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 نیم نگاهی به تنش های نظامی - سیاسی واشنگتن و پکن 
با آرایش جدید  

تقویت ترنس  آتالنتیک؛ 
متد جدید علیه چین

با امضای 37 نماینده مجلس صورت گرفت؛

 شکایت از روحانی 
به دلیل توهین

 ۱۵۰۰ تریلیون ریال 
از سرمایه مردم در بورس 

ذوب شد

فاصله ۶ تا 7 میلیون تومانی میان دستمزد و سبد معیشت

مزد در ایران به مثابه حق 
تعریف نشده است

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور خبر داد؛

پایان رسیدگی به پرونده 
هواپیمای اوکراینی در 

دادسرای نظامی

دسترنج 4

جهان 5

چرتکه 3

سياست 2

سياست 2

همين صفحه

 مقام معظم  رهبری:

 انقالب نشان »نقش آفرینی 
در مسائل اساسی« را بر سينه 
جوانان کشور نشاند

سياست 2

 سلحشوری:

 قاليباف اقتدار 
اداره مجلس را ندارد
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رهبر انقاب اســامی در پیامی به پنجاه و 
پنجمین نشست اتحادیه انجمن های اسامی 
دانشــجویان در اروپا تصریح کردند: انقاب 
نشان »نقش آفرینی در مسائل اساسی« را بر 

سینه جوانان برومند کشور نشاند.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام 
معظم رهبــری،  متن پیام حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای که صبــح دیروز حجت االســام 
احمد واعظی، نماینده مقــام معظم رهبری 
در امــور دانشــجویان در اروپــا آن را در 
 نشســت مجازی این اتحادیــه قرائت کرد، 

به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

دانشجویان عزیز
هر روز که می گذرد اهمیت نقش جوانان در 
پیشرفت کشور و تضمین آینده ی آن بیشتر 
آشکار می شــود. بلّیه  عمومی کرونا هم این را 
یک بار دیگر به اثبات رسانید. همت و انگیزه و 
امید شورانگیز جوانان در این ماجرا نیز مانند 
بسیاری از مسائل کشور، پیشران گشایش های 
علمی و عملی شد. این یکی از برترین افتخارات 

انقاب اسامی است که توانسته است نشان 
»نقش آفرینی در مسائل اساسی« را بر سینه 

جوانان برومند کشور بنشاند.
از شــما دانشــجویان عزیز انتظار می رود 
که در این فرصت مغتنمی که در اختیار شما 
است، خود را هر چه بیشتر به صاحیت های 
علمی و دینی و اخاقی آراســته کنید و آماده  
نقش آفرینی شــوید، و اتحادیه  انجمن های 
اسامی در این باره دارای وظیفه  سنگین تر و 

البته افتخارآمیزتر است.
والسام علیکم و رحمةاهلل

سّیدعلی خامنه ای
یک اسفند ۱399

رئیس  جمهوری با بیان اینکه آمار کرونا در ایران 
همیشه بسیار دقیق و به موقع به اطاع مردم رسانده 
شده است، گفت: اینکه ضد انقاب شبهه می کنند که 
دولت به خاطر انتخابات واقعیت را به مردم نگفته و یا 

دیر گفته یک دروغ محض است. 
به گــزارش ایرنا، حســن روحانــی در پنجاه و 
هشتمین جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا با اشاره 
به گذشت یک سال از شــیوع کرونا در کشور گفت: 
پارســال درســت نزدیک این ماه متوجه شــدیم 
که این ویروس وارد کشــور شــده اســت، شاید 
چنــد روز قبل  ویروس وارد شــده بود امــا آن روز 
 تســت تشــخیصی به ما گفت که کرونا وارد کشور 

شده است. 
وی ادامه داد: از همان اولین روز که فهمیدیم این 
ویروس وارد کشور شده است در هیات دولت تصمیم 
گرفتیم به مردم اعام شود که افرادی مبتا شده اند. 
البته برخی تردید داشتند که ۳ روز دیگر انتخابات 
است و آیا این را بگوییم یا نگوییم و من گفتم تردیدی 
نداشته باشید چه انتخابات باشــد چه نباشد و هر 
مراسمی باشد این مسئله چون با جان مردم سرکار 

دارد با ما شوخی ندارد و باید اعام کنیم.
رییس جمهوری افزود: خوشبختانه از همان روز 
چهارشنبه به مردم کشور اعام شد این ویروس وارد 
کشور شده اســت و در این جهت ضد انقاب خارج 
نشین  که شبهه می کنند دولت واقعیت را به خاطر 
انتخابات به مردم نگفته و دیر گفته اســت، این یک 
تهمت محض و دروغ ۱۰۰ درصد است وما از همان 

لحظه اول به مردم اعام کرده ایم.
روحانی خاطرنشان کرد:در طول این مدت هم در 
تمام حوادث کرونا موجی داشته ایم که تعداد مرگ و 
میر افزایش و کاهش یافته است مبتایان سرپایی ها 
همه به صورت آمار دقیق به مردم اعام شده است و 
ایران جزو کشورهایی بود که از حیث اطاع رسانی 
به موقع و دقیق و هر ۲۴ ساعت یک بار آمار را به اطاع 

مردم رسانده است.
رییس دولت تدبیر و امید قــدم دوم را کار بزرگ 
ساختاری برشمرد و گفت: در کشورهای دیگر هم 

مقابله با کرونا وجود دارد و ممکن اســت مشکاتی 
به وجود بیاید و در مراجعه بررسی شود، اما از حیث 
ساختاری در کشور ما کار بسیار بزرگی انجام شده 
است. شنبه همان چهارشنبه که اعام شد، شورای 
عالی امنیت ملی تشکیل شد و در آنجا بحث کردیم و 
به این نتیجه رسیدیم که ستادی با عنوان ستاد ملی 

مبارزه با کرونا باید متولی این امر شود.
وی اضافه کرد: اینکه افراد چگونه باشند، رئیس 
چه کسی باشــد، اعضا چگونه باشد، همه در جلسه 
مفصل بحث و در مصوبه ای تدوین شد و خدمت مقام 
معظم رهبری فرستادیم و ایشان این مصوبه را تایید 

کرد و اباغ شد.
روحانی با اشاره به اینکه بر مبنای همین مصوبه 
۵۸ جلسه تاکنون تشکیل شــده است، اظهار کرد: 
امروز پنجاه و هشتمین جلسه ای است که در طول 
یک سال گذشــته جلسات ســتاد ملی را تشکیل 
داده ایم که این جلسات غیر از کمیته های مختلف 
و قرارگاه ها است و  نیروهای مسلح هم برای کمک 

قرارگاه خاص دارد و همه اینها کار می کنند.
رییس جمهوری ادامه داد: تشکیل چنین نهادی 
و اینکه به طور موقت و برای دوران کروناست، شاید 
از تجربه دوران مقدس نشات گرفته است. وقتی در 
آن زمان متوجه شده ایم سازوکار معمولی نمی تواند 
جنگ را پیش ببرد، این مسئله خدمت امام مطرح 
شد و امام اجازه داد تا شورایی با عنوان شورای عالی 
پشتیبانی جنگ تشکیل شود که مصوبات این شورا 
در حکم قانون بود و به دولت و دستگاه های مختلف 

اباغ می شد.

دبیرکل جمعیت هال احمر از اسکان 
اضطــراری ۹۵۲۰ نفــر از زلزله زدگان 
سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد به 
صورت تحویل چادر و نصب آن در نزدیکی 
منازل زلزلــه زدگان از ســوی نیروهای 

امدادگران هال احمر خبر داد. 
محمدحسن قوســیان مقدم در گفت 
وگویی اختصاص با خبرنــگار اجتماعی 
ایرنا با ارائــه آخرین گــزارش مدیریتی 
و عملیاتی امدادرســانی تا ســاعت ۱۰ 
صبح دوم اســفند ماه در منطقــه زلزله 
زده ســی ســخت اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد اظهار داشــت: ایــن عملیات 
اســکان اضطراری پس از وقوع زلزله ۵.۶ 
دهم ریشتری شــامگاه ۲۹ بهمن ماه در 
شهر سی ســخت مرکز شهرســتان دنا 
 این اســتان با توزیع ۲ هزار و ۴۴ دستگاه

)۱۶۲۰ چــادر مســافرتی و ۴۲۴ چادر 
امدادی( انجام شده است.  

وی توضیح داد: این عملیات اســکان 
اضطراری با توجه به تخریب برخی منازل 
مسکونی، وجود پس لرزه، سرمای منطقه 
و ترک خوردگی منازل انجام شده و هنوز 
هم نگرانی نیروهای امدادرسان از امنیت 
منازل کم  مقاومت، محســوس اســت از 
این رو ناچار به اسکان اضطراری خانواده 
 ها در برخی مناطق امن با شــرایط پایدار 

نیز شده ایم.
قوســیان مقدم با بیــان اینکه ارزش 
ریالی اقام امدادی و زیستی توزیع شده 
در بین آسیب دیدگان زلزله اخیر در سی 
سخت سه میلیارد و ۴۸۵ میلیون و ۷۵۰ 
هزار تومان است، ادامه داد: تا ساعت ۱۰ 
صبح شــنبه نیز ۴۵۰۰ کیلوگرم نایلون 
پوششی، ۵۰۰ بسته غذایی )۷۲ ساعته(، 
۲۰۰ تخته پتو، ۷۰ تخته موکت، وسایل 
گرمایشی از جمله ۵۰ شعله چراغ والور و 

۱۵ شعله هیتر برقی، شماری ست ظروف 
و ســت بهداشــتی در این مناطق توزیع 

شده است.
دبیر کل جمعیت هــال احمر اضافه 
کــرد:  از زمان وقوع زلزله ۵.۶ ریشــتری 
۲۸۹ نیــروی عملیاتی هــال احمر در 
عملیات امدادرســانی بــه زلزله زدگان 
شهر سی ســخت مرکز شهرستان دنا در 
استان کهگیلویه و بویراحمد مشارکت و 

همکاری داشته اند.
قوســیان مقدم با بیان اینکه خدمت  
رسانی به زلزله زدگان همچنان باقوت در 
حال انجام است، بیان داشت: امدادگران و 
نجات گران هال احمر همچنان در صحنه 
خدمت حاضر هستند و طبیعی است که 
در این شرایط اضطراری عمومی و پیچیده 
کمتــر می توانند جزئیــات فعالیت های 
خود را در رســانه ها به مردم شریف ایران 
گزارش دهند، از این رو مردم نوعدوست 
ایــران به حضــور دائم و حالــت تحرک 
نیروهای امدادرســان هــال احمر در 
ارائه خدمات متنوع امــدادی در مناطق 
 زلزله زده ســی ســخت اطمینان کامل 

داشته باشند.
زمین لرزه سی سخت خسارت جانی 
نداشته است اما ۶۱ نفر مصدوم شده اند و 
آنچنان که استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
گفته است خسارات زلزله روز ۲۹ بهمن 

بیش از حد تصور است.

خبرخبرخبر

مقام معظم  رهبری:

انقالب نشان »نقش آفرینی در مسائل اساسی« را 
بر سینه جوانان کشور نشاند

روحانی: 

 شبهه افکنی ضدانقالب در مورد کرونا 
دروغ محض بود

توسط امدادگران هالل احمر صورت گرفت؛

 اسکان اضطراری 9۵۲۰ زلزله زده 
سی سخت 

سخنی با امام جمعه محترم اصفهان؛

ممنوع الخروجی زنان معضل 
است نه دوچرخه سواری شان

چرتکه 3

شهرنوشت 6

 سیدحمید حسینی، در گفت وگو با »توسعه ایرانی« 
ابراز نگرانی کرد؛

وج  عراق از   خر
عمق  استراتژیک 

اقتصاد   ایران
 روابط ایران و همســایه غربی حاال وارد 
دوران جدیدی شده است. با مشخص شدن 
سیاســت های دولت جدید عــراق در قبال 
ایران، جهت گیری ها در حال روشــن شدن 

است. 
هرچند مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
جدید عراق هیچ گاه مواضــع ضد ایرانی در 
سخنانش نداشته است و اولین سفر خارجی 

وی به تهران بود، امــا اقدام چندانی نیز برای 
حل مشکات دو کشور در دســتور کار قرار 
نداده و انبــوه مذاکــرات و رفت و آمدهای 
دیپلماتیک در حد تعارفات باقی مانده است. 
ایران همچنان مطالبــات خود از عراق را 
دریافت نکرده و رقمی در محدوده ۵ میلیارد 
دالر از پول های ایران در این کشــور بلوکه 

شده است...

توسط امدادگران هالل احمر صورت گرفت؛

اسکاناضطراری۹۵۲۰زلزلهزدهسیسخت
همين صفحه


