
اخبار كشور

ده ها شرکت بزرگ جهانی، فیس بوک را تحریم کردند
ده ها شــرکت بزرگ بین المللــی از جمله »کوکاکوال« و خودرو ســازی 
»هوندا« در اعتراض به نوع برخورد شبکه فیس بوک با کامنت ها و مطالب توأم 

با نفرت پراکنی و اخبار جعلی، این شبکه اجتماعی را تحریم کردند.
به نوشته دویچه وله، این ابتکار با نام StopHateForProfit# که توسط 
برخی سازمان های فعال در زمینه حقوق شهروندی از دو هفته پیش کلید خورد، 
در وب ســایت خود نام تقریبا ۹۰ شرکتی را فهرست کرده که تبلیغاتشان را در 
فیس بوک متوقف کرده اند. برخی شــرکت ها درصدد بسط این بایکوت به دیگر 

شبکه های متعلق به فیس بوک مانند اینستاگرام هستند.
جیمز کوینس، مدیرعامل شــرکت کوکاکوال، گفته اســت: »جایی برای 

نژادپرستی در این جهان و در هیچ شبکه  اجتماعی  وجود ندارد.«
»اســتارباکس«، شرکت کافی شاپ زنجیره ای آمریکایی هم اعالم کرده که 
هر تبلیغی در شبکه های اجتماعی را تا اطالع ثانوی متوقف می کند. »هرشیز«، 
شرکت صنایع غذایی آمریکایی نیز که با تولید شکالت و فرآورده های قندی در 
جهان پیشــتاز است، به نوشته برخی رسانه ها در آمریکا، اعالم کرده به بایکوت 

تبلیغ و عدم پخش آگهی در شبکه فیس بوک می پیوندد. 
ماجرای بایکوت و تحریم شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک به دنبال 
موج اعتراض های گسترده به نژادپرستی و خشونت پلیس در آمریکا و سانسور 
اخبار این وقایع، همچنین انتشار مطالب جعلی و نژادپرستانه در فیس بوک باال 
گرفت. خودداری مارک زاکربرگ )موســس و مدیر فیس بــوک( از اقدام علیه 
اظهارات جنجالی دونالد  ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هم ســهم بسزایی در 
افزایش این موج علیه این شرکت داشته است. این همراهی با  ترامپ، حتی برخی 
کارکنان فیس بوک را هم بر آن داشت تا به سیاست های کارفرمای خود اعتراض 
کنند. یادآوری می شود که مارک زاکربرگ موسس و مدیر فیس بوک، چهره ای 
صهیونیست اســت و زمانی به دلیل آنکه گفته بود برای کشتن هر فلسطینی، 
1۰۰ سکه طال جایزه می دهد، از سوی پارلمان رژیم  اشغالگر قدس مورد تمجید 
قرار گرفت. یکی از ســاختمان های مرکزی فیس بوک در سرزمین های  اشغالی 
قرار دارد و این شرکت بارها به خاطر فروش اطالعات کاربرانش از جمله برای به 

ریاست جمهوری رساندن  ترامپ، رسوا شده است.
اهدای جایزه ویژه سپهبد شهید سلیمانی 

در جشنواره تئاتر مقاومت
دبیر هفدهمین جشنواره سراســری تئاتر مقاومت، از اهدای جایزه ویژه 
سپهبد شهید حاج  قاسم سلیمانی در مراسم اختتامیه این جشنواره خبر داد.

»حمید نیلی« با اعالم این خبر گفت: با توجه به اهمیت موضوع مقاومت 
و ضــرورت  ترویج ســیره و روش چهــره محبوب فرهنگ پایــداری ایران و 
سیدالشهدای جبهه مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، در نظر داریم 
تا در آیین پایانی و اختتامیۀ جشــنواره امســال، با اهدای جایزه حاج قاسم 

سلیمانی، از یک اثر برجسته و برگزیده تقدیر به عمل آوریم.
مدیرعامــل انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقــدس افزود: تصمیم داریم این 
جایــزه را برای دوره های بعدی جشــنواره تئاتر مقاومت نیز نهادینه و تثبیت 
کنیم و پس از این، در پایان هر دوره از جشــنواره، این جایزه ویژه به یک اثر 
برگزیده تعلق گیرد، تا به نوعی ادای دین، تعلق خاطر و همبســتگی جامعه 

متعهد و فرهیخته تئاتر کشور با این سردار آسمانی ابدی شود.
نیلی اســتقبال از جشنواره را بیش از انتظار ارزیابی کرد و گفت: با توجه 
به درخواست های مکرر هنرمندان و اهالی شریف تئاتر کشور، تصمیم گرفتیم 
مهلت ارســال آثار را در سه بخش صحنه ای، خیابانی و محیطی و دانشجویی 
تمدید کنیم. نیلی افزود: خوشــبختانه آثار رســیده از نظر کّمی، نویدبخش 
پویایی و زنده بودن جریان تئاتر مقاومت در سراســر کشور است و امیدواریم 
تــا پس از ارزیابی های مقدماتی و اولیه، از بعد کیفی نیز به نتایج قابل قبولی 
دست یابیم. گفتنی است، هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت به همت 
انجمــن تئاتر انقالب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، آذرماه ســال 

جاری با دبیری حمید نیلی برگزار خواهد شد.
کانون نویسندگان و تهیه محتوا 

برای رسانه های صهیونیستی و سعودی!
کانون نویسندگان، تشکل منسوب به نویسندگان کمونیست و چپگرا که 
روزگاری خود را الگوی  ترقی و مبارزه با امپریالیســم می دانستند، حاال فقط 
به تأمین کننده محتوا برای رســانه های مرتجع ترین دولت های جهان تبدیل 

شده اند!
این کانون که متشکل از نویسندگان هوادار حزب توده، سازمان منافقین 
و جبهه ملی است، در ســال های ابتدای انقالب، فعالیت گسترده ای داشت و 
محفلی بود که اغلب نویسندگان کمونیست در آن رفت و آمد داشتند. کانون 
نویســندگان اما طی سال های اخیر، دیگر هیچ فعالیت فرهنگی ندارد و فقط، 

گاهی با صدور بیانیه سیاسی علیه جمهوری اسالمی، ابراز وجود می کند.
 نکتــه قابل تأمل این اســت که ایــن بیانیه ها نیز تنها در رســانه های 
وحشی ترین و جنایت پیشه ترین دولت های جهان بازتاب پیدا می کنند! به طور 
مثال، کانون نویســندگان روز گذشــته بیانیه ای را در واکنش به صدور حکم 
محکومیت برخی از معاندان و آشــوبگران در ایران صادر کرده است. اما مثل 
همیشــه، این بیانیه فقط در چند رسانه وابســته به دولت های آمریکا، رژیم 
آل سعود و رژیم صهیونیستی منتشر شــده است! یعنی گروهی که روزگاری 
خود را طالیه دار مبارزه با ارتجاع و اســتبداد و اســتعمار می دانســت، حاال 
به جایگاهی ســقوط کرده اســت که فقط خوراک تبلیغاتی برای رسانه های 

استعماری جهان را تأمین می کند!
انجمن شاعران جوان و مقاومت 

در تونس تاسیس خواهد شد
شــاعران و نویســندگان جوان در تونس، با هدف مقابله فرهنگی با رژیم 

صهیونیستی و حمایت از مقاومت، گرد هم می آیند.
میثم فراهانی، رایزن فرهنگی کشورمان در تونس با بحری العرفاوی، شاعر 
و نویســنده تونسی درباره جایگاه ادبیات در توسعه فرهنگ بین ملت ها دیدار 
و گفت وگو کرد. رایزن فرهنگی کشــورمان در این دیدار با  اشاره به برگزاری 
نشست های مختلف ادبی و شعری با حضور ادبای دو کشور در سال های گذشته 
و لزوم تقویت بیش از پیش آن، از تاســیس انجمن شــعرای جوان و مقاومت 
تونس خبر داد و بیان داشــت: همواره شــعر و شعراء توانسته اند در زمان های 
مختلف تاریخی با بهره مندی از ذوق لطیف شعری، به بیان واقعیت های زمان 
بپردازند. در عصر حاضر مسئله قدس شریف و فلسطین به عنوان موضوع اصلی 
جهان اســالم و دغدغه آزادی خواهان جهان و از جنبه های مختلف سیاسی، 
حقوقی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان موضوع روز جهان مورد توجه قرار دارد 
لذا نقش شعرا در تبیین شرایط مردم مظلوم فلسطین و تصویر ظلم های رژیم 
صهیونیســتی نقشی مهم، تأثیرگذار و تاریخی است. از این رو بر آن شدیم به 
منظور ســاماندهی حرکتی فرهنگی ادبی با محوریت قدس شــریف، انجمن 
شعرای جوان و مقاومت را در تونس تاسیس و برنامه های متنوعی را در قالب 
غز ل خوانی، قصیده خوانی، مثنوی خوانی و نیز حمایت از شــعرای جوان برای 
ارائه و تولید آثار ادبی به اجرا درآوریم. در ادامه بحری العرفاوی، ضمن استقبال 
از اقدام رایزنی فرهنگی جهت تاسیس انجمن شعرای جوان از آمادگی شعرای 
تونســی برای حضور فعال در انجمن و همکاری با رایزنی فرهنگی به منظور 

تقویت هرچه بیشتر آن خصوصاً در زمینه مقاومت و فلسطین خبر داد.
کتاب »پدر معنوی حزب اهلل« به چاپ چهارم رسید

چاپ چهارم کتاب پدر معنوی حزب اهلل؛ خاطرات و تحلیل های سیدحسن 
نصراهلل درباره آیت اهلل بهجت توسط انتشارات شهید کاظمی  منتشر شد.

این کتاب مجموعه خاطرات و تحلیل های سیدحسن نصراهلل »یکی از قله های 
حماسه در جهان امروز و از پرورش یافتگان نور انقالب« درباره آیت اهلل بهجت می باشد 
که توسط وحید خضاب نویسنده و مترجم کتاب از افغانستان تا لندنستان  ترجمه و 

توسط انتشارات شهید کاظمی  روانه بازار شد.
در بخشی از این کتاب که به صورت گفت وگو با سیدحسن نصراهلل می باشد آمده 
اســت: »بنده شخصاً بسیاری از چیز هایی که در مورد حضرت شیخ بهجت نوشته و 
جمع آوری شده بود را خواندم، ولی معتقدم آیت اهلل بهجت در واقع پدری معنوی بودند 
و ما نیز ایشان را پدری معنوی می دانستیم. این موضوع پس از رحلت امام خمینی 
تقویت شــد. هنگامی که دیدیم رهبر و ولی امر مــا یعنی حضرت آیت اهلل العظمی 
 خامنه ای)دام ظله الشریف( وقتی برای زیارت به قم مشرف می شوند بسیار اصرار دارند 
با حضرت شیخ)قدس سره( دیدار کنند، توشه بگیرند، سؤال کنند، استفاده ببرند و 
از راه نمایی هــای او بهره ببرند، دیگر تکلیف ما به عنوان ســربازان و پیروان آن رهبر 
مشخص بود. در نتیجه شاید پس از رحلت حضرت امام خمینی)قدس سره الشریف( 

این ابوت روحی و معنوی و ارتباط روحی قوی تر شد.«

آیت اهلل حسینی بوشهری دبیر شورای عالی حوزه شد
ابقای آیت اهلل اعرافی در مدیریت حوزه

در نخستین جلسه دوره هشتم شورای عالی حوزه های علمیه 
آیت اهلل حسینی بوشهری به عنوان دبیر اول شورا انتخاب و آیت اهلل 

اعرافی به عنوان مدیر حوزه های علمیه ابقاء شد.
در این جلســه آیت اهلل سید هاشم حسینی بوشهری به اتفاق آراء 
اعضا به عنوان دبیر اول شورای عالی و آیت اهلل جواد مروی نیز به اتفاق 

آراء برای یک دوره به عنوان دبیر دوم شورا انتخاب شدند.
به گزارش رســا، آیت اهلل علیرضا اعرافی نیز به اتفاق آراء برای یک 

دوره دیگر به عنوان مدیر حوزه های علمیه در سمتش ابقاء شد.
اعضای شورای عالی حوزه های علمیه همچنین برای یک دوره دیگر 
حجت االسالم و المسلمین رحیمیان را به عنوان مسئول دبیرخانه شورای 

عالی حوزه های علمیه انتخاب کردند.
بر اســاس این گزارش، آیت اهلل ســید هاشم حسینی بوشهری در 
این جلســه با تقدیر از فعالیت های اعضای دوره هفتم شــورای عالی 
حوزه های علمیه، بیان داشــت: از زحمات آیات اســتادی، مقتدایی و 
غروی در جهت خدماتی که در طول ادوار مختلف شــورا داشــته اند، 
تشکر می کنیم و حضور آیات، شب زنده دار، اراکی و رجبی در این دوره 

را فرصتی مغتنم می دانیم.
به گزارش رســا، دبیر شورای عالی حوزه های علمیه با بیان اینکه 
اعضای شورای عالی مورد اعتماد اعضای جامعه مدرسین، رهبر معظم 
انقالب و مراجع تقلید قرار گرفته اند به پاسخ رهبر معظم انقالب در نامه 
پیشنهادی جامعه مدرسین  اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقالب در 
پاسخ به پیشنهاد جامعه محترم مدرسین در نامه آیت اهلل یزدی بدین  
حیم؛ با سالم و تحیت، از  شــرح مرقوم فرمودند: »بسم اهلل الَرّحمن  الَرّ
جنابعالی و حضرات جامعه مدرسین به خاطر گزینش شایسته شورای 
عالی تشکر می کنم و به آقایان منتخبان تبریک می گویم و از زحمات 

شورای پیشین قدردانی می نمایم.«
وی افزود: امیدواریم در طول این دوره چهارســاله شورا قدم هایی 
برداریم کــه مورد رضایت خداوند متعال، حضرت بقیـــه اهلل األعظم 
)عــج(، مراجع عظام تقلید و رهبر معظم انقالب، همچنین اســاتید و 

طالب جوان قرار گیرد.
پیگیری جدی مقوله تحول در حوزه 

و مطالبات رهبری
آیت اهلل حسینی بوشهری در ادامه به انتخاب مجدد آیت اهلل اعرافی 
به عنوان مدیر حوزه های علمیه  اشاره کرد و ادامه داد: نخستین جلسه 
دوره هشتم شورای عالی خوشبختانه با نگاه مثبت همه اعضا با انتخاب 
مجدد آیت اهلل اعرافی به عنوان مدیر حوزه های علمیه برگزار شــد که 
آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون برای این عزیز و بزرگوار را داریم.

وی با تأکید بر اولویت بندی طرح ها و برنامه ها در آغاز دوره هشتم، 
گفت: در آغاز این دوره طرح ها و برنامه ها اولویت بندی خواهند شــد، 
و پس از اولویت بندی کارها به ویژه مســئله تحّول که بارها در کالم 
رهبر معظم انقالب تاکید شده و مطالبه  حوزویان نیز به شمار می رود، 
امیدواریم بتوانیم انتظارات مراجع تقلید، رهبر معظم انقالب، اســاتید 
حوزه و طالب و همچنین نظام اسالمی را برآورده سازیم و در این راه 

موفق باشیم.
با صدور بیانیه ای

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
حمله به نیروهای حشدالشعبی عراق را محکوم كرد

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای اعالم کرد؛ 
حادثه اخیر بغداد و اقدام توطئه  آمیز و فتنه گرانه آمریکایی ها در 
حمله به نیروهای حشدالشعبی و دســتگیری رزمندگان کتائب 
حزب اهلل اقدامی کامال ضدعراقی و استکباری بود که با هوشیاری و 
عمل به هنگام رزمندگان حشدالشعبی خنثی شد و معادالت مردمی 

قدرت در عراق را به رخ آمریکایی ها کشاند.
این بیانیه می افزاید: گرچه این اتفاق یک موضوع داخلی در عراق، 
محســوب می شود اما هرگونه فشار و فتنه گری علیه رزمندگان بسیج 
مردمی و محور مقاومت در عراق، تبعات ســنگین بین المللی را در پی 

خواهد داشت.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مردم و گروه های سیاسی عراق را به 
هوشیاری و بیداری در مقابل فتنه گری ها دعوت می کند و اعالم می دارد: 
هر اقدامی که منافع و استقالل عراق را تهدید کند و جای پای آمریکایی ها 
را در منطقه و عراق تقویت کند، اقدامی اســتکباری و فتنه گرانه است. اگر 
به مصوبه پارلمان عراق در الزام خروج نیروهای نظامی خارجی به خصوص 
نیروهای آمریکایی از عراق توجه نشود و این طرح اجرا نگردد عراق هر روز 

شاهد مفسده گری و فتنه انگیزی آمریکایی ها خواهد بود.
بی شــک مردم عراق با توجه به دغدغه های اسالمی و انقالبی خود در 
مسیر رهنمودهای مرجعیت حرکت خواهند کرد و تا پای جان برای هویت 
دینی و ملی خود فداکاری خواهند نمود. عزت، استقالل، آرامش و پیشرفت 
عراق و مجد و عظمت این ملت بیدار، آرزویی دست نایافتنی نیست و ملت 
رشید عراق با بیداری، امکان سلطه مجدد متجاوزین بر این کشور را نخواهند 
داد و هرچه زودتر شر آمریکا را از عراق کوتاه خواهند کرد. ان شاءاهلل تعالی.

فعال سیاسی اصالح طلب مطرح کرد

تشکیالت جدید 
در انتظار اصالح طلبان

عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری گفت: اصالح طلبان دنبال ایجاد 
تشکیالت وحدت بخش دیگری هستند.

داریوش قنبری، عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری در گفت وگو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره اتفاقــات اخیر جریان اصالحات گفت: 
اصالح طلبان دنبال ایجاد تشکیالت وحدت بخش دیگری هستند و به نظر 
می رسد شورای  عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با شکل دیگر و با صورت 

بهتری نسبت به گذشته بازسازی خواهد شد.
وی افزود: شــورای عالــی سیاســت گذاری اصالح طلبان توانســت 
دســتاورد های خوبی از خود در ســال های ۹۴ و ۹۶ به جای بگذارد و به 
نظرم استعفای آقای عارف اتفاقی نیست که بتواند تشکیالت وحدت بخش 
اصالح طلبان را با مشکل جدی مواجه کند و یقینا طرح منسجم تری جایگزین 
آن خواهد شد و اصالح طلبان با طرح کارآمدتری در انتخابات آینده حضور 

پیدا خواهند کرد.
قنبری ادامه داد: تجربیات شورای عالی سیاست گذاری باید مورد استفاده 

تشکیالت آینده اصالح طلبان قرار بگیرد تا بتوانند موفق ظاهر شوند.

مشاور رئیس جمهور
 استعفا كرد

حمید ابوطالبی مشــاور رئیس جمهور از استعفای خود از این 
سمت خبر داد.

حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهور در حساب کاربری خود در توئیتر 
نوشت: » با سپاس فراوان، استعفای خود از سمِت »مشاور رئیس جمهور« را 

تقدیم ریاست محترم جمهوری کرده ام...«

عالمه محمدتقی جعفری)ره(: بشر با همه داد و فریادهایی 
که درباره پیشــرفت علمی و تکامل به راه انداخته، هنوز 
نتوانسته است خود را از زندان خودخواهی نجات بدهد.

هدیه به خوانندگان

صفحه 3
سه  شنبه ۱۰ تیر ۱3۹۹
۸ ذی القعده ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۰۰

اخبار ادبی و هنری

چه کسانی بد را خوب و خوب را بد می بینند؟
امام علی)ع(: جز ناشنوایان کسی ادعای نشنیدن حق را 
ندارد، و جز کوران و کوردالن کسی ادعای ندیدن واقعیت ها 
را نمی کند. آن کسی که از آزمایش ها و تجربه های خدادادی 
ســودی نبرد، از هیچ پند و اندرزی ســود نخواهد برد، و 
کوته فکری دامنگیر او خواهد شد، تا آنجا که بد را خوب و 

خوب را بد می نگرد.
نهج البالغه - خطبه ۱76

پای درس علی)ع(

پیکر  میزبان  حرم رضوی دیروز)دوشنبه ( 
پاک شهید افغانی رزمنده سال های دفاع  بود.

وداع با پیکر مطهر شهید واالمقام »نسیم افغانی« 
دیروز از ســاعت 1۸ در رواق امام خمینی)ره( حرم 

حضرت رضا )ع( برگزار  شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مراسم وداع 
با پیکر مطهر این شهید، دیروز) ۹ تیر( از ساعت 
1۸ تا اذان مغرب با حضور مســئوالن، خادمین 

بارگاه منور رضوی و خانواده شهدای مدافع حرم 
در رواق امــام خمینی )ره( حرم حضرت رضا )ع( 

برگزار  شد.
مراســم تدفین پیکر این مجاهد شــهید، امروز 
)سه شــنبه1۰ تیر( بــا رعایت دســتورالعمل های 
 بهداشــتی در صحــن آزادی برگزار خواهد شــد.

با هدف رعایت پروتکل های بهداشتی این برنامه فقط 
با حضور محدود خادمان بارگاه منور رضوی و خانواده 

شــهدای مدافع حرم افغانستانی برگزار و به صورت 
تصویری از تلویزیون های پهن پیکر حرم مطهر برای 

زائران این بارگاه منور پخش خواهد شد.
با توجه به این که خانواده این شــهید توســط 
ارتش شــوروی در بمبــاران هزاره افغانســتان به 
شهادت رســیده اند، با امر رهبر معظم انقالب پیکر 
مطهر شــهید »نسیم افغانی« در حرم مطهر رضوی 

خاکسپاری می شود.

حرم رضوی میزبان شهید نسیم افغانی

رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی 
از گزارشگران فســاد برای افشا و اعالم 
مفاسد اداری و اقتصادی حمایت حقوقی 
و قانونی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد 

احدی متعرض آنها شود.
به  گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی 
قوه قضائیه با تقدیر از رهبر انقالب و رهنمودهای 
حکیمانه و الزم االتباع ایشان به مسئوالن عالی 
قضایی در هفته قوه قضائیه، خاطرنشــان کرد 
که فرامیــن و حمایت های مقام معظم رهبری 
از دستگاه قضایی برای همه اجزای قوه قضائیه 

مسئولیت  آور است.
رئیسی افزود: رویکرد مبارزه با فساد در قوه 
قضائیــه امری مقطعی و تشــریفاتی و اعالمی 
نیســت و اقداماتی که دادسراها و دادگاه ها در 
رســیدگی به پرونده های فساد انجام می دهند، 

به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
 موفقیت در مبارزه با فساد 

در گرو سالمت نظام قضایی است
وی با تأکید بر این که مبارزه با فساد تضمین کننده 
سالمت نظام اداری در کشور است، الزمه این مبارزه 
را توجه به ســالمت نظام قضایــی به عنوان نهادی 
نظارتی و اصالح گر دانست و خاطرنشان کرد: نباید 

از حفظ و ارتقای سالمت دستگاه قضایی غفلت شود. 
رئیس قوه قضائیه به قضات و کارکنان دستگاه قضا 
توصیه کرد کوچک ترین تخلف و فساد در سیستم 
قضایی را بزرگ تلقی کرده و نسبت به آن با قاطعیت 

عکس العمل نشان دهند.
 اجازه نمی دهیم احدی به گزارشگران فساد 

و ناهیان از منکر تعرض کند
رئیســی درباره توجه به مردم و حمایت از 

گزارشگران فساد و ناهیان از منکر به عنوان یکی 
از فرامین مقام معظم رهبری به دســتگاه قضا، 
بــه ناهیان از منکر اطمینان داد هر گاه مانع از 
بروز یا تداوم انجام منکری شــدند، از سوی قوه 

قضائیه پشتیبانی خواهند شد.
وی خاطر نشــان کرد: دســتگاه قضایی از 
گزارشگران فساد برای افشا و اعالم مفاسد اداری 
و اقتصادی حمایت حقوقی و قانونی خواهد کرد 

و اجازه نخواهد داد احدی متعرض آنها شود.  
 تولید به هیچ بهانه ای 

و در هیچ شرایطی نباید متوقف شود
رئیس قــوه قضائیــه حمایــت از تولید و 
تولیدگران را از دیگر برنامه های دستگاه قضا در 
چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری عنوان 
و تأکید کرد: هیچ کارگاه و کارخانه ای در کشور 
نباید در هیچ شرایطی و به هیچ بهانه ای دچار 

توقف و تعطیلی شود.
 ساماندهی بازار غیرقابل تحمل مسکن 

نیازمند کار جهادی دولت است
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به وضعیت نابســامان بازار و افزایش قیمت ها 
گفت: لجام گسیختگی قیمت ها در بازار مسکن 
بــرای مردم قابل تحمل نیســت و اصالح این 
شــرایط اقدام انقالبی و جهادی مسئوالن امر 

را می طلبد.
وی با یــادآوری مجدد مســئولیت دولت 
در تســعیر، قیمت گــذاری و نظارت بــر بازار، 
افزود: بازار مســکن چندین ســال مورد غفلت 
و بی توجهی بود و حاال که قرار اســت اقدامی 
برای کنترل وضعیت شــود، باید کارها جدی 
 و جهشــی باشد تا هرچه زودتر مشکالت مردم

برطرف شود. 

رئیس قوه قضائیه:

مبارزه با فساد مقطعی و تشریفاتی نیست

قربانیان کرونا رکورد زد
آیا در کاهش محدودیت ها تجدید نظر می شود؟

سرویس اجتماعی-
افزایش آمار مبتالیان و موارد بســتری 
نشان  باختگان  روند صعودی جان  کنار  در 
می دهد کرونا انگار قصد ندارد دست از سر 

ما بردارد.
روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت با اعالم 
جدیدترین آمار مربوط به کرونا در کشور از جان 
باختن 1۶2 نفر دیگر بر اثر کرونا خبر داد، عددی 
کــه رکورد جدیدی از جان باختــگان را به ثبت 
رساند. سیماسادات الری با اشاره به اینکه طی بازه 
زمانــی ۸ تا ۹ تیرماه دو هزار و ۵۳۶ بیمار جدید 
مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی شدند، افزود: 

یک هزار و ۴۶1 مورد نیز بستری شدند.
وی با اشاره به اینکه مجموع بیماران کووید1۹ 
در کشــور به 22۵ هزار و 2۰۵ نفر رسیده است، 
گفت: متاســفانه در طول این مدت، 1۶2 بیمار 
کووید1۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع 
جــان باختگان این بیماری بــه 1۰ هزار و ۶۷۰ 

نفر رسید.
الری با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون 1۸۶ 
هــزار و 1۸۰ نفر از بیمــاران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند، افزود: سه هزار و 
۳۷ نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشــت همچنین گفت: 
تاکنون یــک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۷۸ آزمایش 

تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.
وی خاطرنشــان کرد: استان های خوزستان، 
کردســتان، آذربایجان هــای غربــی و شــرقی، 
هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در 
وضعیت قرمز و استان های ایالم، لرستان و گلستان 

در وضعیت هشدار قرار دارند.
عالوه بــر این، مدیرکل روابــط عمومی علوم 
پزشکی شهرستان مشهد درباره اوضاع این شهر 
از نظر شــیوع کرونا اظهار داشت: وضعیت مشهد 
از نظر ابتالء به کرونا از وضعیت قرمز عبور کرده 

و به وضعیت »هشدار بسیار باال« رسیده است!
حمیدرضا رحیمی در گفت وگو با تسنیم افزود: 
مردم در ترددهای روزمره خود بسیاری از مسائل 
بهداشــتی را رعایت نمی کنند و همین امر سبب 
افزایش صعودی آمار مبتالیان به کرونا شده است. 
با این وضعیت امکان بازگشت برخی محدودیت ها 

در صورت تائید ستاد استانی کرونا وجود دارد.
اهتمام دولت

 در مدیریت کرونا کم شده است؟
بحرانی شدن شرایط کرونا در کشور در حالی 
اســت که به نظر می رسد ســتاد مقابله با کرونا 
آنطور که باید نسبت به این مسئله دغدغه ندارد.

نگاهی به تصمیم های ستاد مقابله با کرونا که 
در راس آن رئیس جمهور و مسئوالن دولتی قرار 
دارند نشان می دهد تصمیم های اتخاذ شده اخیر 
یعنی بازگشــایی های حداکثری و به نوعی ساده 
انگاشتن مســئله کرونا همچنین کمرنگ کردن 
نقش نظرات تخصصی مســئوالن نظام سالمت 
کشور اثرات ســوئی در مدیریت کرونا در کشور 

داشته است.
همان طور که در خردادماه رکورد ابتال به کرونا 
در کشــور شکسته شــد، روز گذشته رکورد جان 
باختگان بر اثر کرونا نیز شکسته شد و این در حالی 
است که جلوه و نشانه موثری از مدیریت کرونا در 
کشور دیده نمی شود؛ بررسی برخی از تصمیم های 
دولت در این راســتا مهر تاییدی بر نبود مدیریت 
کرونا است، به عنوان نمونه رئیس جمهور اخیرا از 
اجباری شدن استفاده از ماسک در اماکن عمومی 

سربسته از 1۵ تیرماه خبر داد.
طوالنــی در نظر گرفتن بــازه زمانی اجباری 
کردن استفاده از ماسک با وجود در دسترس بودن 
ماسک در حالی است که نمودار مبتالیان و جان 
باختگان کرونا در کشــور در تیرماه، شباهت های 
زیــادی به نمودار مبتالیــان و جان باختگان در 
روزهای پیک این بیماری یعنی اواخر اســفند و 

فروردین ماه پیدا کرده است.
بدون شک عقب نشینی دولت از مدیریت کرونا 
در ادامه ضربه های ســهمگین تری در پی خواهد 
داشت؛ اینکه چرا ســتاد مقابله با کرونا دیگر بر 
مســائلی چون سفرهای بین اســتانی، استفاده 
از اماکنــی چون پارک ها، قهوه خانه ها، وســایل 
حمل ونقــل عمومی و دیگر مراکــز تجمع افراد 
نظارت جدی ندارد جای بسی تامل و سؤال دارد؟!

هشدار رهبری
 نسبت به ساده انگاری کرونا

شاید به همین دلیل بود که اخیرا رهبر معظم 
انقالب در ارتباط تصویری با رئیس و مســئوالن 
عالــی قضائی با انتقاد از برخی افراد که مســئله  
کرونــا را تمام شــده می دانند، گفتنــد: »در اثر 
فداکاری دستگاه ها و کادرهای درمانی و بهداشتی 
و همچنین مجاهدت داوطلبانه  گروه های مردمی 
و همکاری عموم مردم، ایران به عنوان یک کشور 
موفق در دنیا معرفی شد اما این مربوط به ابتدای 
کار بود و اکنون متأسفانه آن حرکت و مجاهدت از 
جانب بعضی مردم و مسئوالن سست شده است.«

وزارت بهداشت همچنان
 در خط اول درمان کرونا است

سست شدن و ســاده انگاری کرونا از جانب 
برخی مسئوالن در حالی است که وزارت بهداشت، 
به عنوان متولی سالمت مردم همچنان به مانند 

روزهای نخســت در خط اول مبارزه با کرونا در 
حوزه درمان اســت. با این حال با گذشت حدود 
پنج ماه از شیوع کووید1۹ در کشور و تالش های 
بدون وقفه کادر بهداشت و درمان، گالیه هایی از 

جانب این افراد دیده می شود.
پرســتاران و پزشکان بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی نیز معتقدند برخی مســئوالن با ســاده 
گرفتن کرونا و القای این موضوع از طریق برخی 
ازتصمیم های اشــتباه سبب شده اند تا تالش های 
کادر درمان کشور کم اثر شود. اینکه پس از بازه 
زمانی حرکت به سمت کنترل کرونا، دوباره این 
بیماری در کشور اوج گرفته یعنی تجدید خستگی 

و فشردگی کار کادر بهداشت و درمان کشور.
بــه همین منظــور رهبر معظــم انقالب در 
ادامه سخنانشــان در ارتباط تصویری با رئیس و 
مســئوالن عالــی قضائــی با تشــکر از خدمات 
طاقت فرسای کادرهای درمانی، شیوع بیماری را 
موجب خسته شدن این زحمت کشان دانستند و 
افزودند: »اینکه گفته می شود باید کاری کرد که 
مشکالت اقتصادی از ناحیه  کرونا به وجود نیاید، 
حرف درستی اســت اما در صورت بی توجهی و 
شیوع گســترده  بیماری، مشکالت اقتصادی هم 

بیشتر خواهد شد.«
البته تغییر خطرناک رفتار برخی از مردم در 
مواجهه با کرونا نیز در افزایش دوباره این بیماری 
اثر مستقیمی داشته است. نگاهی به نحوه حضور 
مردم در اماکن عمومی مختلف و ضعف در رعایت 
مسائل بهداشــتی همچنین نظرشان درباره این 

بیماری مهر تأییدی بر این مدعا است.
چرا سیاست اطالع رسانی کرونا تغییر کرد؟

تغییر سیاســت  عالوه بــر مــوارد مذکــور 
اطالع رسانی وزارت بهداشت نیز در روند صعودی 
کرونا بی تاثیر نبوده اســت. کاهش نشست های 
سخنگوی وزارت بهداشــت و سایر معاونان این 
وزارت خانه به نسبت ماه های ابتدایی شیوع کرونا 
در کشور در حالی است که شرایط کنونی مشابه 

همان زمان است.
اطالع رســانی دقیــق و روزانه، هشــدارهای 
جدی، پاســخگویی به هر سؤال و ابهام و تشریح 
دســتاوردها و اقدام های انجام شــده بخشی از 
عملیات اطالع رســانی وزارت بهداشــت در بازه 
زمانی اســفند ۹۸ تا ابتدای خرداد ۹۹ بود. اما به 
یکباره با تغییر ســخنگوی وزارت بهداشت و کم 
شدن تعداد نشســت های اطالع رسانی، جای آن 
هشدارها و پاسخگویی ها خالی شد و وزن مطالب 
مرتبط با کرونا در رسانه ها کاهش یافت. به جرأت 
می توان گفت کمرنگ شدن این موارد در رسانه ها 
به خصوص رسانه ملی، نقش بسیاری بر تصمیم 

مردم در مواجهه با کرونا داشته است.
اکنون که شــرایط کرونا در کشور باردیگر به 
مرحله بحران رســیده است جا دارد تا مسئوالن 
نظام ســالمت نیز با اهتمام بیشــتری در بحث 
اطالع رســانی و دفاع از مواضع خود حاضر شوند. 
به عنوان نمونه چندی پیش ســعید نمکی، وزیر 
بهداشــت گفت: اگر ببینم که حتی دو درصد بار 
مسافر مترو و اتوبوس افزایش یافته و به این دلیل 
فاصله گذاری ها به هم می ریزد، قطعا اعالم می کنم 

که وضعیت طرح ترافیک به قبل بازگردد.
اما امروز با گذشت قریب یکماه از اظهار نظر 
وزیر و افزایش موارد ابتال و بســتری در پایتخت 
کــه حمل ونقل عمومی در آن نقش به ســزایی 
دارد، خبــری از دفاع یا پــس گرفتن اظهارات 
گفته شــده از جانب وزیر بهداشــت نیست و به 
نظر می رسد مسئوالن نظام سالمت از مشارکت 
در تصمیم گیری های ســتاد مقابله با کرونا کنار 

گذاشته شده اند.
بــا توجه به این مســائل، تا وضعیت کشــور 
به روزهای نخست شــیوع کرونا بازنگشته، الزم 
است مسئوالن ستاد مقابله با کرونای کشور و در 
راس آنها دولت، نســبت به کاهش محدودیت ها 
تجدیدنظر کرده و از نظرات تخصصی مســئوالن 
نظام سالمت کشور بیش از پیش استفاده کنند.

درخواست اعمال محدودیت های 
جدیدکرونایي در تهران

در همین زمینه دیروز رئیس ستاد فرماندهی 
مدیریت بیماری کرونا کالنشهر تهران در پاسخ به 
سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به فوت 1۶2 نفر در 
سراسر کشور در 2۴ ساعت گذشته که بیشترین 
آمار فوتی ها از آغاز شــیوع بیماری تا امروز است 
آیا برنامه خاصی برای اعمال مجدد محدودیت ها 
در استان تهران دارید؟ گفت: با توجه به شرایط 
موجود اعمال محدودیت متناســب با شرایط هر 
شهر و استان الزم است و به همین علت نامه ای 
مشــترک با امضای بنده و اســتاندار تهران در ۶ 
بند امروز تهیه و به ستاد ملی کرونا ارسال کردیم 
تا براســاس مصوبه ســتاد ملی، محدودیت های 

جدیدتری در شهر تهران اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، علیرضا 
زالی در پاســخ به ســؤالی مبنی براینکه آیا این 
محدودیت ها مختص ســاعات کار ادارات است یا 
اماکن؟ افزود: این پیشــنهاد ۶ بند دارد که همه 
مصادیق قبلی را در بر می گیرد و پیشــنهاد ها به 
صورت عمومی تر مطرح شــده است و امیدواریم 
با تایید ســتاد ملی کرونا و با ســاز وکار هایی که 
در ســتاد تهران و استانداری طراحی شده است 

اعمال شود.

سردار حاجی زاده گفت: با سیاست حرکت 
پلکانی در صنعت خودروسازی می توانیم تا چند 

سال آینده به ایده آل خود برسیم.
سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه  

در نشست راهبردی جهش تولید که در دانشگاه علم 
و صنعت برگزار شد، درخصوص صنعت خودروسازی 
کشور گفت: فکر می کنم روی بخش تولید داخلی و 
بومی ســازی در کشور اجماع وجود دارد و همه این 

مســئله را قبول کرده ایم و باید از این مرحله عبور 
کنیم. نکته دومی که خیلی مهم اســت نقشــه راه 
رسیدن به خودروسازی مطلوب است که حق مردم 

نیز هست.

وی با اشــاره به یکی از دیدارهــای فرماندهان 
سپاه با رهبر معظم انقالب یادآور شد: در این دیدار 
رهبری به این نکته اشاره کردند که فرماندهان باید 
به دنبال تمرکز بر روی کارهای الویت دار باشند. حال 
ما می خواهیم جبران کاســتی های ۶۰ سال اخیر را 
انجام دهیم و با سیاســت حرکت پلکانی در صنعت 
خودروسازی می توانیم تا چند سال آینده به ایده آل 

خود برسیم.
به گزارش تسنیم، فرمانده نیروی هوافضای سپاه  
با تاکید بر اینکه باید از وابســتگی رها شویم، گفت: 
پــس از گذراندن این مرحلــه می توانیم به مراحل 
کیفی سازی و ارزان سازی در صنعت خودرو نیز دست 
یابیم. محور اصلی اداره این کار وزارت صمت و مدیران 
خودروسازی هستند که باید پای کار بیایند و اگر این 
مسیر را درست انتخاب نکنیم به هدفمان نمی رسیم.

در حوزه ماهواره و ماهواره بر
 به موفقیت رسیدیم

سردار حاجی زاده اظهار داشت: تمام کشورهای 
دنیا قائل به این هســتند که ماهــواره و ماهواره بر 
لبه تکنولوژی اســت و یک مســئله  های تک است. 
این فناوری را ما به کمک آمریکا و اروپا به دســت 
نیاوردیم، بلکه به کمک ظرفیت های داخلی به این 

فناوری رسیدیم.
وی گفــت: امروز که ۶۰ ســال از عمر صنعت 
خودروســازی در کشــور ما می گذرد، می بینیم که 
مدیران بسیار خوب از بخش های مهم مصمم هستند 

که وابستگی به خارج را قطع کنند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه

تا چند سال آینده می توانیم به وضعیت ایده آل در خودروسازی برسیم


