
با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی انجام شد

انتصاب حجت االسالم شکری به 
نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید 

و امور ایثارگران
 صفحه ویژه 
ایران قرن

در صفحه  قرن بخوانیددر صفحه سیاسی بخوانید

روز جهانــی معلولیــن 
بـــدرســــــتی »یــک روز 
برای همه« لقب گرفته 
اســت چرا کــه این یک 
وظیفه انسانی همگانی 
بــه  کــه نســبت  اســت 
مســـــائل، مشــــکالت، 
مطالبات و ادای حقوق 
شــهروندی افراد دارای 
و  درک  معـــــلولــــیت 
حمایت بیشتر داشته باشند؛ آنانی که با وجود 
محدودیت هــای جســمی، پیــام آور امید به 
مثابــه اراده اجتماعــی هســتند. در این میان 
شیوع ویروس دنیاگیر کرونا، هشدار و تأکیدی 
مضاعف و فزاینده بر ضرورت تمرکز و توجه 
بیشــتر بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای افراد 
دارای معلولیــت برای همه ما داشــت، چرا 
که به روشــنی نشان داد این افراد هنگام بروز 
بحران هایی نظیر کووید19، با مشکالت بسیار 
بیشتری دســت و پنجه نرم می کنند و موانع 
گســترده تــری در مواجهــه بــا ایــن بحران ها 
دارنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه معلولیــن ، 
هــم در معــرض شــدیدتر این بیمــاری قرار 
گرفتند ) با توجه به ضعف سیســتم ایمنی( 
و هم اثرات اقتصادی اجتماعی این ویروس 
منحوس بیش از همه آنها را هدف قرار داد. 

در خصوص ردیف های 
از  پیشــنهادی  بودجــه 
سوی دولت به مجلس 
در حــوزه فعالیت های 
معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی بایــد گفت که 
برنامه هــای ســال 1۴٠٠ 
این معاونت با اســتناد 
باالدســتی  اســناد  بــه 
بویژه بیانیــه گام دوم مقام معظم رهبری، 
برنامه ششم توسعه، رویکردها و برنامه های 
برنامه هــای  ســرفصل  و  دولــت  فرهنگــی 
کالن وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
تدویــن شــده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت 
حــوزه فرهنگ، بویــژه کتــاب و کتابخوانی و 
تأکیــد رهبــر معظم انقــالب در بیانیــه گام 
دوم انقالب و نــگاه ویژه دولت در این حوزه 
بودجــه معاونت امــور فرهنگــی در بودجه 
پیشــنهادی بــه مجلــس رشــد 5٠ درصدی 
داشته اســت. در الیحه بودجه پیشنهادی از 
ســوی دولت به مجلس در ردیف »توســعه 
 نشــر و ترویــج کتابخوانــی« شــاهد افزایش

 7٠ درصدی اعتبارات هستیم. 

 طی یک هفته اخیر دو 
اتفاق مهــم روی داد؛ 
دانشــمند  تــرور  اول، 
کشــورمان،  هســته  ای 
مرحوم شهید محسن 
روز  فـــــــــخری زاده در 
جمعــه هفتــم آذر که 
از  نشــــــانه ها  تمامــی 
آن حــــکایت دارد کــه 
این عملیــات پیچیده 
عوامــل  و  موســاد  کار 
بــوده  از جملــه منافقیــن  بــه آن  وابســته 
اســت. دوم، تصویب طرح اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها توســط مجلس شورای 
اسالمی که روز سه شنبه 11 آذر تصویب شد 
و شــورای نگهبــان نیز آن را روز چهارشــنبه 
1۲آذر تأییــد کــرد. طــرح اقــدام راهبــردی 
بــرای لغــو تحریم هــا از چند مــاه پیش در 
دســتور کار مجلس قــرار گرفته بود و برخی 
جزئیــات آن را بعضی نمایندگان مجلس 
به اطالع رســانه ها رسانده بودند اما با ترور 
شهید فخری زاده تصویب آن در مجلس و 
سپس شــورای نگهبان سرعت گرفت. این 
دو اتفاق که متوالــی هم روی داد، انتقادها 
و فشــارها به دستگاه دیپلماسی و سیاست 
خارجــی دولــت حســن روحانی را تشــدید 

کرد. 

یادداشت

محمد 
 شریعتمداری
 وزیرتعاون،کار
 و رفاه اجتماعی

یادداشت

محسن جوادی
 معاون فرهنگی 
 وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی

یادداشت

سید محمدصادق 
خرازی

 سفیر سابق ایران 
 در سازمان ملل 
و فرانسه

 روز جهانی معلولین
 یک روز برای همه

افزایش 50 درصدی بودجه 
معاونت امور فرهنگی

 فرصتی 
برای دیپلماسی

ادامه در صفحه 4 

صفحه آخر را بخوانید

ادامه درصفحه 4

صفحه  8 را بخوانید

فعاالن حوزه زنان از لزوم اصالح قانون حضانت با هدف تأمین مصلحت کودک می گویند

»ایران« از وضعیت بازار لوازم خانگی گزارش می دهد

کاهش هزینه و باالبردن کیفیت نشست ها و همایش ها در فضای مجازی

 »حس میهن  دوستی« 
در گفت وگو با ناصر تکمیل همایون

کودکان زیر چتر حمایت مادران می روند

جوالن »فیک ها« در بازار

از سمیناهار تا  وبینار

 پاریس قشنگ است
 اما خانه من نیست!
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1فروردین
5 هزار گلدان از سه نوع گل 
شب بو، الله و گل همیشه بهار 
در خیابان ها، میدان ها و ورودی 
پل های هوایی در سطح مناطق 

بیست گانه شهرداری تهران 
نصب شد.

6 اردیبهشت
چاپ مقاله مذاکره مستقیم ایران و 
امریکا توسط عطاءاهلل مهاجرانی 

در روزنامه اطالعات. اکبر هاشمی 
رفسنجانی اعالم  کرد دولت 

تصمیمی برای برقراری رابطه با 
امریکا ندارد.

4 خرداد
استقالل در 

چارچوب قهرمانی 
باشگاه های ایران 

)جام قدس( 
پرسپولیس را 2 بر 
یک شکست داد.

24 تیر

آیت اهلل سیدمحمدرضا گلپایگانی مرجع تقلید، هزینه 

بازسازی همه مراکز درمانی مناطق زلزله زده را تقبل 

کرد. او کالس های درس خود را تعطیل  کرد و 

برای ساخت درمانگاه عازم رودبار شد.

29 مرداد
پارک افسریه به 
مناسبت ورود 

آزادگان به کشور، به 
پارک آزادگان تغییر 

نام داد.

22 شهریور
ثبت احوال اعالم کرد که در 
بزرگترین پروژه کامپیوتری 
کشور تمامی شهروندان 
ایرانی یک کد کامپیوتری 
]کد ملی[ خواهند داشت.

13 مرداد
درگذشت استاد مرتضی نی داوود 
مبدل گوشه های موسیقی ایرانی به 

نت و خالق آهنگ مرغ سحر.

10 خرداد
فرودگاه بین المللی 

هفتم تیر که قرار است 
در جنوب تهران به 
بهره برداری برسد به 

فرودگاه بین المللی امام 
خمینی تغییر نام داد.

24 مرداد
نامه صدام به اکبرهاشمی رفسنجانی و اعالم 

آمادگی برای عقب نشینی به مرزها و آزادی 

اسرا. 2 روز بعد اولین گروه از آزادگان از 

طریق مرز خسروی به کشور بازگشتند و 

ارتش بعث در نفت شهر و سومار و مهران به 

مرزهای بین المللی عقب نشینی کرد و 2400 

کیلومتر مربع از خاک ایران آزاد شد.

14 فروردین
تعطیلی شرکت 

مضاربه ای سحر و الیکا 
به دلیل کالهبرداری های 
گسترده و احضار اسالم 
کورد مدیر شرکت سحر 

و الیکا.

22 اردیبهشت
طوفان شدید در تهران 

خسارات زیادی به 
شهر وارد کرد و ده ها 

نفر مصدوم را به 
درمانگاه ها کشاند.

31 تیر
تیم والیبال نشسته 

ایران قهرمان 
جهان شد.

1 شهریور
پرویز ناتل خانلری ادیب، 

زبان شناس، مورخ و 
شاعر درگذشت.

23 شهریور
پاسخ جرج بوش 

رئیس جمهوری امریکا به 
بیانات رهبر انقالب: »نیروهای 
امریکا به دعوت عربستان وارد 
منطقه خلیج فارس شده اند و 
در اسرع وقت از منطقه خارج 

خواهند شد.«

 فیلم سینمایی 
دزد عروسک ها 

کارگردان محمد رضا هنرمند. 
برنامه سینماهای قیام ، سعدی، 

کسری، پیروزی، بولوار، 
شهرقصه، فرهنگ، صحرا، 

شهر قشنگ، ارم، ری و شاهد 
فیلم سینمایی مادر
  کارگردان علی حاتمی. 
برنامه سینماهای آزادی، صحرا، 

مرکزی، عصر جدید، شهر هنر، 

ایران، سایه، کیهان، حافظ ، جی، 

مراد و شهرقشنگ 

الیاس براهویی نژاد/ عطــر آزادی آن روز در 

هوای ایران پیچیده بود و اشــک ها و لبخندها 

درهم آمیخته. بوی پیراهن یوســف می آمد و 

در هر شهر و دیاری میلیون ها نفر منتظر دیدار 

دوباره بودند؛ چشم انتظار فرزند، همسر، پدر، 
برادر، رفیق، بچه محل و....

چقدر قشنگ دایی غفور با بازی علی نصیریان 

در فیلم بوی پیراهن یوســف )ســاخته ابراهیم 

حاتمی کیا( این انتظار را به نمایش گذاشــت؛ 

آن جایی کــه می گفت: »می بینی یوســف؟ 

می بینی چه کردی؟ یوســف من بیا... من این 

حرفامو به کی بگم یوســف؟ من توی گوش 

کی نجوا کنم یوسف؟ این انصافه؟ این انصافه؟ 

این انصافه؟ خب خودتو به من نشون بده….

تو کجایی؟ تو شکم کوسه؟ من با این دل چه 

کنم؟… من این غصه را با کی تقســیم کنم؟ 

… دیگه دارم اذیت میشم دیگه وقتشه که …

بچه جون! من خسته ام…. خودتو به من نشون 

بده…آخه من با این یه تیکه حلبی چه کنم؟ 

برین کنار…شما رو به مقدسات برین کنار…

بذارین ببینمش….بذارین تا چشــام سو داره 

ببینمش…آهای یوسف! من اینجام.…«

۲۶ مرداد ۱۳۶۹ ایران اســتقبالی پرشکوه برای 

مدافعان خود تدارک دیده بود. هشــت ســال 

جنگ تحمیلی، ده ها هزار انســان را به اسارت 

کشــاند. آنهایی که یک روز وقتی به زندگی 

روزمره مشــغول بودند، جنگ صدایشان زد. 

گروهی از اســرا از رزمندگان مردمی بودند؛ 

عشــق به میهن آنها را به میدان نبرد کشــید و 

دســت آخر اسیر همین عشق شــدند. دشمن 

اما در اســیرگیری به رزمندگان اکتفا نکرد و 

بیش از شــش هزار نفر از مردم عادی هم اسیر 

عراقی ها شدند. اسیران هریک قصه ای داشتند 

و چشم  انتظارانی. هریک عزیز کسی بودند و 

عزیزانشان بی قرار و دل نگران.

 اســارت رنج مکرر بود؛ هم برای آنان که در 

بند بودند و هم برای خانواده ها و آشنایان آنها. 

آن روز کــه ایران و عراق بر ســر تبادل اســرا 

توافــق کردند، پایانی بر یک چشــم  انتظاری 

بزرگ بود. روز ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ اولین کاروان 

از حدود ۴۳ هــزار آزاده ایرانی قدم به خاک 
میهن گذاشتند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت، 

درباره نامه  نگاری با صدام حسین برای آزادی 

اسرا می گوید: »مکاتبات حساس و کارگشای 

اینجانب بــا صدام دیکتاتور بغــداد در فضا و 

شرایطی خاص از بیم و امید شکل گرفت که 

نهایتاً به آزادی آزادگان انجامید، ضمن آنکه 

امروز هم وقتی حامیان سابق صدام دوباره آن 

نامه را می خواننــد، به خاطر ادبیات خاص آن 

عرق شرم بر پیشانی خویش می بینند.«

آزادگان همراه خود صفحاتی از تاریخ اسارت 

را آورده بودنــد؛ آمده بودند که بگویند رژیم 

بعث حتی برای اسیران هم معاهدات بین المللی 

را رعایت نکرد. همان معاهداتی که می گفتند 

هیچ اســیری نباید اذیت و آزار شود. آزادگان 

راویان ستم هایی شدند که در بند اسارت بودند. 

آنها شکنجه های فراوانی را تحمل کرده بودند 

و اینک نوبت آزادی بود و در بهار آزادیشان، 
جای امام و شهدا خالی بود.

بازگشت اولین گروه از آزادگان به کشور

بوی پیراهن یوسف
شبی که ایران لرزید

فرزانه قبادی/ داور ســوت شروع نیمه دوم را 

زد. بازیکنان برزیل و اسکاتلند روی مستطیل 

سبز ورزشگاه »دل آلپی« شهر تورین، در جام 

جهانی ۱۹۹0 ایتالیا، مسابقه را آغاز کردند. در 

جهان چشــمان زیادی به صفحه تلویزیون و 

زمین ســبز تورین دوخته شده است. ایرانی ها 

هم مثل تمام مردم دنیا پای تلویزیون های توشیبا 

و بلر، مسابقات جام جهانی را تماشا می کنند. 

قبل از آنکه برزیل تک گل مســابقه را به ثمر 

برساند، فاجعه ای به ثمر می رسد. زمین ۶0 ثانیه 

می لرزد و تاریخ را برای ساکنان بخشی از ایران 

به قبل و بعد از ۶0 ثانیه ویرانگر آخرین شب 
بهار ۱۳۶۹ تقسیم می کند.

پنجشــنبه ۳۱ خرداد ۱۳۶۹، زلزلــه 7/۴ دهم 

ریشتری، منجیل و حدود 700 شهر و روستای 

اطراف آن را لرزاند و بخش های زیادی از این 

منطقه را به تلی از آوار تبدیل کرد. بعضی که 

در ساعات نیمه شب به تماشای مسابقه حساس 

جام جهانی نشســته بودند، از ویرانی و مرگ 

جان ســالم به در بردند.اما هزاران نفر در این 

فاجعه فرصت نجات پیدا نکردند.

بعد از فاجعه، دیگر برای کسی مهم نبود نتیجه 

آن مسابقه حساس چه شد.پرونده جام جهانی 

۱۹۹0 آن شب در منجیل و رودبار برای همیشه 

بسته شد، حتی وقتی یورگن کلینزمن، مهاجم 

ژرمن ها، از محل برگزاری مسابقات در ایتالیا 

پیامی فرســتاد و بــا زلزله زدگان ایــران ابراز 

همدردی کــرد هم جایی برای فکر کردن به 

فوتبال و همه چیزهای مرتبط با آن بین مردم 

نمانده بود، آوار بود و آوار. اشک و داغ جای 

تمام هیجان ها وعالقه ها را گرفته بود.

ســازمان ثبت احوال اعالم کــرد، ۱5 هزار و 

هشتصد شناســنامه  بعد از زلزله منجیل باطل 

شده است، اما رسانه ها نوشتند این زلزله حدود 

۴0 هزار کشــته داشــت. زلزله منجیل، ده ها 

هزار مصــدوم و 500 هزار بی خانمان برجای 

جا گذاشت. بی خانمان هایی که بعد از زلزله 

به رشت، تهران و شهرهای اطراف مهاجرت 

کردند. در میان بازماندگان، آمار کودکانی که 

در زلزله والدین و اقوام خود را از دســت داده 

بودند، قابل توجه بود. سازمان بهزیستی مسئول 

ساماندهی وضعیت این کودکان شد و اعالم 

کرد کســانی که داوطلب پذیرش سرپرستی 

آنها هســتند به دفاتر این سازمان در گیالن و 

زنجان مراجعه کنند. میزان مراجعات به حدی 

بود که این ســازمان یک هفتــه بعد از طریق 

روزنامه کیهان اعالم کرد: »سازمان بهزیستی 

لیست و شرایط کسانی را که مایلند سرپرستی 

اینگونه کودکان را به عهده بگیرند تهیه کرده 

و درصورت لزوم به افراد واجد شرایط اعالم 

خواهــد نمود تا برای گرفتــن کودک مورد 

نظر خود به این سازمان مراجعه کنند. تا کنون 

۲500خانــواده جهــت نگهــداری کودکان 

بی سرپرســت ثبت نــام نموده انــد و حــدود 

۱00کودک بی سرپرست به مراکز بهزیستی 

گیالن و زنجان تحویل داده شــده و سازمان 

بهزیســتی به علت نامشــخص بودن وضعیت 

والدین کودکان و همچنین درخواست بیش از 

حد مردم جهت نگهداری کودکان تا اطالع 

ثانــوی از قبول درخواســت فرزندخواندگی 
معذور است.«

زلزله منجیل با توجه به وسعت تخریب و آمار 

تلفات، در فهرست ۱0 زلزله مرگبار قرن ثبت 

شد. اما بازماندگان آن حادثه هنوز به این فکر 

می کنند که شــاید اگر به امدادگران آدرس 

غلط داده نمی شــد، میزان تلفــات کمتر بود. 

در ساعات اولیه به اشتباه، کانون زلزله منطقه 

دیلمان اعالم شــد. نیروهای امدادی اولویت 

رسیدگی را به دیلمان دادند و به سمت مناطقی 

که در نزدیکی کانون زلزله قرار داشت اعزام 

شدند. اما کانون زلزله جایی حوالی منجیل بود. 

ایــن خطا در اعالم مرکز وقــوع زلزله، باعث 

شــد زمان طالیی برای امدادرسانی به رودبار 

و منجیل که بیشترین آســیب را دیده بودند، 

از دست برود و در نتیجه میزان تلفات در این 
مناطق افزایش پیدا کند.

شهر منجیل تقریباً با خاک یکسان شد.آسیب 

به سد منجیل در حدی بود که دریاچه پشت 

ســد به طور کامل تخلیه شد تا سازه سد مورد 

بازســازی قرار گیرد. ریزش کوه باعث قطع 

ارتباط بین شــهرها و روستاهای اطراف شده 

بود.عصر روز اول تیــر ماه روزنامه کیهان در 

توصیف شرایط مناطق زلزله زده نوشت: »در 

شــهرهای رشت، رودبار، آســتانه، الهیجان، 

فومن و صومعه ســرا آب و برق قطع شــده و 

مردم با کمبود نان مواجه شده اند. زلزله  پل ها، 

راه ها، ساختمان ها و منازل مسکونی را ویران 

کرده اســت. منبع بزرگ آب رشت- انزلی 

در اثر زلزله سقوط و تعدادی خانه و آپارتمان 

مسکونی را با خاک یکسان کرد. ده ها خانه در 

آستانه اشرفیه در اثر زلزله در چندمتری عمق 

زمین فرورفتند. از ســاعات اولیه امروز ارتش 

بــا  به کارگیری کلیه امکانــات خود به یاری 

زلزله زدگان شتافت.« حاال در گورستان های 

منطقه رودبار و منجیل سنگ قبرهای بسیاری 

بــا نام هــا و تاریخ تولدهــای مختلف و یک 

نوشــته مشترک به چشــم می خورند: »وفات 
۱۳۶۹/۳/۳۱ بر اثر زلزله.«

اولین بخش از خط یک مترو، با استفاده از امکانات 

و تجهیزات فنی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 

ایران، با ظرفیت جابه جایی دو هزار مسافر در ساعت، 

به طور موقت کار خود را آغاز کرد.

این بخش به طول ۱۴88۱ متر و دارای ســه ایستگاه، 

ایســتگاه مبدأ در تقاطع شــوش و خیام ، ایســتگاه 

شــهرری و ایســتگاه مقصد واقــع در باقرآباد کنار 

بهشــت زهرا اســت. خط مترو مذکور از ســاعت ۶ 

بامداد دیروز ۱۴ خرداد آغاز به کار کرد و تا ۱0 شب 

روز پنجشنبه ۱7 خرداد به کار خود ادامه خواهد داد.

این خط  با توجه به استفاده از 5 سرویس توربوترن، 

حدود ۳5 تا ۴0 هزار مسافر را جابه جا کرد که کمک 

بســیار مؤثری در امر ترافیک و جلوگیری از اتالف 

وقت مسافرین و دیگر مسائل جنبی داشت.

در طول مسیر این خط یک تونل ۱۲00 متری وجود 

دارد که اســتفاده از لکوموتیو دیزلی ناراحتی هایی 

برای مســافرین ایجــاد می کند. قرار اســت عالوه 

برایســتگاه مبدأ ، ایستگاه شهرری و ایستگاه مقصد 

باقرآباد، ۴ ایستگاه دیگر نیز به این خط افزوده شود.

بر این اساس دو ایستگاه در امتداد این خط در داخل 

بهشت زهرا وکنار مرقد حضرت امام)ره( احداث و 

دو ایستگاه دیگر نیز در بین راه در »شهرسنگ« و »پل 
ابریشم« ساخته خواهد شد.

روزنامه اطالعات- چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۶۹

بــرای  ایــران  تالش هــای 
دستیابی به چاه های نفت در 
دریای خزر روز گذشــته با 
فوران گاز از نخســتین چاه 
نفــت و گاز کشــور در ۳0 

کیلومتری شمال بندر انزلی 
رســید.غالمرضا  نتیجــه  به 

آقازاده وزیر نفــت با اعالم 

این خبر گفت: پس از تالش های مســتمر در دریای خــزر در عمق ۴۲۱۹ متری 

به الیه گاز رسیدیم که شــامل 8۴ درصد متان، ۱0 درصد نیتان و۶ درصد اگران 

می باشد.وجود الیه های گاز در منطقه ای واقع در ۳0 کیلومتری بندر انزلی نشانه این 

است که پس از گاز به الیه نفت خواهیم رسید. وی تعداد چاه های نفت شناسایی 

شده در دریای خزر را ۴0 مخزن ذکر کرد.وزیر نفت گفت: پیدایش گاز در این 

چاه از نظر اقتصادی دگرگونی مهمی در منطقه ایجاد خواهد کرد و فکر می کنیم 

از نظر ذخایر نفت و گاز حجم بسیار خوبی در این منطقه دارا هستیم.

روزنامه کیهان - پنجشنبه ۱ شهریور۱۳۶۹

مهدی اخوان ثالث شــاعر معاصــر متخلص به 

]م.امید[ شــب گذشته در بیمارستان درگذشت.

اخوان ثالث ]متولد۱0 اســفند ۱۳07 در مشهد[

هنگام مرگ ۶۲ سال داشت. وی در اثر درد قلب 

و پایین آمدن قند خون ساعت هشت صبح دیروز به بیمارستان مهر منتقل و در آنجا 

بستری شد و تحت درمان قرار گرفت اما با وجود تالش پزشکان، معالجات مؤثر 

واقع نشد و ساعت ۱0 دیشب ]۴شهریور ۱۳۶۹[ زندگی را بدرود گفت. از اخوان 

آثار متعددی در زمینه شعر و ادبیات به جا مانده است که از جمله آنها »ارغنون«، 

»زمستان«، »آخر شاهنامه«، »از این اوستا«، »دوزخ اما سرد« و... می باشد.

روزنامه کیهان - دوشنبه 5 شهریور۱۳۶۹

در جلسه علنی امروزمجلس شورای اسالمی،  کلیات 

الیحه ادغام ژاندارمری، کمیته و شهربانی و تشکیل 

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تصویب شد.

پــس از بحث های نماینــدگان مخالــف و موافق و 

اظهارات مخبر کمیســیون شــوراها و امور داخلی و 

وزیر کشور، کلیات طرح با مجموع ۱۱۲ رأی موافق، 

در برابــر 8۴ رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب 

رسید.به موجب این الیحه، نیروهای انتظامی کشور، 

مرکب از ژاندارمری، کمیته و شهربانی در تشکیالت 

یگانه ای به نام »نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران« 

تشکل می یابد.نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، 

ســازمانی است مســلح، زیر نظر فرماندهی کل قوا و 

وابسته به وزارت کشور که فرمانده آن از سوی فرمانده 
کل قوا منصوب خواهد شد.

روزنامه اطالعات- یکشنبه ۲0 خرداد ۱۳۶۹

خط مترو شوش ـ بهشت زهرا آغاز به کار کرد

نخستین چاه نفت ایران در دریای خزر فوران کرد

دریغا، او چرا خاموش؟ چرا در خاک؟

مهدی اخوان ثالث درگذشت
تشکیل نیروی انتظامی در ایران

 تهیه و تنظیم:حسن مجیدی
بریده جریده

گردآوری:محمد گرشاسبی
روزشمار
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نیمه اول

هیــأت  تصویــب  از  پــس 

به عنوان  قشم  دولت، جزیره 
دومیــن بنــدر آزاد تجاری 
ایران بعــد از جزیره کیش، 

فعالیت گمرکی خــود را از 
روز سه شــنبه ۲۱ فروردیــن 
۱۳۶۹ آغــاز کــرد. جزیــره 
قشم دومین بندر آزاد تجاری 

کشور نیازمند امور تأسیساتی زیربنایی از قبیل تجهیز اسکله، فرودگاه، گمرک و 

سایر تسهیالت ترابری و خدمات ترانزیتی و حمل ونقل مسافر و تجار می باشد که 

هم اکنون فاقد تمامی این امکانات است. این جزیره در حال حاضر تنها دارای یک 

میهمانســرا اســت که آن هم حداکثر جوابگوی ۱00 مسافر می باشد و برای اینکه 

بتوان از این جزیره به عنوان بندر آزاد بهره برداری کرد، باید ســرمایه گذاری کالن 

در آن انجام پذیرد.جزیره قشــم یکــی از پرجمعیت ترین جزایر ایران و بزرگترین 

جزیره خلیج فارس است که با 70 مایل طول و 7 الی ۲0 مایل عرض، به همراه جزایر 

اطراف دارای 50 هزار نفر جمعیت می باشد. مردم قشم عمدتاً در صنایع ماهیگیری 

اشتغال دارند اما تصمیم اخیر و طرح های توسعه ای و فعالیت های صنایع سنگین مورد 

نظر در قشم، این جزیره را در ردیف یکی از فعال ترین مناطق تجاری، صنعتی در 

خلیج فارس و دریای عمان قرار خواهد داد.

انتخاب دو جزیره کیش و قشم به عنوان بندر آزاد تجاری که اولی به علت موقعیت 

جغرافیایی و جاذبه های خاص طبیعی به عنوان بندر آزاد تجاری توریستی و دومی 

به عنوان بنــدر آزاد صنعتی از جمله اهداف دولت جمهوری اســالمی ایران برای 

گسترش این قبیل فعالیت ها می باشد.

در قسمت شمالی جزیره قشم بنادر و لنگرگاه های متعددی از قبیل درگاهان، الفت، 

گوران، دوالبا چاهو، کنارسیاه، دارکو و باسعید قرار دارند که به علت نزدیکی به 

بندرعباس و ارتباط گسترده زمینی این بندر به سایر نقاط کشور، دورنمای روشنی از 

فعالیت های تجاری در جزیره قشم به چشم می خورد و این امر فعالیت های تجاری 

ایران با سایر کشورهای همسایه ومنطقه را گسترش خواهد داد.

روزنامه کیهان- چهارشنبه۲۲ فروردین ۱۳۶۹

جزیره قشم به عنوان دومین بندر آزاد ایران
 آغاز به کار کرد 

رحلت آیت اهلل العظمی 
مرعشی نجفی

آیــت اهلل العظمی 
شهاب الدین  سید 
نجفی  مرعشــی 
تقلید  مراجــع  از 
شــب  شــیعیان، 
سن  در  گذشــته 
بــر  ســالگی   ۹۶
اثــر ســکته قلبی 

دارفانی را وداع گفت.آیت اهلل مرعشی نجفی 

چهارشــنبه شــب پس از اقامه نماز جماعت 

مغــرب و عشــا در حــرم مطهــر حضرت 

معصومــه)س( و در مراجعت به منزل دچار 

سکته قلبی شد و لحظاتی بعد جهان خاکی را 

ترک کرد.آیت اهلل مرعشی نجفی در ۲0صفر 

ســال ۱۳۱5 هجری قمری ]۳۱ تیر ۱۲7۶[ در 

نجف اشــرف متولد شــد و پس از تحصیل 

علــوم دینــی در این شــهر، در ســال ۱۳۴۲ 

هجری قمری بــه قصد زیارت ثامن االئمه از 

نجف اشرف به ایران سفر کرد و بعد از یک 

توقــف ۳ ماهه در تهران به شــهر مقدس قم 
مشرف شد.

درخواســت  بــه  بنــا  قــم  در  ایشــان 

آیت اهلل العظمــی حاج شــیخ عبدالکریم 

حائری مؤســس حوزه علمیــه قم در این 

شهر ماندگار شــد و به نشر علوم اسالمی 

پرداخت و ســرانجام در چهارشنبه هفتم 

شــهریور ۱۳۶۹ مصادف با 7 صفر۱۴۱۱ 
دارفانی را وداع گفت.

روزنامه کیهان- پنجشنبه 8 شهریور ۱۳۶۹

ور
هری

ش

رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تبیین 
بخش هایی از الیحه بودجه 1400 پرداخت

کمک های نقدی دولتی و 
وام های فوری برای جبران 

خسارت های آبگرفتگی

 گروه سنی 18 تا 50 سال و افرادی که کرونا نگرفته اند می توانند 
داوطلب تست واکسن شوند

حمایت از قشــرهای کم درآمد با در نظر گرفتن پرداخت های هدفمند معیشــتی، جبران تورم در دســتمزد 
کارکنــان، کارگــران و حقــوق بگیران، تأمین کاالهای اساســی مبتنی بر نیازهای مردم، تأمیــن مواد اولیه برای 
تولید کارخانه ها و مهمتر از همه ســرعت بخشــیدن به توســعه زیرساخت های کشــور از مهمترین پیام های 

بودجه سال آینده است.

 بودجه محرومان 

# من - ماسک - می زنم
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خبر های تصویری از 
استودیو خبر روزنامه ایران.  

خبرها و تحلیل های روزانه 
را هرشب  از استودیو خبر 

»ایران« ببینید . دراین 
برنامه عالوه بر اخبار 

تصویری، تحلیلگران 
وکارشناسان به تحلیل 

رویدادهای روز می پردازند. 
همچنین آخرین ویدیو های 

گروه چندرسانه ای »ایران« 
و نیز کلیپ های تصویری 

جذاب هر روز به تصویر 
کشیده می شود.

ویدیوی طنز/ جناب آقای ناِقل، به 
عروسی رفته و دویست هزار تومان هم 

شاباش داده، به هر نفر هزار تومان؛ حاال 
همه فامیل عروس و داماد کرونا مثبت 

شده اند. االن هم خودش را کشان کشان 
به اورژانس آورده اند. ماجرا را از خودش 

 بشنوید. 
گروه چند رسانه  ای »ایران«

استودیو خبر 
»ایران«

دستگیری مرده ای که مرتکب قتل شده بودناقل بی عالمت!

بارکد را اسکن کنید 
 واخبار و تحلیل ها

  را از استودیو 
»ایران«  ببینید

بارکد را اسکن کنید 
 وگزارش ویدئویی 

دستگیری مرده ای که 
 مرتکب قتل شده بود

  را ببینید

بارکد را اسکن کنید 
 وگزارش ویدئویی 

ناقل بی عالمت!
  را ببینید

محصوالت چند رسانه ای »ایران«

ë  :مشــکل آب ســنندج حــل نشــده اســت/ محمــد فؤاد کاســب
مســئوالن محترم اســتان کردســتان بارها تکرار کرده اند که پیگیر 
حل مشــکل آب سنندج هســتند و چندین جلســه اعالم کرده اند 
که در حال پیگیری اند ،اما متأسفانه تاکنون خبری از اقدامات مسئوالن محترم در 

این باره نشده است. علت چیست؟
ë  چــرا کمک مالــی دولت بــه شــاغلین و بازنشســتگان تعلــق نمی گیرد؟/ حســن

پیکانــدوز: حداقــل حقــوق بازنشســتگی را دریافــت می کنــم و دولت اعــالم کرده 
کــه کمک هــای مالی به شــاغلین و بازنشســتگان تعلــق نمی گیرد. شــما که اعالم 
می کنید درآمد زیر 1٠ میلیون زیر خط فقر است، پس چرا به  ما که حداقل حقوق 

را دریافت می کنیم تعلق نمی گیرد؟
ë  نــوار تســت پروفرمــا/ یــک شــهروند: چرا نــوار تســت پروفرمــا موجود نیســت؟

اشخاصی که دیابتی هستند واقعاً نیاز دارند لطفاً مسئوالن پیگیری کنند.

نظــــــر 
مـــردم

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود، صدای شــما، حرف شما ســالم 
و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.

با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

زهره افشار - زهره توکلی
گـــــزارش

زلزله زرند کرمان، فرصتی شد تا مرد جنایتکار، 
نقشه مرگ خود را اجرا کند. او با صحنه سازی 

سعی داشت نشان دهد که یکی از قربانیان این 
حادثه تلخ بوده است. اما تحقیقات سرهنگ 

غالمرضا اسماعیلی و تیم جنایی وقت، راز 
مرگ ساختگی مرده قاتل را فاش کرد. معاون 

سابق پلیس آگاهی شهرستان راور کرمان در 
خاطره این هفته، از چگونگی برمالیی این راز و 

قبری که مرده  ای نداشت، برایمان می گوید. 

رنا
ب

جزئیات آزمایش واکسن ایرانی 

 جنوب در محاصره 
سیل و سیالب
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داریوش مهرجویی  امروز وارد 81 سالگی می شود

 سینمای ایران بدون او 
1۹چیزی کم دارد

خیابان هــا و خانه هــای بخش هــای زیــادی از بنــدر 
امــام خمینــی)ره( در اســتان خوزســتان را آب گرفته 
اســت و فاضالب شــهری هم وارد خانه ها شده؛ در 
اهواز و ماهشــهر اگرچه آب در نقاط بحرانی تخلیه شــده اما با توجه به تداوم 
بارندگی هــا در روزهــای آینده، این وضعیت می تواند ناپایدار باشــد. مشــکل 
ســاختاری دفع فاضالب در این شــهرها، اشباع شــدن زمین از آب و رطوبت 
در بارندگی هــای اخیــر اســت و آســیب دیدن خانه ها و ســاختارهای شــهری 
می توانــد بحرانــی گســترده تر را در بارش های آینده رقم بزند. از ســوی دیگر 
در استان بوشهر هم بارندگی شدید در قسمت شمالی استان بویژه شهرهای 
دیلــم و گنــاوه و نقــاط مرکــزی، معابــر این شــهرها را دچــار آبگرفتگــی کرد. 
هرچند مســئوالن اســتان می گویند با پیش بینی ها و اقدام بموقع این بحران 
مدیریت شــده است.  تصویری که اکنون این خبرها از استان های خوزستان و 
بوشهر شکل داده اند، شهرهایی با خیابان ها و خانه های آب گرفته و مردمی 
ناراضی اســت که افزون بر مصایب و مشکالت کرونا باید هزینه های بحرانی 
را متحمل شوند که بخش زیادی از آن قابل پیشگیری و مدیریت بوده است.

ë نارضایتی مردم
علیرضــا تابــش رئیــس کل بنیــاد مســکن افــزون بــر مســئولیت خــود به 
نمایندگــی از محمدرضــا نوبخــت رئیس ســازمان برنامه و بودجه روز شــنبه 

به اســتان خوزســتان رفت تا خســارت های ســیلزدگان را ارزیابی کند. هیأت 
دولــت هم براســاس همیــن ارزیابی و گزارش اســتاندار اعتبــارات ویژه برای 
جبران خســارات آســیب دیدگان را ارائه می دهد. گزارش اولیه نشان دهنده 
حجم باالی خسارت ها و آسیب دیدن 8 هزار واحد مسکونی است. مسئوالن 
میدانــی اکنــون از دولــت می خواهند میــزان کمک بالعوض و وام معیشــتی 
کــه ویژه جبران خســارت وارده به لوازم خانگی مردم ســیلزده اســت از روال 

متعارف بیشتر شود .
 ایــن در حالی اســت که در جریان بحران آبگرفتگی شــهرهای خوزســتان 
ردپای کم کاری و قصور برخی مســئوالن خوزســتان در حجم باالی خسارت، 
دیده می شــود و همین مســأله موجب نارضایتی و خشم مردم سیلزده شده 

است. آنها خواهان جبران سریع خسارت و عزل برخی مسئوالن شده اند.
»محســن بیرانوند« فرماندار ماهشهر به »ایران« گفت: شهردار بندرامام 
خمینــی)ره( به دلیــل قصــور از وظایــف خــود در زمــان آبگرفتگی حــدود پنج 
روزه شــهر، توســط استاندار از سمت خود تعلیق شــد. یکی از مسئوالن ارشد 
استانی هم در گفت و گو با »ایران« از قصور شهردار منطقه 6 اهواز در جریان 
آبگرفتگی هــا خبر می دهد. کوی علوی اهواز که آســیب زیــادی از این بحران 

دید در این منطقه قرار دارد.

صفحه 6 را بخوانید


