می توان گفت که غبارزدايی 
و آشكارس��ازی تحريف هايی که در قبال مش��كالت 
کشور و راه حل های پايان آنها مطرح می شود راهكار 
اصلی شكستن تحريم است که نتيجه آن خودباوری 
درونی و حرکت در مس��ير ظرفيت های منطقه ای و 
جهانی برای شكست تحريم ها به جای چشم داشتن 

به آمريكاست.

سرمقاله

فرهاد خادمی 
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گزارش

اقليت های دینی در ایران با آزادی کامل زندگی می کنند
نماينده مس��يحيان ارمنی ش��مال ايران گفت: برخ��الف مدعيان دروغين 
حقوق بش��ر در دنيا اقليت ه��ای دينی بدون هيچ محدودي��ت و با آزادی 
کامل زندگی می کنند و اگر هم مش��كل اقتصادی هست برای همه هست 
و مختص يك گروه خاص نيس��ت. آرا ش��اهورديان افزود: اگر به فرض در 
کش��ور مش��كل اقتصادی باشد برای همه اس��ت و مختص يك گروه خاص 
محدوديت��ی وجود ندارد.  وی اظهار داش��ت: طبيعی اس��ت که در هر کش��ور 
مش��كالتی وجود داش��ته باشد و اين مش��كالت محدود به جمهوری اسالمی ايران 
نيست و حتی کشورهای جهان اول هم با محدوديت ها، مشكالت و معضالتی مواجه 
هستند. شاهورديان خاطرنشان کرد: مدعيان دروغين حقوق بشر در دنيا با استفاده 
از ابزارهای رسانه ای که در اختيار دارند سعی در وارونه جلوه دادن واقعيت ها دارند 

و در مورد اقليت ها در ايران هم اظهارنظرهای خالف واقعی داشته اند.  فارس

تمدید دورکاری یک سوم کارکنان دستگاه های اجرایی تهران
استاندار تهران با اشاره به تشديد نظارت بر رعايت پروتكل های بهداشتی 
از تمديد دورکاری يك سوم کارکنان دستگاه های اجرايی استان تهران 
در هفته جاری خبر داد. انوش��يروان محس��نی بندپی در حاشيه جلسه 
س��تاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به تصميمات جديد ستاد ملی کرونا 
برای اين استان اظهار داشت: طی هفته جاری طرح ترافيك در پايتخت 
ب��ه حالت تعليق درآم��ده و بقيه محدوديت   ها همچون هفته های گذش��ته 
پابرجاست. وی ادامه داد: حضور و تجمع مردم در اماکن مختلف به ويژه سيستم 
حمل ونقل عمومی به ش��يوع گس��ترده تر اين ويروس در تهران منجر شد و اميد 

است تعليق طرح ترافيك نقش مهمی در مديريت اين جريان داشته باشد.
وی گف��ت: نظارت جدی بر رعايت پروتكل ها و اس��تفاده از ماس��ك به ويژه در 

اماکنی همچون پاساژ ها و مراکز شلوغ تشديد می شود.  استانداری تهران

مردم با احتياط وارد بورس شوند
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به تجربه تلخ 
سرمايه گذاری در موسس��ات اعتباری، به مردم توصيه می کنم با احتياط 
وارد بورس شوند. سيد غنی نظری با اشاره به گرايش مردم نسبت به بازار 
بورس گفت: ش��اخص بورس در اين ماه ها رش��د خوبی داشته اما با توجه 
به اينكه نمی توان آينده ش��فافی از بورس متصور بود بايد به مردم توصيه 
کرد؛ س��رمايه های مازادشان را در بورس سرمايه گذاری کنند. وی افزود:مردم 
نبايد خانه و خودرو خود را که س��رمايه های اصلی آن ها اس��ت به اميد دستيابی به 
س��ود بيشتر بفروشند و در بورس س��رمايه گذاری کنند چراکه هيچ  فردی از آينده 
بورس خبر ندارد. نظری بيان داش��ت: مجلس می تواند از بعد نظارتی استفاده کند 
و درص��ورت وجود خالء قانونی با مصوبه ای آن را برطرف کند اما مديريت بورس با 

دولت است و دولت بايد آينده روشن و شفافی را برای بورس رقم بزند.  تسنيم

گروهک تروریستی تندر را بیشتر بشناسید

وریست های مستقر در آمریکا  سرکرده تر
در دستان وزارت اطالعات


