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اجرای تبلیغات شما به صورت گسترده
طراحی و پشتیبانی وبسایت، سئوسازی، برندینگ
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اســامی  انقاب  معظــم  رهبر 
صبح روز سه شنبه در سخنان زنده 
و تلویزیونــی، با تبریک خجســته 
ســالروز میاد پیامبر خاتم حضرت 
محمــد مصطفی)صلی اهلل علیه وآله( 
جعفــر  امــام  حضــرت  والدت  و 
شریف  ملت  به  صادق)علیه السام( 
ایــران و امــت بــزرگ اســامی، 
وحدت جهان اسام را عاج واقعی 
با  و  مســلمانان خواندند  مشکات 
اشاره به سیاست عاقانه ایستادگی 
در مقابــل زیاده خواهی های آمریکا 

افزودند: 
سیاســت حساب شــده جمهوری 
اســامی با رفت و آمد اشخاص در 

آمریکا تغییری نمی کند.
بــه گــزارش خبــر روز، ایشــان 
همچنیــن بــا تأکید بــر تحرک و 
تاش بیشتر مسئوالن در سه زمینه 
»اقتصاد، امنیت و فرهنگ« گفتند: 

گرانی هــای اخیر واقعــاً توجیهی 
ندارد و مسئوالن باید با هماهنگی و 
جدیت این دشواری ها را از زندگی 

مردم بردارند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در 
برخی  نخســت سخنانشان،  بخش 
آیات قــرآن کریم درباره نبی مکرم 
اســام را دارای تناســبی روشن با 
وضع کنونی بشر خواندند و افزودند: 
خداونــد در قــرآن می فرماید رنج 
مــردم بر پیامبر ســخت و گران، و 
آن حضرت عمیقاً مشتاق و دلسوز 
سرنوشت بشر است و امروز نیز که 

جامعه بشری بیش از همیشه، دچار 
رنج است، روح مطهر رسول اعظم، 
از این درد و رنج بشــر، آزرده است 
و ماننــد پدری مهربــان، به دنبال 
هدایت و خوشبختی جوامع بشری 

است.
یادآوری سوء اســتفاده  با  ایشــان 
مســتکبران از علم و فناوری برای 
مقاصد شــومی نظیــر بی عدالتی، 
جنگ افــروزی، شــرارت و غــارت 
افزودنــد: فرعون فقط  منابع ملتها 
در محــدوده مصر بیداد می کرد اما 
با  فرعون امروز جهان یعنی آمریکا 
اســتفاده از پیشرفت های علمی، به 
کشورهای دیگر لشکرکشی می کند 
و جنــگ، ناامنــی و تــاراج به راه 

می اندازد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره 
به دشــمنی و معارضــه همه جانبه 
اســتکبار و صهیونیــزم با اســام 
این دشمنی  نمونه  افزودند: آخرین 
خبیثانه، دشــنام به چهــره نورانی 
پیامبر اعظم به زبــان کاریکاتور، و 
حمایــت رییس جمهور فرانســه از 
این اقدام زشــت بود کــه بار دیگر 
نشان داد پشت سر این گونه مسائل 

دست های پنهانی وجود دارد.
آدم  افزودند: می گویند یک  ایشان 
کشته شده است، خوب برای او ابراز 
تأســف و محبت کنید؛ چرا صریحاً 
از آن کاریکاتــور خبیثانــه حمایت 
زشــت  و  تلخ  می کنیــد؟ حمایت 
برخی کشورهای  و  فرانســه  دولت 

دیگــر نشــان می دهد پشــت این 
کارهای موهن، مانند برهه های قبل 
یک تشکیات و برنامه ریزی وجود 

دارد.
و  اعتراض  اســامی،  انقاب  رهبر 
خشــم سراســری امت اسامی در 
قبال توهین به ساحت نورانی پیامبر 
اسام را نشان دهنده زنده بودن امت 

اسامی برشمردند و افزودند: 
لبتــه بر خــاف غالــب دولت ها، 
برخی دولتمردان جهان اســام، باز 
هم حقارت خود را نشــان دادند و 
 به این کار زشــت اعتراضی نکردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره 
به اقدام دولت فرانسه در ربط دادن 
حمایت از این کاریکاتور اهانت آمیز 
بــه آزادی بیــان و حقــوق بشــر 
افزودنــد: دولتی این ادعا را می کند 
کــه خشــن ترین و وحشــی ترین 
تروریست های جهان را که دستشان 
به خون هزاران نفر از مردم و دهها 
تن از مقامات ایرانی آلوده است در 
کشور خود جا داده، در طول جنگ 
را  بیشــترین حمایت ها  تحمیلــی 
از گرگ خونخــواری مثل صدام به 
عمل آورده و در شنبه های اعتراض، 
مردم کشور خود را سرکوب می کند 
و همزمان دم از آزادی و حقوق بشر 

می زند.
انقــاب اســامی دفــاع  رهبــر 
رئیــس جمهــور و دولت فرانســه 
از وحشــی گری فرهنگــی و عمل 
جنایتکارانه آن کاریکاتوریســت، و 

دفاع آن کشــور از منافقین و صدام 
را دو روی یک ســکه دانســتند و 

افزودند: 
اجرای اخیر که در ســالهای قبل 
نیز در قالب اهانت به قرآن و پیامبر 
عزیزاســام در آمریکا و کشورهای 
اروپایی تکرار شد، نشان دهنده ذات 
ظلمانی و وحشی  تمدن غرب است.

البتــه  کردنــد:  تأکیــد  ایشــان 
همچنانکــه رجاله های مکه و طائف 
در صدر اسام نتوانستند نام مقدس 
پیامبر را پنهان کنند، امروز نیز این 
تاشهای شوم راه به جایی نمی برد 
و نمی توانــد بــر شــرافت، جالت 
و عظمــت خاتم المرســلین هیــچ 

خدشه ای وارد کند.
رهبــر انقاب اســامی در بخش 
دیگــری از سخنانشــان در تبیین 
وحدت،  هفته  درک نشــده  اهمیت 
کشــورهای  برخی  خونین  حوادث 
اسامی نظیر ســوریه، عراق، لیبی، 
یمن و افغانستان را یادآوری کردند 
و افزودنــد: آن زمان که امام راحل 
عظیم الشــأن ایــام میــاد پیامبر 
خاتــم را هفته وحــدت اعام کرد، 
خیلی ها عمــق و اهمیت این اقدام 
را درک نکردنــد اما امروز روشــن 
شده که وحدت جهان اسام چقدر 
گران قیمت است و اگر محقق شده 
بود، می توانست مانع وقوع بسیاری 
از اختافات و جنگ های خونین در 

منطقه شود.
ایشــان در همیــن زمینــه، اقدام 

خبیثانــه برخــی کشــورها را در 
عادی ســازی رابطه با رژیم غاصب 
انتقاد  صهیونیستی به شــدت مورد 
قرار دادند و افزودند: این افراد فاسد 
از کار ذلیانه خود ابراز خرســندی 
و بــه آن افتخار هــم می کنند اما 
بدانند که کوچک تر از آن هســتند 
پایان  فلســطین  بــه مســئله  که 
دهند و بــدون تردید رژیم غاصب، 
قاتل و جنایتــکار از بین می رود و 
 فلسطین از آن فلسطینیان می شود.

رهبر انقاب اسامی گفتند: 
تأســفانه آن روز، اهمیــت ابتکار 
امام بزرگوار یعنــی »اتحاد مذاهب 
اســامی در جهت گیریهــای کلی« 
به درستی درک نشــد اما دشمن با 
فهم خطر این سیاست در کم کردن 
نفوذش، برنامه هــای عملیاتی برای 

مقابله با آن طراحی و اجرا کرد.
ایشــان، »راه انــدازی مراکز تولید 
اندیشــه های ضدتقریبــی«، »ایجاد 
گروههای تکفیــری مثل داعش« و 
»به جان هــم انداختن افراد غافل« 
برنامه هــای عملیاتی  از جملــه  را 
دشــمن برای خنثی کردن وحدت 
دانستند و افزودند: البته گناه برخی 
از دولتهای منطقه و رؤسای آنها که 
از گروههای تروریســتی پشتیبانی 
مالی و تسلیحاتی کردند، از افرادی 
که بــا تعصــب و جهالت بــه این 
گروهها پیوســتند بیشتر است و در 
این قضیه جرم اصلی را آمریکایی ها 

و سعودی ها مرتکب شدند.

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای، جرم 
دیگر آمریکایی ها را لشکرکشــی به 
کشورهای مسلمان مانند افغانستان 
و ســوریه خواندنــد و گفتنــد: در 
عراق جوانان با غیــرت اجازه نفوذ 
بــه آمریکایی ها نخواهنــد داد چرا 
که نتیجــه حضور آمریــکا در هر 
نقطــه از جهان چیزی جــز ایجاد 
ناامنــی، تخریب، جنــگ داخلی و 

مشغول سازی دولتها نبوده است.
ایشــان عاج حــوادث تلخ جهان 
اسام همچون »جنگ پنج ساله در 
یمن و بمباران قســاوت آمیز مردم 
به دست سعودی ها« و یا » دهن کجی 
چند دولت ذلیل به امت اسامی با 
نادیده انگاری مسئله فلسطین« را در 
گروی اتحاد مســلمانان دانستند و 
تأکید کردند: گرفتاریها و مشکات 
دولتها و ملتهای اسامی از کشمیر 
تــا لیبی بــه برکت وحــدت امت 

اسامی برطرف خواهد شد.
رهبــر انقاب اســامی در بخش 
دیگری از سخنانشــان با اشــاره به 
۱۳ آبان و سالگرد اقدام دانشجویان 
خط امام در تسخیر النه جاسوسی 
آمریکا در ســال ۱۳۵۸ گفتند: این 
روز مظهــر استکبارســتیزی ملت 
ایران و آن کار دانشجویان، اقدامی 
نمادین و بجا در مبارزه با اســتکبار 

بود.
آمریکا  اســتکباری  رژیم  ایشــان 
را جامــع صفــات زشــت ماننــد 
و  تروریســت  جنگ افــروزی، 

مداخله گری،  تروریســت پروری، 
فســاد و انحصارطلبی دانســتند و 
افزودند: اقدام دانشجویان در مقابله 
با چنین پدیــده ای، عین عقانیت 
بود و تسلیم شــدن و زیــر بار زور 

رفتن ضد عقانیت است.
رهبر انقاب اسامی حرکت انقابی 
دانشــجویان در ۱۳ آبان را حرکتی 
دفاعــی و کامًا عقانــی خواندند 
و گفتند: ما شــروع کننده اقدام در 
مقابل آمریکایی ها نبودیم بلکه بعد 
از پیــروزی انقاب، آنها بودند که با 
صدور قطعنامه در کنگره، راه اندازی 
گروههــای تروریســتی، طراحی و 
حمایت از کودتا و تمهیدات گسترده 
جاسوسی در سفارت خود، دشمنی 
 با ملــت ایــران را شــروع کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: 

برخی تصور می کنند که اگر دولتی 
سیاست های  و  خواســته ها  تسلیم 
آمریکا شــود، ســود و بهره خواهد 
برد درحالی که دولت های تسلیم در 
بیشترین  آمریکا،  برابرزورگویی های 
ضربــه را خورده اند و گرفتاری های 

آنها بیشتر شده است.
ایشــان با تأکید بر اینکه سیاست 
قبال  در  ایران  اســامی  جمهوری 
آمریکا، حساب شده و مشخص است 
و با رفت وآمد اشــخاص تغییر پیدا 
نمی کند، خاطر نشان کردند: ممکن 
اســت با آمدن یا نیامدن یک فرد 

اتفاقاتی بیفتد اما به ما هیچ 
                 ادامه در صفحه 2
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ادامه از صفحه 1 
ارتباطی ندارد و در سیاست جمهوری 
 اســامی هیچ تاثیری نخواهد داشــت.

رژیم  اوضــاع  اســامی  انقاب  رهبــر 
آمریکا را تماشــایی خواندند و افزودند: 
رییس جمهوری که اکنون بر سر کار 
اســت و قرار است انتخابات را برگزار 
کنــد می گوید ایــن، متقلبانه ترین 
انتخابات آمریکا است و رقیب او هم 
می گوید، ترامپ قصد تقلب وســیع 

دارد.
وضع  این  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
را نمونــه ای از چهره کریــه لیبرال 
دموکراسی دانستند و گفتند: جدای 
از اینکه چه کسی در آمریکا بر سر کار 
بیاید، اوضاع کنونی نشــانگر انحطاط 
شدید مدنی، سیاســی و اخاقی در 
آمریکا است و این، موضوعی است که 
صاحبان فکر و اندیشــه در آمریکا به 

آن اذعان می کنند.
ایشان سرانجام چنین نظام سیاسی 
را اضمحال و انهدام خواندند و تأکید 
کردنــد: البته اگر برخی بر ســر کار 
بیایند این انهدام زودتر انجام خواهد 
شد و اگر برخی دیگر به قدرت برسند 
ممکن است قدری به تاخیر بیفتد اما 

سرنوشت محتوم، نابودی است.
رهبــر انقاب اســامی علت اصلی 
دشمنی آمریکا با نظام اسامی ایران 
را زیر بار سیاست های ظالمانه نرفتن 
و به رسمیت نشــناختن سلطه آنها 
دانستند و تأکید کردند: این دشمنی 
ادامه خواهد داشت و تنها راه برطرف 
کردن آن، این است که طرف مقابل 
از این تصور که بتواند به ملت و دولت 
ایران ضربه اساسی وارد کند، مأیوس 

شود.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای، مایوس 
شدن دشــمن را منوط به قوی شدن 
و تقویــت ابزارهــای قــدرت واقعی 
دانســتند و گفتند: البته ملت ایران 
واقعــاً و انصافــاً در برابر فشــارها و 
اما  ایستادگی کردند  مشکات خوب 
برای قوی شدن، مســئوالن باید در 
سه بخِش اقتصاد، امنیت و فرهنگ، 
تحرک بیشــتر و جدی تری داشــته 

باشند.
اقتصاد  مقولــه  ایشــان درخصوص 
خاطر نشان کردند: در زمینه اقتصاد 
به هیچ وجه نباید نگاه به بیرون باشد 
البته این به معنای ارتباط نداشتن با 
خارج نیســت بلکه ارتباط باید باشد 
ولــی به دنبــال عاج مشــکات در 
داخل باشــیم و یکــی از راه حل های 
اســت. تولید  افزایــش  هــم   اصلی 

رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد: 
در زمینــه اقتصاد بایــد یک تاش 
برنامه ریزی شده و سازمان یافته انجام 

گیرد.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید 
بر اینکه بســیاری از مشکات کنونی 
اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند و 
ناشی از ناهماهنگی ها هستند، گفتند: 
ســیاری از گرانی هــای اخیر توجیه 
نــدارد و بایــد بــا هماهنگــی بین 
دســتگاههای مربوطــه هرچه زودتر 

عاج شوند.
ایشان، گرانی گوشــت، مرغ، گوجه 
تا پوشــک بچه را برغم موجود بودن 
جنــس و کاال، گرانی های بی مبنا و 
بی دلیل خواندند و افزودند: همه این 
گرانی ها و مشــکات، با هماهنگی 

دســتگاهها قابل حل هستند و باید 
مشکات از جلوی پای مردم برداشته 

شود.
رهبــر انقاب اســامی درخصوص 
مقولــه امنیت گفتند: بــرای تأمین 
امنیــت خارجــی و طمــع نکردن 
ابزارهــای دفاعی  بایــد  دشــمنان، 
همچون موشــک، پهپــاد و هواپیما 
همچنان تقویت شوند و برای تأمین 
امنیــت داخلــی نیز دســتگاههای 

مربوطه مراقب مسئله نفوذ باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص 
فرهنــگ نیز مســئوالن فرهنگی را 
 به تــاش هوشــمندانه فراخواندند.

ایشــان در بخش پایانی سخنانشان، 
به جنگ اخیــر میان ارمنســتان و 
جمهوری آذربایجان اشاره کردند و با 
تأکید بر اینکه این موضوع حادثه ای 
تلــخ و تهدیدکننــده امنیت منطقه 
نظامی  این درگیری  گفتند:  اســت، 
باید هرچه زودتر تمام شود؛ البته همه 
سرزمین های جمهوری آذربایجان که 
به وســیله ارمنستان تصرف شده باید 

آزاد شود و به آذربایجان برگردد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای لزوم حفظ 
امنیــت ارامنه در این ســرزمینها و 
رعایت مرزهــای بین المللی از جانب 
دو طرف را نیز مورد تأکید قرار دادند 
و افزودند: تروریست هایی که براساس 
گزارش هــای قابــل اطمینــان وارد 
منطقه شــده اند، نبایــد به هیچ وجه 
نزدیــک مرز ایران شــوند و اگر آنها 
نزدیک مرز شوند، قطعاً برخورد قاطع 

خواهد شد.

سیاست ما درباره آمریکا با رفت وآمد اشخاص تغییر نمی کند

جو بایدن با کســب بیشترین آرای 
الکتــرال در انتخابــات ۲۰۲۰ آمریکا 
برنده این انتخابات و به عنوان رییس 

جمهور جدید آمریکا انتخاب شد. 
به گزارش خبر روز، جو بایدن نامزد 
انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا نماینده حزب 
دموکرات در ۵۹ امین انتخابات ریاست 
جهوری آمریکا، رســماً به عنوان ۴۶ 
امین رئیس جمهور این کشــور اعام 
شــد؛ بایدن انتخاباتی پر از جنجال و 
حاشــیه را در رقابت با دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور فعلی آمریکا پشت سر 
گذاشت تا صبح روز یکشنبه ۱۸ آبان 

۱۳۹۹ با کســب ۷۵,۰۲۲,۹۰۸ رای 
و ۲۹۰ رای الکترال بــه عنوان برنده 

انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا شد.
وی کــه ســابقه معــاون اولی در 
اوباما  باراک  ریاســت جمهوری  دوره 
انتخابــات ســال ۲۰۲۰  را دارد، در 
آمریــکا بیــش از ۷۲ میلیون رأی به 
دســت آورد تا به محبوب ترین رئیس 
جمهور تاریــخ این کشــور از لحاظ 
تعداد آرا تبدیل شود؛ بایدن را در کاخ 
ســفید، کما هریس به عنوان معاون 

اول همراهی خواهد کرد.
البتــه شــمارش آرا در انتخابــات 
به  آمریــکا هنوز  ریاســت جمهوری 
پایان نرســیده و برخی از ایالت ها از 
قطعی خود  آرای  پنســیلوانیا،  جمله 
را اعام نکرده اند؛ ایالتی که بایدن در 
صورت پیروزی در آن، می تواند تعداد 
الکترال های مجموع خود را باالتر برده 

و با قاطعیت بیشــتری به کاخ سفید 
برود.

از  جو بایدن، سیاستمدار آمریکایی 
ســال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ میادی چهل 
و هفتمین معاون رئیس جمهور آمریکا 
بــود و از ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۹ میادی به 
مدت ۳۶ سال نمایندگی ایالت دالور 

را در سنای آمریکا برعهده داشت.
اصلی  کلیدهای  که  اســت  گفتنی 
بردن انتخابات ۲۰۲۰ توســط بایدن، 
کســب اکثریت آرا در ایالت آریزونا و 
نــوادا بود که معموالً به نفع جمهوری 
خواهــان رأی می دادنــد؛ البتــه به 
نظر می رســد کــه این پایــان ماجرا 
بــرای انتخابــات پرجنجــال آمریکا 
نباشــد و دونالــد ترامپ، بــه عنوان 
دومین رییس جمهور شکست خورده 
در انتخابــات در تاریخ مدرن آمریکا، 
نتایــج را قبول نکرده و به آن اعتراض 

کند.
با ایــن حال در صــورت تأیید آرا، 
ژانویه ۲۰۲۱،  روز ۲۰  جو بایــدن از 
مســند ریاســت جمهوری آمریکا را 
برعهده گرفته و برای ۴ سال به عنوان 
رئیس جمهــور این کشــور، فعالیت 
می کند. مطابــق وعده های انتخاباتی، 
به نظر می رســد که او بــه برخی از 
توافق های آمریــکا در زمان اوباما که 
توســط دونالد ترامپ باطل شــدند، 
بازگــردد که از جمله ایــن توافق ها، 
توافــق وضعیت آب و هوایی پاریس و 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( با 

ایران است.
دونالد ترامپ نیز که تا کنون رییس 
جمهــور آمریکا بود توانســت در این 
انتخابــات تعداد ۷۰,۶۹۸,۷۸۵ رای و 

۲۱۴ رای الکترال به دست آورد.

به گزارش خبــر روز؛ رئیس مرکز 
اطاعــات و کنتــرل ترافیک پلیس 
راهــور از اعمــال قانــون ۵۰۰ هزار 
تومانی حدود ۱۸ هزار خودرو در طرح 
محدودیت تردد از/به ۲۵ استان کشور 

خبر داد.
ســرهنگ احمد شیرانی با اشاره به 
اتمام طــرح محدودیت تردد از/به ۲۵ 
اســتان کشــور، در این رابطه اظهار 
کرد: در ســاعات ابتدای اجرایی طرح 
)ســاعت ۱۲ روز دوشنبه )۱۲ آبان(، 
تراکمی را در نقاط اجرای محدودیت 

شــاهد بودیم که بعضاً ناشــی از عدم 
اطاع برخی رانندگان بود و از آخرین 
نقطه و حدفاصل برای خروج، بی اطاع 

بودند.
رئیس مرکــز اطاعــات و کنترل 
ترافیک پلیس راهور افزود: با همکاری 
مردم، وضعیت در محدوده های اعمال 
محدودیت نیز پس از ساعاتی از آغاز 
اجرای طرح به حالت عادی رسید که 
نشان دهنده همکاری مؤثر مردم است.

وی ضمن قدردانی از هموطنانی که 
به ضوابط و مقررات اعمال شده توجه 
کردنــد، تصریح کرد: همــکاران بنده 
در نقاط اجــرای طرح، تفکیک پاک 
را انجــام می دادند و به همین ترتیب، 
پاکهای بومی اجازه خروج از استان و 
پاکهای غیربومی نیز اجازه ورود را به 

۲۵ استان نداشتند.
انتظامی خاطرنشان کرد:  این مقام 
برخی از رانندگان اصرار داشــتند که 
با اعمال جریمه به حرکت خود ادامه 
دهنــد اما این راننــدگان نیز به مبدأ 
خود بازگردانده شــدند و بسیاری از 
رانندگان نیز به تذکرات پلیس توجه 

داشتند.
نبود  اینگونه  شیرانی متذکر شــد: 
که راننــده ای بتواند بــا قبول اعمال 
قانــون ۵۰۰ هــزار تومانی توســط 
پلیس به تردد خــود ادامه دهد البته 
سوخت رســان،  خدماتی،  خودروهای 
امدادی و ناوگان حمل و نقل عمومی 

محدودیتی در تردد نداشتند.
رئیس مرکــز اطاعــات و کنترل 
ترافیــک پلیس راهور بیــان کرد: در 

مدت اجرای طرح، به ۳۹۵ هزار خودرو 
تذکر دادیم که رانندگان این خودروها 
ضمن توجه به تذکرات پلیس، به مبدأ 
خود بازگشتند البته ۱۷ هزار و ۸۰۰ 
خودرو نیز که به تذکرات پلیس توجه 
نداشتند و به نوعی در طول مسیرهای 
دارای محدودیــت، تــردد داشــتند، 
توســط تیمهای گشتی یا دوربینهای 

۵۰۰ هزار تومان اعمال قانون شدند.
این مقام انتظامــی عنوان کرد: در 
در مســیرهای  اجــرای طرح،  مدت 
برون شهری تمام کشور شاهد کاهش 
تــردد بودیم که البته در ۲۵ اســتان 
دارای محدودیــت ایــن کاهش تردد 
بیشــتر بود و ترددها حدود ۳۰ تا ۴۰ 
درصد نســبت به مدت مشــابه سال 

گذشته کاهش داشت.

به گــزارش خبر روز؛ ســخنگوی 
ســازمان غــذا و دارو دربــاره تأثیر 
داروهای گیاهی تأییدشــده توســط 
وزارت بهداشــت برای درمان کمکی 
کرونا گفت: برخی از این داروها، باعث 
کاهش مدت بســتری شده  اند، برخی 
دیگر باعــث بهبود اکسیژن  رســانی، 
کاهش ســرفه و بهبود عائم بیماران 

کرونایی شدند.
درباره  جهانپــور،  کیانــوش  دکتر 
چهار داروی گیاهــی مؤثر در درمان 
کرونا گفت: بر اســاس مطالعات انجام 
شده، این چهار دارو در درمان کمکی 
مبتایان بــه بیماری کرونــا اثرگذار 
بوده  انــد و مجوز تولید خــود را اخذ 
کرده  اند و در زمان حاضر نیز در کشور 

تولید و بعضاً توزیع می  شوند.
وی افزود: برخی از این داروها، باعث 
کاهش مدت بســتری شده  اند، برخی 
دیگر باعــث بهبود اکسیژن  رســانی، 
کاهش سرفه و بهبود عامت بیماران 

کرونایی و کاهش ناراحتی مریض در 
حین بیماری یا بســتری شده  اند اما 
هیچ  کدام از داروها بــه عنوان درمان 
مســتقیم کرونا حســاب نمی  شوند و 
این داروهای گیاهــی نیز درمان  های 

کمک  کننده هستند.
وی در پاسخ به این سؤال که نحوه 
تجویــز این داروها چگونه خواهد بود، 
تصریح کــرد: مانند هر داروی گیاهی 
دیگــری، این داروها نیز به پزشــکان 
معرفی و توسط پزشکان تجویز خواهد 

شد.
وی ادامــه داد: تبلیغات این داروها 

نیز مانند هــر داروی دیگری، ممنوع 
اســت و نمی  تــوان اســامی آن را در 
رسانه اعام کرد اما در محافل علمی 
و تخصصی و نشــریات تخصصی برای 
و داروسازان معرفی خواهند  پزشکان 

شد.
سخنگوی ســازمان غذا و دارو در 
پاســخ به این ســؤال که در ساخت 
این داروهــا از چه گیاهی اســتفاده 
شده اســت، تصریح کرد: این داروها، 
ترکیبی از گیاهان مختلف هســتند و 
هرکدام شامل چند گیاهند و متشکل 

از یک نوع گیاه نیستند.

گفــت:  خوزســتان  اســتاندار 
 ۲۰ از  کرونایــی  محدودیت هــای 
آبــان تــا ۲۰ آذر امســال در اهواز و 
شغلی  گروه های  برای  مسجدسلیمان 

دو ، سه و چهار اعمال می شود.
بــه گــزارش خبــر روز، غامرضا 
شریعتی روز شنبه در سی وهشتمین 

نشســت مقابله با ویــروس کرونا در 
خوزستان بیان کرد: اعمال محدودیت 
اهــواز،  شــهرهای  در  آبــان   ۲۰ از 

مسجدسلیمان اعمال می شود.
وی افزود: بر این اســاس گروه های 
شــغلی مذکور تا ســاعت ۱۸ اجازه 

فعالیت دارند.
وی ادامه داد: برای بقیه شــهرهای 
خوزستان نیز نشستی با حضور رییس 
دانشــگاه های علوم پزشکی و معاونت 
امنیتی اســتانداری خوزستان برگزار، 

و اسامی آن شهرها اباغ خواهد شد.
وی افــزود: رعایــت پروتکل هــای 

بهداشــتی در برخی اماکن خوزستان 
هنوز مطلوب ما نیســت که ضرورت 
دارد دســتگاه های نظارتی ورود کرده 

و با آن برخورد کنند.
اســتاندار خوزســتان بیان کرد: با 
وجود اینکه شــرایط خوزستان نسبت 
به دیگر نقاط کشــور از لحاظ شیوع 
ویــروس کرونــا مطلوب تر اســت اما 
انتظار ما بیشــتر از این اســت و باید 

آمار بستری ها کاهش پیدا کند.
شریعتی گفت: با توجه به پیشنهاد 
برخی فرمانداران مقرر شد که با وزیر 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشــت، 

نسبت به ســاعت محدودیت مذاکره 
شود تا این ســاعت در صورت امکان 

به ۱۹ یا ۲۰ افزایش یابد.
فرمانــداران موظف  داد:  ادامه  وی 
بــه مداخلــه و نظارت بیشــتر برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی هستند؛ 
فرمانداران کارون، باوی و حمیدیه زیر 

نظر فرمانداری اهواز عمل کنند.
وی گفت: اگر پروتکل های بهداشتی 
رعایت نشــود امــکان دارد شــرایط 
ســخت تر شــود از این رو باید کاری 
کنیم که نمودار کرونا در خوزســتان 

کاهشی شود.

صبح روز شــنبه ، یاما ســیاوش ، 
مجری خبر پیشــین اخبار مستقر در 

کابــل، در انفجار در منطقه ماکروایان 
چار در کابل کشته شد.

به گــزارش خبــر روز بــه نقل از 
گاردین، ســیاوش مجری سابق طلوع 
نیوز و دو نفر دیگر در انفجار وســیله 
نقلیه ای کــه متعلق به بانک مرکزی 

بود کشته شدند.
پلیس کابل گفت: همه کســانی که 
در ایــن حمله جان خود را از دســت 

دادنــد از جمله ســیاوش ، کارمندان 
بانک مرکزی بودند.

عصمت اهلل کوهســار، رئیس دفتر 
رســانه ای بانک مرکــزی، گفت که 
بانک  انس معــاون عملیات  احمداهلل 
مرکزی و امین راننده بانک نیز در این 

انفجار کشته شدند.
این حمله چنــد روز پس از حمله 
افراد مسلح به دانشگاه کابل که باعث 

کشــته شدن حداقل ۲۲ نفر و زخمی 
شــدن ده هــا تن دیگر شــد صورت 

گرفت.
در میان تاشهای مداوم برای آغاز 
مذاکــرات صلح با طالبــان در دوحه، 
خشونت در کشور افغانستان همچنان 

زیاد است.

رییس جمهــور گفت: یک محدودیت 
مهم مصوب در جلســه امروز ستاد ملی 
مقابله با کرونا مربوط به فعالیت کســب 
و کار در غیــر از موارد ضــروری مانند 
داروخانه ها و مــواد غذایی بود. به مدت 
یک ماه پایان کار این مشــاغل باید در 
تهران و مراکز اســتان ها و شــهرهای 

پرجمعیت ساعت ۱۸ باشد.
به گزارش خبر روز، حجت االسام و 
المسلمین حسن روحانی در جلسه امروز 
)شــنبه ۱۷ آبان ( ســتاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا، اظهار کرد: مردم نزدیک 
۹ ماه است که با بیماری و ویروس کرونا 
روبرو بودند و با مشکات فراوانی مواجه 
شدند به خصوص در موج سوم که همه 
گیری بیشــتر و ابتا شــدیدتر بود؛ در 
 همه دنیا این چنین شرایطی را داشتیم.

 وی با بیان اینکه امیدواریم با همکاری 
یکدیگــر و چارچوب هایــی که ســتاد 
مصوب و قرارگاه اجرا می کند به تدریج 
شــاهد کاهش این شرایط باشیم، افزود: 
همانطور که مردم سطح مراعات خود را 
بــاال می برند و موارد ضروری را ســتاد 
تصویب می کند، امیدواریم شاهد آرامش 

بیشتری در جامعه باشیم.
رییــس جمهور تاکید کــرد: مردم ما 
در طول سه سال گذشــته با تروریسم 
اقتصــادی مواجه بودنــد در این زمینه 
مقاومت، صبر و ایســتادگی شایسته ای 
را نشان دادند. تصمیم کشور ما همیشه 
روشــن بوده و در هر شرایطی که باشد 
ملــت مقاومت و صبوری خــود را ادامه 
می دهــد تا طرف مقابل در برابر قانون و 

مقررات سر فرود آورد.
روحانی ادامه داد: امیدواریم شرایط به 
گونه ای باشد که تحریم کنندگان متوجه 
شده باشــند که راهشان، راه نادرست و 
ناصحیحــی بــوده و به هیــچ عنوان به 
اهداف خود دســت نخواهند یافت و این 
تجربه سه ســاله برای آنها درسی باشد 
کــه دولت آینده آمریکا در برابر قانون و 
مقررات تســلیم باشد و به همه تعهدات 
خــود برگــردد و مردم پــاداش صبر و 
مقاومت و ایستادگی خود را لمس کنند 

و ببینند.

رییس جمهور با اشاره به شکل گیری 
موج جدید کرونا در کشور گفت: با توجه 
به موج جدید و شرایطی که امروز با آن 
مواجه هســتیم، هم در این جلسه و هم 
در جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم 
که بــرای اجــرای دقیق تر و شــدیدتر 
پروتکل های بهداشــتی نیــاز داریم که 
تمهیداتی بیشتری را مدنظر قرار دهیم.

روحانی افــزود: موضــوع کرونا فقط 
موضوع سامت نیست، مهمترین مساله، 
ســامت مردم است اما معیشت مردم و 
فرهنگ جامعــه و همه اینها تحت تاثیر 
هستند و ما باید یک مراعات زنجیره وار 
را انجــام دهیم. یعنــی مراعات یکی از 

پروتکل ها ما را به مقصد نمی رساند.
وی یادآور شــد: ماســک زدن بسیار 
حائز اهمیت است و پروتکل  مهمی است 
امــا در عین حال تنها اکتفا به ماســک 
نمی تواند ما را به نتیجه نهایی برســاند، 
بلکه ما نیاز داریم به اینکه فاصله گذاری 
اجتماعی را هم مورد مراعات قرار دهیم.

روحانی افــزود: برای اینکه اجتماعات 
کاهش پیدا کند و فاصله فیزیکی بیشتر 
شود، تنها با قانون و مقررات ما حتما به 
نتیجه نهایی نمی رسیم مردم باید در این 

زمینه ما را یاری کنند.
رییس جمهور با بیان اینکه مشــکلی 
که االن با آن مواجه هســتیم اجتماعات 
خانوادگــی و دورهمی هاســت، گفــت: 
مخصوصا فصل زمســتان هم در سنت 
ایرانی معمول تر و شب ها طوالنی تر است 
و ایــن اجتماعات، اجتماعات بیشــتری 
اســت. به همین دلیل ما در این زمینه 
گفته ایم که قرارگاه بررســی هایی را این 
هفته انجــام دهد و اگــر مقرراتی الزم 
اســت برای هفتــه بعد در این جلســه 

تصویب کنیم.
وی با اشــاره به مشــکات تهویه  هوا 
در فضاهای سرپوشــیده تاکید کرد: در 
زمستان غیر از آنفلوآنزا و سرماخوردگی، 
مردم ناچار هســتند در فضای سربسته 
قرار بگیرنــد و این فضاها، مشــکاتی 
را ایجاد می کند و بــه همین دلیل در  
فضاهای بسته باید پروتکل ها را دقیق تر 
مراعات کنیم و زمــان اجتماعات را در 

فضای بسته کوتاه کنیم.
رییس جمهور گفت: بر اساس حقوق 
شهروندی مردم در انتخاب محل سکونت 
بــه صورت کوتاه مدت یا بلند مدت آزاد 
هســتند و بر اســاس حقوق شهروندی 
حضور در جامعه و اجتماعات برای مردم 
آزاد اســت ولی این حق یک قیدی دارد 

و آن قید این اســت کــه این حقوق به 
سامت مردم و جامعه لطمه نزند.

وی با بیان اینکه حفظ سامت جامعه 
مهمتریــن اصل در حقوق شــهروندی 
است، افزود: در حقوق شهروندی باید به 
این اصل بنیــادی توجه کنیم که حفظ 
سامت جامعه و مردم، مهمترین اصلی 
است که به عنوان مادر ماده قانونی این 
حقوق باید در نظر گرفته شده و همه آن 

را مراعات کنیم.
روحانی بــا بیان اینکــه فقط حقوق 
شــهروندی در جامعــه مهــم نیســت 
بلکــه در کنارش تکالیف شــهروندی و 
مسوولیت های اجتماعی هم وجود دارد، 
اظهار کرد: تمام تاش دولت این اســت 
که تولید بتواند مسیر خود را ادامه داده 
و معیشــت مردم دچار مشکل نشود اما 
ســامت مردم هم تامین شده و تاش 
ما در تصمیمات حول همه این محورها 

است.
رییــس جمهور بــا یــادآوری اینکه 
ارتباطــات اجتماعی چهره به چهره باید 
به ارتباطــات الکترونیکی و مجازی بدل 
شــود، تصریح کرد: در ارتباطات مربوط 
اقدامات  تصمیم گیری ها،  مشــورت ،  به 
اداری و مســائل معیشــتی تا جایی که 
می توانیم مســیر را به فضــای مجازی 

ببریم تا از این شرایط عبور کنیم.
وی تأکیــد کــرد: نیروهای مســلح، 
مساجد، مردم، بسیج و همه نهادها باید 
به میدان بیایند تا از این شــرایط عبور 
کنیــم. آمار امروز مطلوب نیســت ولی 
درباره مراکز اســتان ها و ۴۳ شهرستان 
که ۴۶ شهرســتان به آن اضافه شــد، 
می توانیــم آثار مثبــت را در هفته های 
آینــده ببینیم و در عیــن حال، ممکن 

است نیازمند محدودیت هایی باشیم.
کــرد:  اعــام  روحانــی همچنیــن 
محدودیت مهمی که امروز تصویب شد، 
مربوط به فعالیت کسب و کار در غیر از 
موارد ضروری و بخــش اول مانند مواد 
غذایی و داروخانه ها اســت. در مشاغل 
دوم، ســوم و چهــارم از ۲۰ آبان تا ۲۰ 
آذر، این مشاغل باید فعالیت شان ۶ بعد 
از ظهر بــرای تهران، مراکز اســتان ها، 
شهرهای پرخطر و سایر مناطق به پایان 

برسد.  
وی افزود: موارد دیگری هم است که 
قرار اســت قرارگاه آنها را بررسی کند تا 
در هفتــه دیگر در ســتاد ملی مقابله با 
کرونا مورد بررســی و تصمیم گیری قرار 

گیرد.

جو بایدن برنده انتخابات رئیس جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا شد

جریمه ۵۰۰ هزار تومانی حدود ۱۸ هزار خودرو به دلیل عدم توجه به مقررات محدودیت سفر

تشریح تأثیر داروهای گیاهی تأییدشده توسط وزارت بهداشت در درمان کرونا

محدودیت های یک ماهه در شهرهای اهواز و مسجدسلیمان

مجری خبر و ۲ نفر دیگر در انفجار شهر کابل کشته شدند

ساعت پایان کار کسب و کارهای غیرضروری؛ ۶ بعدازظهر
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مراســم تودیــع و معارفه روســای 
و دادستان مسجدسلیمان  دادگستری 

برگزار شد.
به گزارش خبر روز، بر این اســاس 

علی اسکندری که پیش از این دادستان 
مسجدســلیمان بود بــه عنوان رئیس 
پیمان  جانشــین  دادگســتری  جدید 
چعباوی خواهد شد. پیمان چعباوی از 
آبان ماه ســال ۱۳۹۲ به عنوان رئیس 
جانشین  مسجدســلیمان  دادگستری 

حجت االسام فالحی شده بود.
همچنیــن قــرار اســت رحمان بن 
ســعید کــه پیــش از این بــه عنوان 

دادستان شهرســتان باغملک مشغول 
فعالیت بود جانشــین علی اسکندری 
دادســتان جدید شهرستان  عنوان  به 
مسجدســلیمان فعالیت خــود را آغاز 
کند. علــی اســکندری از آذرماه ۹۶ 
مسجدســلیمان  دادســتان  عنوان  به 

جانشین علی ادبی شده بود. 
الزم به ذکر است با توجه به شرایط 
کرونا مراســم تودیع و معارفه از طریق 

ویدئو کنفرانس با حضور اعضای شورای 
تامین شهرستان مسجدسلیمان برگزار 

شد.
خبر روز برای پیمان چعباوی، علی 
اســکندری و رحمــان بن ســعید در 
موفقیت  آرزوی  مسئولیت های جدید 
می کند. ان شاهلل همچون گذشته در 
احقــاق حقوق مردم موفق و ســربلند 

باشند.

بیستم  فصل  مسجدســلیمان  نفت 
لیگ برتــر را در تبریز برابــر تراکتور 

منصوریان با تساوی شروع کرد. 
به گزارش خبر روز، هفته اول لیگ 
برتر، تکرار بازی تراکتور با نفت مسجد 
ســلیمان در نیمه نهایــی جام حذفی 

در شــهریور امســال بود نبردی که با 
درخشــش اشکان دژاگه و ضربه سعید 
مهری منجر به پیروزی پرشورها شد تا 
آن ها در نهایت با شکست استقال در 

فینال قهرمان جام حذفی شوند.
ســرمربی آن تیم مهدی تارتار بود، 
مربی که سه روز قبل به پیکان پیوست 
و جانشین عبداهلل ویسی شد. نفتی ها 
که فصل قبل کمتــر به تیمی باج می 
داند و تساوی های پرشماری در کارنامه 
آن ها دیده می شد، فصل جدید لیگ 
برتر را با سرمربیگری مجتبی حسینی 

شــروع کردند، مربی فصــل قبل تیم 
دسته اولی مس کرمان که در روز آخر 
در تبریز نتوانست سهمیه صعود برای 
مسی های کرمان را نهایی کند و قافیه 

را به آلومینیوم هرمزگان واگذار کرد.
حســینی که خاطره خوشی در روز 
آخر رقابت ها در تبریز نداشت و بخاطر 
اتفاقــات روی داده در تبریــز اجــازه 
نشســتن بر روی نیمکت را نداشــت، 
تیم پرتاش و سختکوشی را به مصاف 
فرصت  کمتر  که  فرســتاد  پرشــورها 

گلزنی به تیم تراکتور دادند.

بازی دو تیــم در روزی که موقعیت 
گل کمی به همراه داشــت و یکی دو 
موقعیت تبریزی ها نیز با درخشش گلر 
نفتی ها احمد گوهری به هدر رفت ،در 
نهایت با تســاوی بــدون گل به پایان 
رسید تا مردان مهد اولیه فوتبال ایران 
شــروع فصل بیســتم را با یک امتیاز 
شروع کنند. آنها همانند این سال ها با 
تمام وجود در زمین فوتبال می جنگند 
تا نماینده خوبی برای شهری باشند که 

مردمانش عاشق فوتبال هستند.

بــه گــزارش خبــر روز ، مدیر 
نخبگان و رســانه سپاه فجر استان 
فارس از برگزاری نخستین جشنواره 
تولیدات رســانه و هنری با موضوع 
تحت  اجتماعی  آســیبهای  کاهش 

عنوان جشنواره کاج، خبر داد.
سجاد توکلی افزود: این جشنواره 
با همکاری بیش از ۱۶ نهاد مرتبط 
با موضوعــات اجتماعی و به ابتکار 
استان  اجتماعی سپاه فجر  معاونت 

فارس برگزار می شود.
بر اســاس این گزارش، به نقل از 
معاونت اجتماعی سپاه فجر فارس، 

توکلی با بیان اینکه جشــنواره کاج 
در سه بخش چندرسانه ای، ادبی-

هنــری و بخش ویژه پذیــرای آثار 
هنرمندان و فعاالن اجتماعی است، 
اضافه کــرد: در بخش چندرســانه 
ای، شرکت کنندگان می توانند در 
قالب مستند، فیلم کوتاه، انیمیشن، 
نوشــته،  عکس  گرافیک،  موشــن 
کاریکاتور و طرح های گرافیکی آثار 

خود را ارسال کنند.
مردمی  های  مشــارکت  مسئول 
معاونت اجتماعی ســپاه فجر استان 
فــارس همچنیــن گفت: شــرکت 
کننــدگان در بخــش ادبی-هنری، 
مانند داســتان کوتاه،  عرصه هایی 
نمایــش نامــه، فیلم نامــه، طنز، 
اســتندآپ، تئاتر، نقاشی، خطاطی، 
موسیقی امکان شرکت در جشنواره 

وجود دارد.

توکلــی در رابطه بــا بخش ویژه 
جشــنواره گفت: کرونا علیرغم همه 
تاثیرات مثبت و منفی  مشــکات، 
بر جامعه و آســیب های اجتماعی 
گذاشــته که همدلــی و مهربانی، 
مواســات، از خودگذشــتگی و نوع 
دوستی از مصادیق بارز این تاثیرات 
مثبت اســت و هر یک از این زمینه 
ها می تواند پایه تولید آثار ماندگار و 

فاخر هنری و رسانه ای باشد.
دبیر جشنواره کاج، با بیان اینکه 
آســیب هــای اجتماعی بــه دلیل 
گســتره و عمق ویژه ای که دارد در 
تمامی الیه های اجتماع رسوخ کرده 
است، افزود: کاهش و برطرف کردن 
این مشکات و مصائب نیازمند یک 
اراده همراه با عمل منطقی و عالمانه 
است که بهره برداری از ظرفیت بی 
بدیل هنر و رســانه با نگاه فرهنگ 

سازی، آموزش و افزایش توانمندی 
هــای مردم می تواند در این امر راه 

گشا باشد. 
به گــزارش خبــر روز ، فراخوان 
آثار  تولیــد  نخســتین جشــنواره 
هنری و رســانه ای »کاج« در ســه 
محــور: کاهــش اعتیــاد، طاق و 
انجام است  حاشیه نشینی در حال 
که عاقه مندان مــی توانند تا ۱۰ 
دی مــاه ۱۳۹۹ تولیدات خود را به 
دبیرخانه جشنواره به نشانی: شیراز، 
خیابان زنــد، کوچه پروانه، روبروی 
اجتماعی  ساختمان حدید، معاونت 
ســپاه فجر یا از طریق شماره تلفن 
۰۹۲۱۸۲۸۲۸۵۳ در شــبکه های 
اجتماعــی و ایمیل دبیرخانه نیز به 
 social.fars@gmail.com نشــانی

ارسال کنند.

به گــزارش خبر روز، بشــار اســد 
رئیس جمهوری سوریه در جریان دیدار 
از یک نمایشــگاه با همسر خود اسماء 
اســد درباره ارتباط لبنــان با بحران 
اقتصــادی ســوریه اظهار داشــت که 

اکنون مشــکل اضافی که این کشور از 
آن رنج می برد و حل نشده باقی مانده، 
بانک های  در  ســوری ها  ســپرده های 
لبنان اســت که پس از بحــران مالی 

لبنان بلوکه شدند.
بشار اسد تصریح کرد که تحریم ها از 
ســال ها قبل آغاز شدند و این به بدان 
معنا نیست که تحریم ها خوب هستند 
علت  اما  بی گناهنــد؛  آمریکایی هــا  و 
بحران اقتصادی کنونی قانون »ســزار« 
علیه  آمریکا  تحریم هــای  )جدیدترین 

سوریه از ژوئن گذشته( نیست.
وی خاطرنشــان کرد که این بحران 
پیش از اعمال قانون سزار و چند سال 
پس از محاصره آغاز شــد؛ یعنی زمانی 
که ســپرده های سوری ها در بانک های 

لبنانی بلوکه شد.
وی گفت که برخــی می گویند این 
ســپرده ها ۲۰ میلیــارد دالر اســت و 
برخی مــی گویند ۴۲ میلیارد دالر، ما 
نمی دانیم رقم واقعی آن چه قدر است؛ 
اما چنین ارقامی برای اقتصاد کشوری 

همچون سوریه بسیار خطرناک است.
اینکه  افزود،  سوریه  رئیس جمهوری 
همواره بخواهیم نظام و دولت را مقصر 
بدانیم کار راحتی بــوده و اینکه همه 
اشتباه می کنند موضوع دیگری است؛ 
اما بحران اقتصادی کنونی ارتباطی به 

تحریم ها ندارد.
ماه گذشــته دولت سوریه در نتیجه 
کمبود شدید سوخت، قیمت نان را به 
دنبال کاهش ذخیــره آرد افزایش داد 

که موجب نارضایتی مردم شده است.

به گزارش خبــر روز ، دبیر 
کل ائتــاف وحدت ملی ، طی 
حکمی ســعید قاضی پور را به 
انتخابات  رئیس ســتاد  عنوان 
منصوب  ملی  وحــدت  ائتاف 

کرد .
متن حکم بدین شرح است:

» بسمه تعالی «
آقای دکتر ســعید  جنــاب 

قاضی پور.

باسام و احترام
و  ســامتی  آرزوی  ضمــن 
توفیــق روز افزون،با عنایت به 
پیشنهاد معاونت محترم استان 
ها و نظر بــه تعهد،تخصص و 
جنابعالی  ارزشمندتان،  سوابق 
به سمت رئیس ستاد انتخابات 
وحدت  ائتاف  فارس  اســتان 

ملی منصوب میگردید.
از آنجا کــه حضور در عرصه 
سیاســی، تجلی مردم ســاالر 
دینی نظــام مقدس جمهوری 
اســامی ایران می باشد ، امید 
توجهات حضرت  اســت تحت 
حق و با تأسی از بیانات ولی اَمر 
مســلمین جهان ، مقام معظم 

رهبری در راســتای اطاعت و 
مأموریت هــای محوله موفق و 

موید باشید .
به گزارش خبــر روز ، دکتر 
ســعید قاضی پور پیش از این 

مناصبی همچون:
- مدیر شــبکه بهداشــت و 

درمان گچساران 
امام  بیمارســتان  رئیــس   -

خمینی )ره( دهدشت
- مدیــر نظارت بــر درمان 

استان فارس 
- مدیر درمان فارس 

- کارشــناس پزشــک گروه 
دانشــکده  پزشــکی  اخــاق 

پزشکی شیراز 

- مشــاور، جانشــین رئیس 
و مدیرحوزه ریاســت دانشگاه 
بهشتی  شــهید  پزشکی  علوم 

تهران 
- مشــاور افتخــاری امــور 
اســاتید نهــاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی تهران 
- پزشــک اورژانس جاده ای 
اورژانس  و دیسپچ  ارژن  دشت 

شیراز و فارس 
پزشــک خانواده درمانگاه   -

نور شیراز
و دیگر فعالیت های سیاسی ، 
اجتماعی و فرهنگی دیگری را 

در کارنامه خود دارند.

دادستان جدید شهرستان مسجدسلیمان معرفی شد

نفت مسجدسلیمان همچنان جان سخت / اولین بازی نفتی ها بدون گلر ذخیره و کادر فنی

نخستین جشنواره کاج در فارس برگزار می شود

بشار اسد: بانک های لبنانی؛ علت بحران اقتصادی در سوریه

سعید قاضی پور رئیس ستاد انتخابات ائتالف وحدت ملی استان فارس شد

نویســنده نمایــش بغــض شــیرین 
جایزه اش را به عماد عبادی نویســنده 
نمایشــنامه ” پیک نینــوا ” از همدان 

تقدیم کرد. 
بهرام میرزایی نویســنده و کارگردان 
نمایش بغض شــیرین در گفتگو با خبر 
روز گفــت : بحمــد الله گــروه نمایش 
مردمی مهنا بدون هیچ پشــتوانه مادی 
و معنوی روی پای خود ایستاده و کلیه 
آثار تولیدی را وقف شــهدای عزیز و به 
صورت رایگان در اختیار عموم قرار می 

دهد.
وی افزود : تولید زندگی نامه شــهدا 
برای گروه نمایش مردمی مهنا حتی در 
جایگاهی فراتر از تئاتر دغدغه مند قرار 
داشــته و ما تولید زندگی نامه شهدا را 
برای خــود تکلیف میدانیم ، هنرمندانی 
کــه در عرصه تولیدات شــهدا کار می 
کنند قبل از اینکــه روی دیگران تاثیر 

بگذارند باید بیاموزند که شهدا اهل عمل 
بودند نه شعار و اگر آثار شهدا نتوانند از 
ما انســانهای درستکاری بسازند قطعا ما 

نمی توانیم در جامعه موثر باشیم.
کارگردان مهنا ادامه داد : تولید تئاتر 
مســتند در زمینه زندگی شــهدا بسیار 
سخت و طاقت فرساست و باید متحمل 
رنجهای فراوان همراه با تمرینات مداوم 
شد تا شخصیت ها قابل باور و تاثیرگذار 
شود ما نمایش بغض شــیرین را با ۸۴ 
جلســه تمرین مداوم بــا نظر بزرگان به 
یک نقطه قابل قبول رســیدیم و گرچه 
هدف گذاری ما برای تولید آثار شــهدا 
جشنواره و جایزه نیست ولی اگر امکان 
حضور در جشنواره ای هم وجود، داشته 
باشد در راستای تحکیم ساختار نمایشی 

از آن استقبال میکنیم . 
میرزایی ضمن خسته نباشید به کلیه 
دست اندرکاران جشنواره میثاق گفت : 
جشنواره نمایش میثاق ۱۰ قرار بود در 
قالب ۱۵ اثرمونولوگ از سراسر کشور به 
صورت حضوری برگزارشود که متاسفانه 
به دلیل شــرایط کرونا میســر نشــد و 
جشــنواره به صورت مجازی و در قالب 
نمایش فیلم در تاالر پرواز مجموعه شهید 

واعظی تهران برگزار گردید که در نهایت 
نمایش بغض شیرین تنها نماینده فارس 
در رقابت با ۱۴ اثر دیگر توانست عنوان 
دوم بازیگــر زن برای خانم زهرا راعی و 
نمایشــنامه نویسی برای بنده با قضاوت 
حسین مســافر آستانه ، فرهادقائمیان و 

شهرام کرمی کسب نماید . 
میرزایی ســطح برگزاری جشــنواره 
میثاق را خوب ارزیابــی کرده و افزود : 
برگزاری جشــنواره در این شرایط واقعا 
یک حرکت جهادی فرهنگی محســوب 
شده و من به سهم خودم قدردان عوامل 
این رویداد فرهنگی و هنریهســتم، الزم 
به ذکر اســت گروه نمایش مردمی مهنا 
تاکنــون نمایش ) مهنــا ( زندگی نامه 
شــهید دوران ) نمایش خیابانی دربند 
( آزادیهای اجتماعی و شــهدای مدافع 
حــرم ) نمایــش پــل کارون ( زندگی 
نامه شهید شــاهرخ ضرغام، شهید علی 
اقبالی دوگاهه و نمایش »بغض شیرین« 
بر اســاس زندگی قهرمان شــهید سید 
نورالدین حســینی بکتری تولید کرده و 
مجموعا بیش از ۲۵ هزار نفر این آثار را 

به صورت رایگان تماشا کرده اند.

رئیس جمهــور عــراق، امــروز قانون 
انتخابات مصوب پارلمان این کشــور را 

تایید کرد تا این قانون آماده اجرا شود.
به گــزارش خبــر روز، »برهم صالح« 
رئیــس جمهور عراق، امروز پنجشــنبه 
)۵ نوامبر(، قانــون انتخابات مصوب در 

پارلمان عراق را تایید کرد.
به نوشته پایگاه خبری شبکه »دجله«، 
بر اساس اســناد منتشر شــده از دفتر 
ریاســت جمهوری عراق، قانون انتخابات 
پــس از تکمیــل کلیه بندهــای آن در 
پارلمان  نشســت های مســتمر و اخیر 
و پــس از کشــمکش های متعدد میان 
فراکســیون های سیاســی در خصوص 

بــه رئیس جمهور  برخی بندهــای آن، 
تحویل شد و وی امروز آن را تایید کرد.

این قانــون دارای ۵۰ ماده شــامل، 
تعاریف، اهداف، اعتبار، حق رأی دهنده 
و نامزد، مناطق انتخاباتی و ثبت نام رأی 
دهندگان ، سیستم و ساختار تبلیغات و 
همچنین مفاد جزئی و کلی متعدد است.

بر اساس قانون جدید انتخابات عراق، 
انتخاباتی به این  نحوه توزیع دایره هایی 
ترتیب اســت: ۱۷ عدد در بغداد، هشت 
عدد در نینوی، شش عدد در بصره، پنج 
عدد در ذی قار و ســلیمانیه، چهار عدد 
در هــر یک از اســتان های بابل، االنبار، 
اربیل و دیالی، ســه عدد در هر اســتان 
صاح الدین،  اشــرف،  نجــف  کرکوک، 
دهوک، الدیوانیه، کرباء، واسط، میسان 

و دو عدد در المثنی.
ماده مربوط به ســازوکار نحوه توزیع 
دایره های انتخاباتی از مهم ترین بندهای 

مــورد اختــاف میان فراکســیون های 
سیاســی در پارلمــان عــراق بــود که 
کشمکش بر سر آن، چندین ماه به طول 

انجامید.
عراق  نخست وزیر  الکاظمی،  مصطفی 
بعــد از چند مــاه از انتخابش به عنوان 
نخســت وزیر جدید این کشــور یازدهم 
مرداد پیش، موعد انتخابات زودهنگام را 
)۱۶ خــرداد ۱۴۰۰( اعام کرد. تاریخی 
که حتــی »فؤاد حســین« وزیر خارجه 
کابینــه او دقیق نمی دانــد و پیش بینی 
می کنــد ایــن انتخابات بــه دلیل عدم 
تــدارک مقدمــات الزم، در موعد مقرر 

برگزار نشود.
پیشــتر »عادل الامی« رئیس پیشین 
کمیســاریای عالی انتخابات عراق اعام 
کرده بود که ۲۸ میلیــون عراقی مجاز 
به شــرکت در این انتخابــات پارلمانی 

هستند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی 
منطقه ۶ کشور با اشــاره به پهلوگیری ۳۳ 
کشــتی هزارتنی روغن خــام خوراکی در 
بندرشــهید رجایی، گفــت: درحال حاضر 
حدود سه هزار و ۵۰۰تن روغن خوراکی در 

حال ارسال به کل کشور است.
به گزارش خبر روز، مسعود دشوارگر روز 
پنج شــنبه افزود: این محموله ۳۳هزارتنی، 
روغن خام از نوع ســویا به عنوان مواد اولیه 
کارخانجات روغن در این بندرگاه تجاری در 
بندرشهید رجایی پهلو گرفته است و تخلیه 

آن تا سه روز آینده ادامه دارد.
وی ادامه داد: با توجه به کمبود روغن در 
برخی از نقاط کشور روزانه به طور میانگین 
۱۰۰ دســتگاه تانکر حمــل روغن نباتی به 
ترمینــال فرآورده های روغنی ایران مراجعه 
و پس از بارگیری، محموله های روغن برای 
کارخانه های سراسر کشور فرستاده می شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی 
منطقه ۶ کشــور بیان داشت: افزون بر این 
کشتی در مخازن بندرشهید رجایی نیز انواع 

روغن خام خوراکی ذخیره شده است.
دشــوارگر بــا بیان این که بــه جز روغن 
خوراکــی کاالهــای دیگــری ماننــد برنج 
بارگیری می شــود، عنوان کــرد: از ابتدای 
امســال تاکنــون ۱۸ فروند کشــتی حامل 
کاالهای اساسی در بندرشهید رجایی تخلیه 

شده است.
به گفته وی، قرار اســت تا پایان ســال 
۲۰ کشــتی حامل کاالهای اساســی وارد 

بندرشهید رجایی شود.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی 
منطقه ۶ کشور ابرازداشت: سهم روغن خام 
خوراکی اســتان هرمــزگان ماهانه به طور 

میانگین هزار و ۵۰۰ تن اســت که به تنها 
کارخانه روغن استان ارسال می شود.

در هفته های اخیر، روغن خوراکی، یکی از 
کاالهای اساسی سبد خانوارهای ایرانی، در 
ماه های اخیر با کمبود و گرانی مواجه شده و 
البته این کمبود عاوه بر بازار عمده فروشان 
برخی از قفسه های فروشگاه ها و مغازه ها نیز 

خالی از روغن جامد و مایع بودند.
دبیر انجمن صنفــی صنایع روغن نباتی 
کشــور هفتم آبان امســال اعام کرده بود، 
بنابر آمار ۶ ماهه گمــرک، واردات روغن و 
دانه های روغنی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۵۰ درصد کاهش یافته اســت، اما این 

موضوع ارتباطی به بحث تولید ندارد.
رییس ســازمان صنعت، معدن وتجارت 
هرمزگان نیز روز شنبه ۱۰ آبان اظهارداشت: 
روغن خوراکی در این استان از محل کارخانه 
»حیات هرمزگان« تامین می شود که در این 
زمینه می توان بــا تخصیص به موقع روغن 
خام به این شرکت، دغدغه خانوارها به این 

کاالی اساسی را کاهش داد.
خلیل قاسمی افزود: اختصاص روغن خام 
به کارخانه حیات هرمــزگان باید از طریق 
مخازن این استان تامین شود تا با بیشترین 
ظرفیت روغن خوراکی خانوارها را تامین و با 

سرعت در سطح بازار افزایش یابد.
وی بیان داشــت: ظرفیــت تولید روغن 
خوراکی شــرکت حیات هرمزگان ۲ هزار و 
۵۸۳ تن در ماه و ۳۱ هزار تن در سال است 
که با اختصاص بیشــتر روغن خام می تواند 
در سه نوبت کاری مشغول به فعالیت شود.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان اظهارداشت: عرضه روغن خوراکی 
در ســطح بازار هرمــزگان بایــد از طریق 
واحدهــای صنفی  و  بزرگ  فروشــگاه های 
صورت گیــرد تا مشــکلی در این خصوص 

ایجاد نشود.
وی یادآورشــد: مشــکل اصلی در تامین 
روغن خانوارها تامین نشدن به موقع روغن 
خام به کارخانه روغن نباتی حیات هرمزگان 
و مستقر نبودن فروشگاه های بزرگ در سطح 

روســتاها و شهرســتان های کوچک استان 
است که می توان این مســاله را باهمکاری 
مدیریت شــرکت غله وخدمات بازرگانی و 

شرکت های تعاون روستایی برطرف کرد.
شــرکت صنایــع روغــن نباتــی حیات 
هرمزگان از ســال ۸۷ در هرمــزگان آغاز 
بــه کار کرد که برای ســاخت آن ۲۷ هزار 
میلیارد ریال ســرمایه گذاری صورت گرفته 

است.
این شــرکت با پنج هزار و ۱۰۰ مترمربع 
زیربنــا در زمینــی به مســاحت ۱۲ هزار 
مترمربع بنا شــده که در زمینه تولید روغن 
نباتی و بســته بندی با ظرفیت تولید ساالنه 

۳۱ هزار تن روغن نباتی فعالیت می کند.

این واحد تولیدی که در شهرک صنعتی 
شماره یک بندرعباس واقع شده، برای ۱۲۵ 

نفر شغل ایجاد کرده است.
همچنین در اوایل مهرماه امسال با حضور 
معاون امور صنایع ومعاون بازرگانی داخلی 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت واحد گالن 
ســازی کارخانه تولید روغــن نباتی حیات 

هرمزگان راه اندازی شد.
روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان 
نیز امروز با ارسال خبری به رسانه  ها اعام 
کرد: رییس کل دادگســتری این استان در 
جریان بازدید سرزده از بندر شهید رجایی، 
ضمن بازرسی از قســمت های مختلف این 
مجتمع بندری، اســکله ها وانبارهای اموال 
تملیکی، دستورات فوری به منظور ترخیص 
کاالهای اساسی دپو شده در گمرکات صادر 

شد.
علــی صالحی در جریان ایــن بازدید، با 
اشــاره به وجــود مشــکاتی در حوزه های 
مختلــف گمرک و رونــد ترخیص کاالهای 
دپو شــده در انبارها، اظهارداشــت: در این 
بازدید تصمیمات بســیار خوبی به ویژه در 
زمینه مبارزه با قاچاق کاال صورت پذیرفت 
که نیازمند پیگیری جدی نهادهای مربوطه 

برای اجرایی شدن آن ها است.

۲ عنوان برتر جشنواره میثاق ۱۰ به نمایش ” بغض شیرین” از شیراز رسید

قانون جدید انتخابات عراق تصویب شد

۳۵۰۰ تن روغن خوراکی در حال ارسال به کل کشور است


