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روحانی: 

حداقل تا ۶ ماه دیگر با کرونا 
درگیر هستیم

لبنان طی روزهای اخی��ر با بحران بزرگی 
به ن��ام پس لرزه های انفج��ار خونین بندر 
بیروت با صدها کشته و زخمی و میلیاردها 
دالر خسارت مواجه است. بحران مذکور در 
حال��ی نیازمند وحدت و یکپارچگی درونی 
لبنان وحمایت های بین المللی برای خروج 
از بحران اس��ت که زنجی��ره ای از تحوالت 
مغایر با این اصول در جریان است. نخست 
آنکه از زمان انتش��ار خب��ر انفجار بیروت 
رسانه های س��عودی به متهم سازی حزب 
ا... پرداخته ان��د. ای��ن ادعا در حالی اس��ت 
ک��ه بندر بیروت در حوزه حزب ا... نبوده و 
چنانکه سیدحسن نصر ا... تاکید کرد برای 
حزب ا... بندر حیفا رژیم صهیونیس��تی از 
بندر بیروت آشنارتر است چرا که ماموریت 
آن امنیت لبن��ان و مقابله با تهدیدات این 
رژی��م اس��ت.  دوم آنک��ه مک��رون رئیس 
جمه��ور فرانس��ه ب��ه لبنان س��فر کرده و 
نس��خه ای مداخله جویانه را تجویز و لبنان 
را تهدی��د کرد که اگر اصالحات اقتصادی، 
سیاس��ی و فرهنگی مورد نظر فرانس��ه را 
اجرا نکند یک ماه دیگر باز خواهد گشت و 
آنها را مجازات می کند. سوم آنکه به بهانه 
عدم مناس��ب بودن شرایط کشور تعدادی 
از نماین��دگان پارلم��ان در کن��ار وزرایی 
همچون وزیر اطالع رس��انی استعفاء دادند 
که البته اس��تعفاء اخیر وزیر خارجه لبنان 
را نی��ز باید به آن اف��زود. همزمان افرادی 
همچون س��عد حریری رئیس المس��تقبل 
و ی��ا همراهان��ش در جری��ان 14 م��ارس 
س��رنگونی دولت »حس��ان دیاب« نخست 
وزیر لبنان را خواس��تار شدند. چهارم آنکه 
ع��ده ای از طرفداران جری��ان 14 مارس با 
نیروهای امنیتی درگیر و به وزارت خانه ها 
حمل��ه کرده  اند. وزیر اقتص��اد لبنان اعالم 
کرده هدف از این اقدام نابودسازی اسناد و 
مدارک فساد آنانی بوده که در بندر بیروت 

نقش داشته اند. 
ح��ال این س��وال مطرح اس��ت که هدف 
از این تحرکات چیس��ت و چ��ه اهدافی را 
دنبال می کنند؟ در پاس��خ به این پرسش 
چن��د نکت��ه قابل توج��ه اس��ت. اوال تمام 
ش��واهد نش��ان می دهد که انب��ار نیترات 
منفجر ش��ده در زمان نخس��ت وزیر سعد 
حری��ری و حاکمی��ت جری��ان 14 مارس 
غ��رب گرا بر لبنان ایجاد ش��ده و مدیریت  
گم��رک و بندر نی��ز با این جریان اس��ت. 
دولت »حس��ان دیاب« چند ماهی بیشتر 
نیز که تش��کیل ش��ده  لذا تمام مسئولیت 
انفج��ار برعه��ده جریان غرب گ��رای 14 
مارس است. براین اساس می توان گفت که 
از اهداف بلواسازی ها داخلی و خارجی پس 
از انفج��ار انحراف مس��یر تحقیقات درباره 
انفجار مذکور و حتی مختومه س��ازی آن 
اس��ت. حلقه تکمیلی این طرح، بین المللی 
کردن تحقیقات اس��ت. روندی که در سال 
2005 پ��س از ترور حریری ایجاد ش��د و 
مس��یر پرونده کامال منحرف و زمینه ساز 

فتنه های بسیار علیه لبنان شد.
ثانی��ا در حوزه اقتص��ادی در حالی جریان 
غرب گ��رای 14 م��ارس ناب��ودی درون��ی 
اقتص��اد لبن��ان را رق��م زدند ک��ه ائتالف 
عربستانی و فرانس��وی ماموریت سلطه بر 
اقتصاد لبنان را در پیش گرفته که مشروط 
س��ازی کمک های صندوق بین المللی پول 
و نشس��تهای پاریس به لبن��ان به اجرای 
اصالح��ات اقتصادی از جمل��ه همراهی با 
تحریم ها علیه س��وریه )س��زار( و ایران از 
جمله این مطالبات بوده اس��ت. ویرانه های 
بیروت و آش��وب های پ��س از آنها بهانه ای 
برای تحمی��ل این زیاده خواهی ها به لبنان 
شده اس��ت که عمال استقالل اقتصادی آن 

را نابود خواهد کرد.
ثالثا در حوزه سیاس��ی نیز ائتالف سعودی 
� فرانس��وی به دنبال بازگردان��دن جریان 
غربگرای 14 مارس و حتی نخس��ت وزیری 
دوب��اره س��عد حریری اس��ت تا سیس��ات 
اس��تثمار لبنان اجرایی شود. خشم فرانسه 
از دول��ت کنونی لبنان زمانی قوت می گیرد 
که محافل رسانه ای اعالم کردند در پاسخبه 
خواس��ته های لودرپان وزیر خارجه فرانسه،  

در گرداب غرب گرایی 
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توسط ستاد اجرایی فرمان امام صورت گرفت
ارسال 5 هزار سری جهیزیه برای زوج های جوان

 مناطق محروم 

همزمان با ایام عید غدیر و درقالب پویش ملی "ایران همدل" ، 5 هزار سری 
جهیزی��ه کامل برای اهدا به تازه عروس و دامادهای مناطق محروم ارس��ال 
ش��د.  صبح دیروز در مراس��می با حضور محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی 
فرمان امام آئین ارسال 5000 جهیزیه برای نوعروسان مناطق محروم برگزار 
ش��د.محمد مخبر درحاشیه این مراسم و درجمع خبرنگاران گفت: سیاست 
اصلی س��تاد اجرایی، توانمندسازی و اشتغالزایی است ودرحال حاضر روزانه 

۳00 طرح خرد و خانگی با 1000 شغل جدید در کشور ایجاد میکنیم.
رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام بااش��اره به فرمان رهبرانقالب درخصوص حمایت از آسیبدیدگان 
کرونا افزود: از ابتدای شیوع کرونا در کشور ماهانه ۳00 میلیارد تومان بستههای معیشتی، بالعوض 
و بهداشتی در سراسر کشور توزیع کردیم و تقریبا هر 45 روز یکبار توزیع اقالم معیشتی و بهداشتی 
را در دس��تور کار داریم.وی با اش��اره به اهدای 5 هزار جهیزیه به زوجهای جوان افزود:با احتس��اب 
ای��ن جهیزیهها، ظرف دو س��ال 1۷ ه��زار جهیزیه در مناطق کمبرخوردار کش��ور توزیع  کردهایم 
که ارزش هر جهیزیه 14 میلیون تومان و ش��امل 10 قلم جنس ایرانی میباش��د.مخبر در پاسخ به 
سئوالی درخصوص مراحل ساخت "واکسن کرونا" توسط محققان دارویی ستاد اجرایی فرمان امام 
نیز گفت:از سه مسیر تست حیوانی واکسن کرونا انجام شده است و با در نظر گرفتن پروتکلها و اخذ 

مجوزهای وزارت بهداشت طی یک الی دو هفته آینده تست انسانی آن شروع خواهد شد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پاسخ به سیاست روز خبر داد: 
حمایت بانک توسعه تعاون از مشاغل آسیب دیده از کرونا

مهدیان در خصوص اقدامات بانک توس��عه تعاون در حمایت از کس��ب وکارهای آسیب دیده از کرونا، 
اقدامات حمایتی این بانک در مواجهه با شرایط اقتصادی جدید به دلیل شیوع این ویروس را در چهار 
مرحله، قابل ذکر دانست حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ارتباط ویدئوکنفرانسی با 
خبرنگاران و اصحاب رسانه با مروری بر عملکرد این بانک در حوزه پولی و بانکی و نیز بخش تعاون، 
دس��تاوردهای بانک توس��عه تعاون را در ده سال اخیر تشریح کرد. وی با اشاره به حضور بانک توسعه 
تعاون به عنوان یکی از چهار موسسه عامل پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری گفت: 
این طرح از بهمن ماه سال 96 در این بانک پیگیری و به اجرا درآمده است و در چهار مرحله ابتدایی 
25 هزار میلیارد ریال تسهیالت به کارآفرینان و تعاونگران مناطق روستایی و عشایری پرداخت گردیده 

است که ماحصل این تسهیالت توسعه ای، ایجاد بالغ بر ۳6 هزار شغل در این مناطق بوده است.
مهدیان همچنین در پاسخ به سؤال سیاست روز در خصوص اقدامات بانک توسعه تعاون در حمایت 
از کس��ب وکارهای آس��یب دیده از کرونا، اقدامات حمایتی این بانک در مواجهه با ش��رایط اقتصادی 
جدید به دلیل ش��یوع این ویروس را در چهار مرحله، قابل ذکر دانست و گفت: بانک توسعه تعاون در 
حمایت از تعاونی ها در ایام کرونا در نخس��تین گام با حضور در تفاهم نامه چهارجانبه با حضور وزارت 
کار و رفاه اجتماعی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق سرمایه گذاری بخش تعاون اقدام به پرداخت 
تسهیالت حمایتی به این دسته از تعاونی ها نموده است.وی گفت: در این بخش 100 میلیارد تومان 
با نرخ 4 درصد و بازپرداخت یک س��اله پیش بینی شده است که تاکنون بالغ بر 26۳ شرکت تعاونی در 
این چهارچوب به بانک معرفی شده و بالغ بر 11 میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک توسعه تعاون 
در این راس��تا به تعاونی های آس��یب دیده از کرونا پرداخت گردیده است.مهدیان افزود: عالوه بر این، 
مبلغ 1 هزار میلیارد تومان برای حمایت از کس��ب وکارهای آسیب دیده از کرونا از محل منابع داخلی 
بانک با نرخ 14 تا 18 درصد با بازپرداخت 24 ماهه از س��وی بانک توس��عه تعاون پیش بینی شده که 
از این میزان تاکنون بالغ بر 50 میلیارد تومان به متقاضیان واجد ش��رایط پرداخت گردیده اس��ت.وی 
تأکید کرد: همچنین بر اس��اس تکلیف بانک مرکزی به ش��بکه بانکی کش��ور، در اقدام بعدی اقساط 
سه ماهه اسفند، فروردین و اردیبهشت، برای در حدود 48 هزار فقره ای که از تسهیالت قرض الحسنه 
بانک توسعه تعاون به مبلغ مجموعاً 55 میلیارد تومان استفاده کرده بودند، دریافت نشد و به مهلت 

سررسید بازپرداخت این تسهیالت افزوده گردید.
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سیاست روز گزینه های خبر خوش اقتصادی را بررسی می کند؛

دستورالعمل ستاد کرونا برای 
محرم و صفر اعالم شد؛

کاهش ساعات
 برگزاری مراسم

از استعفا وزرا تا آشوب خیابانی
عامالن انفجار بیروت برای نابود کردن اسناد پرونده های فساد وارد عمل شدند


