
اخبار كشور

تازه های انتشارات کتاب
در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

انتشــارات کیهان در کنار کتاب های منتشره خود، با 20 عنوان 
کتاب چاپ اول در نمایشگاه مجازی کتاب تهران شرکت کرده است.

برگ های گمشــده تاریخ تمدن اســامی، فریاد ملت )روایت 
زندگــی و مبارزات آیت اهلل کاشــانی(، توهم یــا واقعیت: برجام و 
مســئله پیشــگیری از جنگ، نقل و نقل)تلمیحات در آثار استاد 
شهید مطهری(، هفت خوان رستم، کنایات و  اشارات در آثار دکتر 
علی شریعتی، مداخات)روایتی مستند از جنایات آمریکا در ایران(، 
بررســی روند تاریخــی و تحلیل قیام  تنباکو، حقیقت شــجاعت، 
چالش های پیــش روی ایاالت متحده در مواجهــه با حکمرانی و 
امنیت ســایبری جهانی، پیدا و پنهان شــکل گیری وهابیت دربار 
شیطان، امپراطوری وحشت: ســاواک از آغاز تا فرجام، دیپلماسی 
عمومــی ایاالت متحده در قرن 21، ققنوس در قفس، ســال های 
فریاد، جســتارهایی از تاریخ اسام، توســعه و مناقشات پارادایمی 
 جدید، ماه هزار تکه، پرواز ir655، حکایت سینماتوگراف: واکاوی 
تاریخ ســینمای ایــران، عناوین کتاب های چــاپ اول کیهان در 

نمایشگاه  مجازی کتاب تهران است.
ابوالفضل پورعرب:

واژه سلبریتی »مضحک« است!
ابوالفضــل پورعرب ســتاره ســینمای دهه 70 با بیــان اینکه 
سوپراســتار و  هالیوود شوخی اســت، گفت: واژه سلبریتی مضحک 

است و برای کسانی استفاده می شود که درست نیست.
ابوالفضل پورعرب که مهمان برنامه ســینمایی »هفت« با اجرای 
محمدحسین لطیفی بود، در سخنانی درباره واژه سلبریتی گفت: به 
 نظر من سوپراســتار و  هالیوود شوخی است. واژه سلبریتی مضحک 

است و برای کسانی استفاده می شود که درست نیست. 
وی با بیان اینکه کســی به ســمت بازیگران درجه دو و ســه 
نمــی رود و دولــت باید به ایــن افراد کمک کند، اظهار داشــت: 
سندیکاها اصا چگونه تشــکیل می شود؟ چرا باید یک آدمی  که 
چندین ســال در ســینما و تلویزیون کار کرده است چون سنش 
باال رفته کنار گذاشــته شود؟ به  نظر شــما دیگر لبخندی وجود 

خواهد داشت؟
پورعرب تأکید کرد: بازیگر به دنبال احترام و ادب است. جایزه 
پیون یانگ من گم می شــود و به من تحویل داده نشده خوب باید 
به چه کســی گفت؟ کســی که دســتمزد باال می گیرد مثل من 
قربانی می شود. قاعدتا من از خوب زندگی کردن بچه ها خوشحال 

می شوم. یک سری شایعه ها باعث افزایش دستمزد می شود.
جشنواره فیلم کن

برای دومین سال هم به تعویق افتاد
پس از اعام به تاخیر افتادن جشــنواره فیلم برلین، خبر تعویق 
در برگزاری جشــنواره فیلم کن 2021 که هر ساله در اواسط ماه مه 

)دهه آخر ماه اردیبهشت( برگزار می شد نیز اعام گردید.
چهارشنبه گذشته سخنگوی جشنواره فیلم کن در گفت و گویی با 
خبرگزاری فرانسه اعام کرد که به دلیل شیوع بیماری کرونا و جهت 
حفظ ســامت شرکت کنندگان و حاضران در جشنواره کن، احتماال 
این جشنواره به جای اواسط ماه مه با دو ماه تاخیر در اواخر ماه ژوئن 
و یا حتی آخر ماه جوالی برگزار خواهد شــد و چگونگی برگزاری آن 

کامًا بستگی به شرایط بحران کرونا دارد. 
جشــنواره فیلم کن در ســال 2020 نیز به دلیــل پاندمی کرونا 
برگزار نشــد و آثار شــرکت کننده در آن پس از 3 تا 4 ماه به طرق 

مختلف از طریق مجازی به نمایش گذارده شدند. 
مدیران جشــنواره فیلم برلین نیز که هر ســال آن را اواسط ماه 
فوریه برگزار می کردند، چندی پیش اعام نمودند این جشــنواره با 
تاخیــر دو ماه و 5 ماه در دو بخش مــاه مارس برای توزیع کنندگان 
فیلم و نمایندگان اکران و در ماه ژوئن برای تماشاگران و منتقدان و 

رسانه ها، به صورت مجازی نمایش داده خواهد شد. 
جشــنواره فیلم گوتبرگ ســوئد که مهم ترین رویــداد هنری 
کشورهای اســکاندیناوی اســت نیز به صورت نمایش های تک نفره 
برگــزار می شــود و حتــی برگزاری مهم ترین مراســم ســینمایی 
 ســال یعنی اســکار نیز با دو ماه تاخیــر به اواخــر آوریل موکول

شده است. 
به این  ترتیب که تقریبا اکثر جشــنواره های مهم سینمایی دنیا 
با شــرایط جدید و یا به صورت مجازی برگزار شده و می شوند، هنوز 
روشن نیست که اصرار متولیان جشنواره فیلم فجر برای برگزاری به 
موقع و در زمان همیشــگی و با اکران حضوری برای رسانه ها و مردم 
به چه علت اســت؟! و اینکه چگونه مســئوالن جشــنواره فیلم فجر 
قصد دارند از ازدحام در سینمای رسانه ها و سالن سینماهای مردمی 
هنگام نمایش فیلم ها جلوگیری نموده تا مجدداً به شــیوع گسترده 

بیماری کرونا منجر نشود؟
سانسور کرونا در انگلیس

توسط رسانه های فارسی زبان بیگانه
در حالی که رســانه های جهان؛ انگلیس را جزو پنج کشــور اول 
دنیا در داشتن باالترین نرخ ابتا به کووید19 و مرگ و میر حاصل از 
کرونا معرفی می کنند، تلویزیون های فارسی زبان معاند که از انگلیس 
برنامه پخش می کنند، ضمن بزرگنمایی تبعات کرونا در ایران؛ اخبار 

درخصوص این بیماری، در سطح انگلیس را سانسور می نمایند. 
تلویزیون »بی بی ســی فارســی« و »من و تو« چنان در سانسور 
اخبار کرونایی در انگلیس جدی هستند که گویی وجود این بیماری، 

تنها موجب خانه نشینی یا کم کاری مردم شده است!
گفتنی اســت در اخبــار این دو شــبکه معاند با مــردم ایران، 
هیچ خبری منفــی درخصوص انگلیس یا متحــدان آن مانند رژیم 

صهیونیستی  منتشر نمی شود.
اختتامیه اولین جشنواره »سرود رفیق خوشبخت ما« 

هشت بهمن برگزار می شود
اختتامیه اولین جشــنواره »ســرود رفیق خوشبخت ما« هشت 

بهمن برگزار می شود.
دبیر اولین جشنواره »ســرود رفیق خوشبخت ما« گفت: مراسم 
اختتامیه اولین جشنواره »سرود رفیق خوشبخت ما«، روز چهارشنبه 
۸ بهمن ماه سال جاری در محل سازمان تبلیغات اسامی برگزار می  

شود.
به گزارش ایسنا، روح اهلل عبدالهی - دبیر اولین جشنواره »سرود 
رفیق خوشــبخت ما«- گفت: اولین جشنواره سرود رفیق خوشبخت 
ما، به مناســبت سالگرد شهادت ســردار دل ها و سرباز والیت، حاج 
قاســم ســلیمانی)ره( از اول آذر ماه آغاز و تا سیزدهم دی ماه ادامه 
داشــت و در طــی مدت فراخــوان، تعداد 5۸ اثر بــه دبیرخانه این 
جشــنواره ارسال شــد که در روز اختتامیه از آثار منتخب تجلیل به 

عمل می آید.
وی خاطرنشــان کرد: در این جشــنواره از پنــج اثر برگزیده در 
بخش صوت و پنج اثر برگزیــده در بخش نماهنگ تقدیر و از آلبوم 
اختصاصی جشــنواره، که با همین عنوان تولید شده است رونمایی 

خواهد شد.
بنــا به تصمیم دبیرخانه جشــنواره این رقابت هرســاله در ایام 

سالگرد شهادت سردار سلیمانی)ره( برگزار خواهد شد.

شهید علی ماهانی)ره(: آیت اهلل حقیقی حرف خوبی می زد، 
می گفت هیچوقت نگوئید خدا روح شهدا را شاد کند، آنها شاد 

هستند. بگوئید خدا روح شهدا را از ما شاد کند.

هدیه به خوانندگان

رهبر انقالب:
همراهی حجت االسالم والمسلمین علوی سبزواری

 با فعالیت های انقالبی، حسنه  ارزشمندی در محاسبات الهی
و قدرشناسی های مردمی است

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پیامی درگذشــت 
عالم پارسا حجت االسالم والمســلمین علوی سبزواری را 

تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقاب اسامی به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
درگذشت عالم پارسا و پرهیزگار جناب حجت االسام والمسلمین 
آقای سّیدمحّمدحســن علوی سبزواری رحمهًْ اهلل علیه را به خاندان 
مکــرم و بازماندگان و ارادتمندان آن مرحوم و به عموم مردم عزیز 
ســبزوار تســلیت عرض می کنم. همراهی آن عالم ربانی با حرکت 
مبارزان در دوران طاغوت و با فعالیت های انقابی در دوران جمهوری 
اسامی، حسنه  ارزشــمندی در محاسبات الهی و قدرشناسی های 
 مردمــی اســت. علو درجــات آن مرحــوم را از خداونــد متعال

مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
۴ بهمن ۱۳۹۹

شکاکیت و آثار آن
امام علی)ع(: » شک بر چهار پایه استوار است:1- جدال 
در گفتار 2- ترســیدن 3- دو دل بودن 4- تســلیم حوادث 
روزگار شدن. پس آن کسی که جدال و نزاع را عادت خود 
قرار داد، شب تارش به صبح نمی رسد ) از تاریکی شبهات 
بیــرون نخواهــد آمد( و آن کس که از هر چیزی ترســید، 
همواره در حال عقب نشینی است. و آن کس که در تردید 
و دو دلی باشد، زیر پای شیطان کوبیده خواهد شد، و آن 
کس که تسلیم حوادث گردد، و به تباهی دنیا و آخرت گردن 

نهد، هر دو جهان را از کف خواهد داد.
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صفحه 3
یک    شنبه ۵ بهمن 13۹۹ 
1۰ جمادی الثانی 1۴۴۲ - شماره ۲۲۶۶۸

اخبار ادبی و هنری

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

تشدید نظارت ها برای جلوگیری از
موج جدید شیوع بیماری در كشور ضروری است

را  فوتی ها  آمــار  کاهش  رئیس جمهور، 
به دنبال تــالش و همــکاری همگانی در 
کارنامه  بهداشتی،  دستورالعمل های  رعایت 
غرورآفرینی برای ملت و دولت ایران در روند 
مقابله با بیماری کرونا دانست و در عین حال، 
بر ضرورت تشدید نظارت ها برای جلوگیری از 
موج جدید شیوع بیماری در کشور تاکید کرد.

حجت االسام روحانی دیروز شنبه )4 بهمن( در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: موج 
جدید بیماری کرونا در کشــور، به معنای تعطیلی 
بخشی از کسب و کارها، ایجاد مشکات جدید در 
جامعه و اخال در انجام خدمات رسانی به مردم است 
و باید با تشدید نظارت ها و تاشی همگانی، بکوشیم 

کشور با موج جدید این بیماری مواجه نشود.
رئیس جمهــور با تاکید بر اینکه آمار دو رقمی 
فــوت عزیزانمان، آمار کمی نیســت و باید روند 
کاهشــی این آمار تداوم یابد، گفت: در شماری از 
استان ها روند کاهشی آمار بیماران و فوتی ها متوقف 
و در برخی موارد نیز شاهد افزایش بیماران و به ویژه 
ابتا جوانان و نوجوانان هستیم که این باعث نگرانی 
است و همه باید به دقت دستورالعمل های بهداشتی 

را رعایت کنند.
روحانی دستاوردهای مقابله با ویروس کرونا در 
کشــورمان را برای ملت و دولت ایران، غرورآفرین 
دانست و اظهار داشــت: در یکسال گذشته کادر 

درمان، بســیج، ســازمان های مردم نهاد و ســایر 
دســتگاه ها در کنار هم در مسیر مقابله با ویروس 
کرونا قرار گرفتند و با اقدامات انجام شده در یکی 
دو هفته اخیر، آمار فوتی ها در کشــورمان کاهش 
یافته است. لذا از همه آنهایی که دست اندرکار این 
کار سنگین و بزرگ بودند، تشکر و قدردانی می کنم.

رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: اگرچه نسبت 
به گذشته شــاهد شرایط بهتری هستیم، اما باید 
مراقبت شود تا روند کاهش بیماری و کاهش مرگ 

و میر همچنان ادامه پیدا کند.
روحانی تصریح کرد: نباید به خاطر کاهشــی 
شدن مرگ و میرها، مسیر عادی سازی در رفتارهای 
خانوادگی و اجتماعی انجام شود چرا که همچنان 
ایــن نگرانی وجــود دارد که مجدداً شــاهد روند 
صعودی این بیماری باشیم و چنانچه مراقبت نکنیم 

ممکن است با ویروس جهش یافته مواجه شویم.
رئیس جمهور گفــت: حداقل باید در پنج الی 
شــش ماه آینده بــا دقت مراعــات پروتکل های 

بهداشــتی را ادامه دهیم تا روند واکسیناســیون 
انجام شود.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: از مجموع گزارش 
امروز چنین احساس می شود که ویروس کرونا در 
ســطح جهان تضعیف نشــده است بلکه برعکس 
بیماری زایی، ســرایت و خطر آن بیشتر هم شده 
اســت و چنانچه کوچکترین غفلت و اهمالی برای 
چند روز انجام شود، شاهد موج دیگری خواهیم بود.
روحانی تأکید کرد: برای اینکه ویروس جدید 
از اروپا و آفریقا به کشــور وارد نشــود، الزم است 
فرودگاه ها و همه مبادی ورودی کشــور به دقت 

کنترل شود تا ویروس جدید وارد کشور نشود.
رئیس جمهور گفت: همچنان باید با قاطعیت 
از تجمع ها و تردد های غیرضرور جلوگیری شود و 
هیچ چیز نباید ما را از این کار بازدارد چرا که یک 

وظیفه قانونی، ملی و شرعی است.
 روحانی با بیان اینکه در زمینه واکســن های 
داخلی و خارجی اقدامات خوبی انجام شده است، 
اظهار داشت: در زمینه واکسن داخلی، اوایل سال 
آینده سه واکسن برکت، رازی و پاستور را خواهیم 
داشت و درخصوص واکسن خارجی تا پایان امسال 
غیر از سهمیه واکسن کواکس، در تاش هستیم 
از جاهــای دیگر هم تهیه کنیم و تمام تاش ها بر 
این است که در ماه جاری واکسیناسیون در کشور 

انجام شود.

آیت اهلل علوی گرگانی
تحریم آستان قدس رضوی را محکوم كرد

آیت اهلل سید محمد علی علوی گرگانی از مراجع تقلید در 
بیانیــه ای اقدام آمریکا در تحریم آســتان قدس رضوی را 

محکوم کرد. 
در این بیانیه آمده است: جهان در حالی شاهد افول قدرت سیاسی 
و فروریختن هیمنه آمریکا است که هنوز با خوی استکباری خود قصد 

تسلط بر کشورهای دیگر و فشار ناجوانمردانه بر آنها دارد.
در این بیانیه آمده اســت: زمانی کــه دنیا نظاره گر یک نمایش 
سیاسی مفتضحانه در آمریکا بود، دولت آمریکا اقدام به تحریم آستان 
قدس رضوی به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی شیعه در دنیا کرد.

بیانیه حاکی اســت: آن کشــور در حالی با اهرم پوسیده تحریم 
کشــورها و نهادها را آزار می دهد که خود در حال سقوط و انحطاط 

از درون است.
این بیانیه تصریح کرده است: آستان قدس رضوی که مورد تحریم 
آمریــکا قرار گرفته عمًا همت خود را در راه تعالی فرهنگ دینی و 
خدمت به زوار و مستضعفین و  ترویج امور دینی و مسائل مربوط به 
آن می کند و تحریم آن نهاد نشانه دشمنی و  ترس آمریکا از گسترش 

اسام و تشیع در دنیا می باشد.
در پایان آمده است: اینجانب ضمن محکوم کردن تحریم آستان 
قدس رضوی از خداوند متعال ســقوط مستکبرین و فرج و گشایش 

را برای مستضعفین از خداوند مسئلت می کنم.
نماینده ولی فقیه در سپاه :

رزمایش ها صرفًا بخشی از اقتدار دفاعی كشور را 
به دشمنان نشان می دهد

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی بررسی 
توانمندی های دفاعی را یکــی از پیام های مهم رزمایش ها 
برشمرد و تاکید کرد: رزمایش ها صرفاً بخشی از اقتدار دفاعی 

کشور را به دشمنان نشان می دهد.
حجت االسام  والمسلمین عبداهلل حاجی صادقی نماینده ولی فقیه 
در سپاه پاسداران انقاب اسامی در گفت وگویی، با اشاره به برگزاری 
رزمایش های اخیر ســپاه پاسداران انقاب اسامی به ویژه رزمایش 
موشــکی نیروی هوافضای سپاه، گفت: ساخت محصوالت دفاعی از 

مصادیق اقتدارآفرینی و آمادگی است.
 نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران انقاب اســامی افزود: 
وا لَُهْم َما  طبق فرمایش قرآن کریم در آیه 60 ســوریه انفال »َو أَِعُدّ
ْهً«، به ما قوی شدن را توصیه کرده است، برگزاری  اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقَوّ
این رزمایش ها یکی دیگر از مصادیق قدرتمند شدن و ارتقای سطح 

آمادگی است.
حجت االسام والمســلمین حاجی صادقی تأکید کرد: برگزاری 
رزمایش هایی مانند رزمایش موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران 

انقاب اسامی در این راستا برگزار می شود.
نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران انقاب اسامی چگونگی 
بکارگیــری قدرت ها در صحنه هــا و زمینه های مختلف موجود را از 
نقش های مهم برگزاری رزمایش ها بر شمرد و تصریح کرد: رزمایش 
با این هدف در راســتای شناســایی معایب و برجستگی نقاط قوت 

برگزار می شود.
حجت االســام والمســلمین حاجی صادقی با اشاره به پیام های 
رزمایش ها، بررسی توانمندی های دفاعی را یکی از پیام های مهم این 
رزمایش ها برشمرد و اضافه کرد: این رزمایش ها پیامی مهم هم برای 
دشمنان نظام جمهوری اسامی ایران دارد، رزمایش ها صرفاً بخشی 

از اقتدار دفاعی کشور را به دشمنان نشان می دهد.
وی بــا تأکید براینکه نظام جمهوری اســامی ایــران برابر هر 
متجاوزی، دستش به روی ماشه است، افزود: کشور ما آمادگی نشان 

دادن هر عکس العملی را برابر هر تجاوزی دارد. 
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقاب اسامی اظهارداشت: 
دشــمنان نظام جمهوری اســامی ایران بدانند و متوجه باشند که 
این نظام و انقاب، برشــعارهایش ســخن نمی گوید و برای دفاع از 

ارزش هایش ایستاده است.

پای درس علی)ع(

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح با 
حضور در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع از 
مراحل ساخت فروند دوم هواپیمای جت آموزش 

پیشرفته یاسین بازدید کرد.
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح با حضور در سازمان صنایع هوایی در بازدید از 
مراکز طراحی، ساخت، آزمون سازه و سامانه های اصلی 
هواپیمای یاســین و گفت وگو با طراحان و سازندگان 
آن، از نزدیک در جریان پیشرفت های صورت گرفته در 
روند ساخت فروند دوم هواپیمای یاسین قرار گرفت.

امیــر حاتمی در این بازدید با تقدیر و تشــکر از 
همدلی و انســجام فعالیت های کارکنان، متخصصان 
و مدیران ســازمان صنایع هوایی در مســیر ساخت 
هواپیما گفت: در این بازدید شاهد پیشرفت، نوآوری 
و کارهای جدیدی هستیم و این حرکت رو به جلو بر 
مبنای پایه گذاری محکمی بود که در گذشته صورت 

گرفته است.
وی با تاکید بر ضرورت پشــتیبانی موثر از ناوگان 
هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسامی، ابراز امیدواری 
کــرد که با موفقیت در ســاخت نمونه ها و راه اندازی 
خط تولید هواپیما،  گام های موثری در مسیر رسیدن 

به ناوگان هواپیماهای جت آموزش پیشــرفته یاسین 
برداشته شود.

وزیر دفاع با اشــاره به اظهارات مقامات آمریکایی 
در خصوص تحریم جدید هفت نهاد مرتبط با خطوط 
کشتیرانی و ترابری ایران از جمله صنایع هوایی ایران 

گفت: هربار دشمنان درصدد اعمال شرایط محدود تری 
شدند؛ صنایع ما به سمت خودکفایی و شکوفایی بیشتر 

حرکت کردند.
امیــر حاتمی بــه نقل از فرمانــده معظم کل قوا 
گفت: اگرچه تحریم ها مشــکاتی را به وجود آورد اما 

موجب شد توجه ما به ظرفیت ها و توانایی های داخلی 
معطوف شــود و به همین علت امروز به رغم خواست 
دشمن ، ایران، به مراتب قوی تر و مقتدرتر از سال های 

اول انقاب است.
وی با بیان اینکه تجربه های برخورد با نظام سلطه 
همگی گویای این است که باید در برابر دشمن قوی 
شد گفت:  تجربه جمهوری اسامی در طول 4دهه نشان 
داده است که هزینه تسلیم در برابر قدرت های زورگو 
به مراتب بیشتر از هزینه ایستادگی در برابر آنها است.
الزم به ذکر است، فروند اول جت آموزش پیشرفته 
یاسین،  مهرماه سال 139۸ نخستین پرواز رسمی خود 
را بر فراز پایگاه شــهید نوژه اجرا کرد. این هواپیما که 
توســط متخصصان ســازمان صنایع هوایی نیروهای 
مســلح و با مشــارکت نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اســامی طراحی و ساخته شــده است،  قرار است به 
عنــوان هواپیمای جت آموزش پیشــرفته در فرآیند 
آمــوزش خلبانان هواپیماهای جنگنده کشــور مورد 

استفاده قرار گیرد.
ایران ، با طراحی و ســاخت ایــن هواپیمای جت 
آموزش پیشــرفته، در زمره معدود کشورهای دارنده 

فناوری هوایی قرار گرفته است.

وزیر دفاع از روند ساخت دومین فروند از جنگنده آموزشی یاسین بازدید كرد

از افزایش۳۰ برابری تولید کارخانه روغن هرمزگان تا بازگشت تولید به گاوداری صنعتی گلستان

رفع موانع تولید واحدهای صنعتی با ورود دستگاه قضایی ادامه دارد
سرویس اجتماعی-

ورود دستگاه قضایی به رفع موانع تولید 
واحدهــای صنعتی،کشــاورزی و... و حل 
مشکالت بانکی صنایع بازگشت رونق تولید 

به این صنایع را در پی داشته است.
سیاســت دســتگاه قضایــی در ورود به حل 
مشــکات واحدهای تولیدی کشور تا کنون آثار 
و برکات فراوانی داشــته است. گذشته از برخورد 
قوه قضائیه بــا برخی واگذاری های غیر قانونی و پر 
خســارت همچون کشــت و صنعت مغان، هپکو 
و... اقدامات این دســتگاه بــرای حل موانع تولید 
از جمله کمک به تامین مواد اولیه، حل مشکات 
بانکــی واحدهــای بدهکار که بــه حالت تعطیل 
درآمده اند، عاوه بر برطرف شــدن مشــکات و 
موانع و رونق تولید و خدمات، باعث بازگشــت به 
کار هزاران کارگر از کار بیکار شده نیز شده است.
رئیس دســتگاه قضا خردادماه سال جاری در 
جلسه شــورای اداری اســتان فارس تأکید کرد: 
»هیچ کدام از بانک های کشور حق ندارند کارگاه 
و یا کارخانه ای را که تملک کرده اند، تعطیل و یا 

نیمه تعطیل کنند«.
رئیس قوه قضائیه در موضع گیری های دیگری 
نیز به معضل رکود تولیــد در بنگاه های تولیدی 
تملک شده توســط بانک ها اشــاره کرده است؛ 
از جمله دهم شــهریور ســال جاری در جلســه 
شــورای عالی قوه قضائیه، گفت: گزارشــاتی که 
از اســتان ها به ما رســیده، حاکی از آن است که 
برخی واحد های تولیدی که به دلیل بدهی توسط 
بانک ها تملک شده اند، به تعطیلی کشیده شده اند 
که این خاف وعده مدیران عامل بانک ها و تأکید 

مقام معظم رهبری است.
29 شــهریور ســال جاری نیز رئیس سازمان 
بازرســی کل کشــور در دیدار اعضای شــورای 
هماهنگــی بانک هــای دولتــی و نیمه دولتی از 
مأموریــت رئیس دســتگاه قضا به این ســازمان 
درخصوص بررســی موضوع واحد هــای تولیدی 

تملک شده از سوی بانک ها خبر داد.
بازگشت رونق به نساجی سبالن

کارخانه نساجی سبان در استان اردبیل یکی 
از آن واحدهــای تولیدی بود که پس از تملک از 
سوی یکی از بانک ها به سبب عجز در بازپرداخت 
تسهیات، به شــرایط نیمه تعطیلی کشیده شده 
بود و فقط با 10 درصد ظرفیت خود کار می کرد و 
به جای 6 هزار نیرو که قبل از تملک بانک داشت 

با 600 نفر به کار ادامه می داد.
امــا دســتگاه قضایی در راســتای حمایت از 
جهــش تولیــد و رفع موانــع تولید بــه موضوع 
کارخانه نســاجی ســبان ورود پیدا کرد. ســوم 
مهرماه امســال در جریان هفدهمین سفر استانی 
رئیس قــوه قضائیه، در جریــان بازدید از کارخانه 
نســاجی اردبیل به اســتاندار و رئیس دادگستری 
استان اردبیل تأکید کرد که مدیریت این کارخانه 

را در رفــع موانع و مشــکاتش یــاری دهند تا 
همه بخش های ایــن واحد عظیم صنعتی با تمام 
ظرفیت به چرخه تولید بازگشته و در کوتاه ترین 
زمان ممکن با جــذب نیروی کار مورد نیاز خود، 

رونق دوباره پیدا کند.
همچنین در پی نیمه تعطیل شــدن کارخانه 
نســاجی ســبان اردبیل به دلیل عدم پایبندی 
بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح 
شــکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم 
تولیدی و صنعتی به دســتگاه قضا، دادگســتری 
استان خواستار اعمال ماده 477 و بررسی مجدد 
پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد 

موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.
در نهایــت با ورود دســتگاه قضــا وحل این 
مشــکات و توافق بــا بانک، رونق بــه کارخانه 

تولیدی بازگشت.
افزایش ۳۰ برابری تولید

در بزرگترین کارخانه روغن هرمزگان
 با حمایت دستگاه قضایی

یکــی دیگــر از نمونه هــای ورود موثــر قوه 
قضائیه بــه رفع موانع تولیــد واحدهای تولیدی 
حل مشــکات بزرگترین کارخانه روغن اســتان 
هرمــزگان در روزهای اخیر با حمایت دســتگاه 

قضایی است.
از  هرمزگان  اســتان  دادگســتری  رئیس کل 
افزایش 30 برابری تولیــد در بزرگترین کارخانه 
روغن این اســتان با حمایت دستگاه قضایی خبر 

داد.
به گــزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، علی 
صالحی با اشــاره به اینکه ایــن واحد تولیدی به 
علت کمبود مــواد اولیه به حالــت نیمه تعطیل 
درآمــده بــود افزود: بــا ورود به موقع دســتگاه 
قضایی و ستاد پیگیری سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی دادگستری استان هرمزگان به موضوع، 
مشــکل تأمین مواد اولیه کارخانه روغن خوراکی 

حیات رفع شده و تولید با جدیت ادامه دارد.
صالحی خاطرنشــان کرد: هم اکنون کارخانه 
تولید روغن حیات به عنــوان یکی از بزرگ ترین 
و مجهزترین کارخانجات تولید روغن نباتی کشور 
با توان تولیــد روزانه 110 تن روغن مایع و نیمه 
جامد می توانــد نیاز هرمزگان و بخشــی از نیاز 

کشور را به این کاالی اساسی برطرف نماید.
وی بیان داشت: مواد اولیه کارخانجات روغن 
نباتــی در کشــور از خارج تأمین می شــود و در 
ماه های اخیر مشــکاتی در زمینــه واردات مواد 
مورد نیاز کارخانجات روغن نباتی وجود داشــت 
که خوشــبختانه در این راستا با صدور دستورات 
ویــژه قضایــی محموله های بزرگــی از گمرکات 

استان ترخیص شد.
رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان افزود: 
با همکاری دستگاه های اجرایی توانستیم سهمیه 
دو هزار و 600 تنی مواد اولیه را تحویل کارخانه 

تولیــد روغن حیات دهیم تا ایــن واحد صنعتی 
بتواند با تولید روزانه 110 تا 120 تن، نیاز استان 
و بخش قابل توجهی از نیاز کشور را برطرف کند 
و حجم تقاضایی که متأثر از کمبود این محصول 

در بازار بوده را نیز جبران نماید.
صالحی با اعام اینکه کنترل بازار و رفع کامل 
نگرانی هــا از بابت تأمین محصول روغن خوراکی، 
نیازمند توجه ویژه دستگاه های متولی به موضوع 
مدیریت توزیع می باشــد، یادآور شد: تسریع در 
رونــد توزیع با توجه به نزدیکــی کارخانه حیات 
هرمزگان به کانون های عرضه در اســتان نیز در 

حل این مشکل یاریگر خواهد بود.
بازگشت تولید

به بزرگترین گاوداری صنعتی گلستان
با حمایت دستگاه قضایی

از ســوی دیگر در رزوهای گذشته رئیس کل 
دادگستری استان گلستان از بازگشت بزرگترین 
گاوداری صنعتی گلســتان به چرخه تولید پس از 
چهار سال با حمایت های دستگاه قضایی خبر داد 
و گفت: هم اکنون تولید با 550 راس گاو در این 

دامداری صنعتی آغاز شده است.
استان  دادگستری  رئیس کل  هادی هاشمیان، 
گلســتان در گفت وگو با میزان اظهارداشت: این 
گاوداری، بــه عنــوان بزرگترین واحــد پرورش 
گله مولد بــا تکنولوژی انتقال جنین در کشــور 
و خاورمیانه چهار ســال پیش متاســفانه به علت 

مشکات مالی تعطیل شد.
هاشــمیان افزود: در ادامــه پرونده این واحد 
تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
گلســتان مطرح شد و در جلســات متعددی که 
با دستگاه های مربوطه اســتان گلستان داشتیم، 
بخشی از مشکات بانکی رفع و با تامین بخشی از 
ســرمایه از سوی اوقاف، این واحد تولیدی دوباره 

به چرخه تولید بازگشت.
وی با بیــان اینکه هم اکنــون تولید با 550 
راس گاو در ایــن دامــداری صنعتی آغاز شــده 
است، گفت: 26 جوان تحصیلکرده و متخصص در 
رشته هایی مانند دامپزشکی و مهندسی امور دام 

در این گاوداری صنعتی مشغول به کارند.
ادامه  گلستان  اســتان  دادگستری  رئیس کل 
داد: برنامــه این واحد تولیدی رســیدن به هزار 
و 500 راس دام در ســال آینده و تولید ســاالنه 
10 هزار تن شــیر و 1500 راس گوساله و ایجاد 

اشتغال برای 70 نفر است.
وی افزود: بخشی از مشکات بانکی این واحد 
تولیدی همچنان پابرجاست که به دنبال رفع آن 

هستیم.
رونق تولید در کارخانه لبنیات مینودشت

با حمایت دستگاه قضایی
رئیس کل دادگستری استان گلستان همچنین 
از رونق تولید در کارخانه لبنیات مینودشــت در 
پی حمایت دادگســتری به منظور حل مشکات 

ایــن کارخانه خبر داد و گفت: این کارخانه با 50 
کارگــر، تولید را شــروع کرد و امــروز با افزایش 
خطوط تولید، تعــداد نیروی کار خود را به 120 

نفر افزایش داده است.
هاشمیان افزود: این کارخانه سال گذشته پس 
از دو ســال و نیم تعطیلی، با تاش ستاد اقتصاد 
مقاومتــی دادگســتری، دوباره بــه چرخه تولید 
بازگشت.تعداد خطوط تولید این کارخانه امروز از 
7 خــط به 10 خط افزایش یافت و به این ترتیب 
بســتر برای افزایش تولید و صادرات محصوالت 

این کارخانه فراهم شد.
وی در جلسه ای که برای رفع موانع و مشکات 
این واحد تولیدی در محل کارخانه برگزار شــد، 
گفت: بر اســاس اظهارات مسئوالن این کارخانه، 
آنها برای صادرات محصوالت خود مشکاتی دارند 
که دادســتان مینودشت را مکلف کردیم از امروز 
با همکاری فرمانداری و دســتگاه های اجرایی این 
مشکل را نیز رفع و مسیر صادرات محصوالت این 

کارخانه را هموار کنند. 
رئیس کل دادگستری استان گلستان بار دیگر 
از بانک ها خواســت تا از تملک واحد های تولیدی 
بــه ازای بدهی خــودداری کنند؛ زیــرا با تملک 
واحد های تولیدی، اول از همه بانک ضرر می کند 
و امکان وصول بدهی از کارخانه تعطیل برای آنان 

سخت می شود.
وی با اشــاره به اعام رئیس قوه قضائیه درباره 
ممنوعیت دریافت ســود های غیرقانونی از سوی 
بانک ها گفــت: از این پس بــرای بانک هایی که 
خاف دســتورالعمل های بانک مرکزی سود های 
نامتعارف دریافت می کنند پرونده قضایی تشکیل 

می شود.
هاشــمیان بــا بیــان اینکه امســال 6 واحد 
تولیدی تعطیل، با تاش ســتاد اقتصاد مقاومتی 
دادگستری اســتان گلستان به تولید بازگشته اند، 
گفت: در ســتاد اقتصاد مقاومتی استان گلستان 
منتظر مراجعه تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
برای طرح مشکاتشــان نمی مانیــم و با بازدید 
میدانــی از شــهرک های صنعتــی و واحد های 
تولیدی مشکات را از نزدیک بررسی و برای رفع 

آن با کمک دستگاه های اجرایی تاش می کنیم.
حسینی، مدیرعامل این کارخانه نیز گفت: در 
یکسال گذشته حدود 50 میلیارد تومان محصول 
شامل انواع ســس ها، پنیر و کره تولید و به بازار 
عرضه کرده ایم و پس از رفع برخی موانع با کمک 
دســتگاه قضایی، صادرات محصــوالت این واحد 

تولیدی را آغاز می کنیم.
این مــوارد نمونه هایی از آثــار و برکات ورود 
جدی قوه قضائیه به ماجرای رفع موانع واحدهای 
تولیدی اســت که اگر با همراهی دولت و مجلس 
ادامــه پیدا کنــد می تواند منجر بــه رفع بخش 
 زیــادی از مشــکات صنعتگــران و رونق تولی

در کشور شود.


