
    بانک ها هزار و ۴۶۰ کارخانه و مرکز تولیدی را به دلیل 
بدهی و عقب افتادگی اقساط تسهیالت دریافتی به تملک 
خود درآورده اند و همین امر موجب تعطیلی کارخانه های 
تولیدی و بیکاری عده زیادی از کارگران ش��ده اس��ت.

بسیاری از این کارخانجات مشکل خاصی نداشته و توان 
تولید را داشته اند و بعضاً دستگاه های به روز برای تولید 
فراهم کرده اند. مشکالت مالی بانک باعث تعطیلی، پلمب 
و مصادره شده و عالوه بر اینکه تولید متوقف شده، تعداد 
زیادی از کارگر ها مستقیم و غیرمستقیم در چرخه تولید 

آسیب  دیده اند و بیکار شده اند

    در ش��رایطي ک��ه کش��ور در بح��ران کرون��ا قرار 
گرفته و براي مدیریت ش��یوع این وی��روس منحوس، 
محدودیت ه��اي جدیدي اعم��ال شده اس��ت، برخي 
از آژانس ه��اي مس��افرتي بي تفاوت نس��بت ب��ه این 
محدودیت ها، تورهاي مختلف با شرایط ویژه پیشنهاد 
مي دهند تا مردم را به س��فر ترغیب کنند؛ تورهایي که 

براي درآمدزایي با جان مردم بازي مي کنند

    هنوز ساعاتی از سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به عربستان نگذشته بود که س��حرگاه دیروز نیروهای 
مس��لح یمن بار دیگر تأسیس��ات ش��رکت آرامکو را با 
موشک های قدس2 در جده هدف قرار دادند. گزارش     ها 
در مأرب نیز از پیش��روی  زمینی برای آزادی این شهر و 

تصرف پایگاه استراتژیک ماس حکایت دارد

جریمه 2 هفته تعطیلی هم مثل بیشتر کارهای دولت از 
آشفتگی خاص خود رنج می برد. همین حاال خودروهای 
پالک غیر بومی در شهرها فراوانند  ولی ظاهراً قرار است 
جریمه شوند حتی کسانی با خودروی شماره شهرستان 
در تهران طرح ترافیک دارند اما مس��خره اس��ت  که به 

خاطر تردد روزانه جریمه شوند 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این نهاد 
به موضوع داروهای وارداتی کرونا  و نمونه مطالعاتی 

قرار دادن بیماران ایرانی خبر داده است

سردرگمی های 
جریمه کرونایی

بانك ها 1460 کارخانه را 
تخته کردند!

 ورود قضایی 
به استعفای گله ای

 تور آژانس ها 
به مقصد کرونا!

شلیک »قدس« به آرامکو 
در صبحگاه سفر نتانیاهو 
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یادداشت  سیاسی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  بین الملل

یادداشت  ورزشی

 بسيج
خدمتگزاري و ضرورت تحول

بسيج، ياريگر كارآمدي

 ضربه دقيقه نودی ترامپ
 به ثبات استراتژيک جهانی

 بسيار سفر بايد 
تا پخته شود يک مربی!

داود عامري

محمدجواد اخوان

دکتر سید رضا میرطاهر

دنیا حیدري 

بسیج سازماني اس��ت که در همه حوزه هاي سخت و نرم کشور 
نقش خود را به خوبي ایفا کرده است. مروري بر تاریخ این »لشکر 
مخلص خدا« و حضور آنان در عرصه هاي نیاز انقالب اس��المي 
نشان مي دهد که این س��ازمان مردم نهاد، سوابق درخشاني در 
مقاطع مختلف و حساس کشور داشته است. بنابراین، مي توان 
تأسیس بسیج از س��وی حضرت امام )ره( و نگاه راهبردي مقام 
معظم رهبري به آن را از جمل��ه مؤلفه های مهم امنیت ملي در 
کشور به حس��اب آورد ، به طوري که یکي از دالیل اصلي بقاي 
پیروزمندانه انقالب اسالمي با وجود توطئه هاي گوناگون دشمنان 
نظام و انقالب، حضور فعال بسیج، به فرمایش رهبر معظم انقالب 
»بدنه فعال ملت« در عرصه هاي نیاز کشور است. بسیج و بسیجي 
با توجه به ویژگي هایي چون والیتمداري، مردمي بودن، انگیزه 
خدمت، گستردگي و سطح پوشش س��ازماني در وسعت ایران 
زمین، انعطاف پذیری، اطاعت پذیری، حس تعلق ملي و انقالبي 
و پویایي و آراستگي به فضایل دیني و اخالقي از مهم ترین منابع 
قدرت نظام براي شرایط سخت و دشوار بوده و هست | صفحه 2

یکي از پیامدهاي ناکارآمدي نظام اجرایي در حوزه اقتصادي، 
تأثیر مستقیم آن بر معیشت عمومي است که در سفره مردم 
مشاهده مي گردد. گاه برخي عوامل خارج از اراده همچون شیوع 
بیماري، بالیاي طبیعي یا تحریم هاي ظالمانه خارجي و ... باعث 
تش��دید تأثیرگذاري آثار مخرب بحران کارآمدي مي گردد. 
هرچند اصالح و بهب��ود نظام اجرایي و کاهش س��وءتدبیرها 
و س��وءمدیریت ها ضروري اس��ت، اما براي حل مشکل مردم 
در کوتاه مدت نیز باید تدابیري اجتماعي اندیش��ید که یکي 
از مفیدترین آنها »مواس��ات اجتماعي« است. بسیج به عنوان 
ظرفیتي مردمي و داراي سرمایه اي قابل اتکا از اعتماد عمومي 
و شبکه اي گسترده در میان ملت، از یک سو در شناخت نقاط 
آس��یب دیده اجتماعي و محرومان نیازمند امداد فوري نقش 
چشمگیري دارد و از سوي دیگر امکان جذب یاري و کمک هاي 
مؤمنانه آحاد ملت و نیز نهادهاي حمایتي را دارد. بنابراین بسیج 
مهم ترین ظرفیت نظام در جهت نهادینه سازي »مواسات« و 
تحقق آن است که در چند سال اخیر در بحران هایي چون سیل 

و کرونا به خوبي قابل لمس بوده است | صفحه 2

دولت ترامپ در راس��تای رویک��رد کلی بی اعتنای��ی و کنار 
گذاش��تن پیمان های بین المللی س��رانجام به طور رسمی از 
پیمان » آسمان های باز « خارج ش��د.  دولت ترامپ در چهار 
سال گذش��ته از تعداد زیادی از توافقات بین المللی از جمله 
پیمان های کنترل تس��لیحات خارج شده اس��ت. این روند 
در راس��تای رویکرد یکجانبه گرایانه و خودمحورانه امریکا و 
بی اعتنایی به توافقات و پیمان های بین المللی صورت گرفته 
است. این رویکرد ترامپ موجب آسیب های زیادی به قوانین و 
توافقات بین المللی در ابعاد و جنبه های مختلف شده و در عین 
حال نظم و امنیت جهانی بر پایه احترام به موازین بین المللی 
را خدشه دار کرده اس��ت. اقدامات دولت ترامپ در این زمینه 
با محکومیت جهانی مواجه ش��ده و حتی متح��دان اروپایی 
واشنگتن نیز برخورد منتقدانه ای با آن داشته اند | صفحه 15

لیگ بیستم بدون تردید بیشترین تعداد مربی اولی و مربیان 
جوان را در خود جای داده اس��ت. بی هیچ شکی این اتفاقی 
بس��یار خوش��ایند برای فوتبال ایران، به خص��وص جامعه 
مربیگری اس��ت. فرصتی طالیی برای نسل جوان تا با کسب 
تجربه جایگزین نسل سالخورده و میانسال مربیان شوند و این 
یعني نیمکت تیم ها دیگر بین چند مربی خاص دست به دست 
نمی شود. با وجود این، گذش��ت دو هفته از رقابت های لیگ 
بیستم کافی بود تا ثابت ش��ود حضور این تعداد مربی تجربه 

اولی در لیگ برتر نیاز به اندکی صبوري دارد | صفحه 13

   اصالح طلبان همراه با فعالیت رس��انه اي و اصولگرایان بدون فعالیت 
رسانه اي مهیاي انتخابات 1۴۰۰ مي شوند. از اصالح طلبان خبرهاي علني 
و غیرعلني با هم مي رس��د و از اصولگرایان فقط گاهي خبرهایي از پشت 
پرده. این میانه، کساني هم هستند که گفته مي شود فعالیت ستادهایشان 
ش��روع ش��ده و چندان هم معط��ل تصمیم گیري اح��زاب و جریان هاي 
سیاسي نمانده اند. آنها مي دانند بس��ته به نزدیکي فکري شان به هر یک 

از جریانات سیاس��ي و توافق منافع ش��ان با آنها، اگر برنامه هایی خوب و 
عملکرد ستادي قوي داشته باشند، سرانجام کاندیداي اصلي یکي از این 
جریانات خواهند شد. از این رو البي ها و توافقات و بده و بستان هاي نهایي 
مي ماند براي زماني نزدیک تر به انتخابات که فضایي شفاف تر از کاندیداها 
و جبهه بندی ها داشته باشیم. این ابهام و نامعلومي که گاه تا هفته هاي آخر 
به طول مي انجامد، نتیجه نبود احزاب قوي و نداشتن سیاست حزبی است 

که برخي آن را مثبت و برخي آن را منف��ي مي دانند و في الحال موضوع 
بحث نیست. کشوري که رو به پیشرفت و توسعه است و دورنماي روشني 
را براي خ��ود تعریف مي کن��د، نمي تواند از گ��ردش نخبگاني، از فرصت 
دادن به چهره ها و برنامه ها و تیم هاي جدی��د خود را محروم کند. جواني 
هم منظورمان 2۰ ساله ها نیست؛ همین که ۶۰- 7۰ و بلکه 8۰ ساله هاي 

تکراري نیایند، راضي هستیم! | صفحه 2

 پوستر تکراری 
به دیوار انتخابات نزنید

   سیاسی

آیا 2 جریان سیاسي اصلي کشور انتخابات 1400 را به کاندیداهاي جوان خواهند سپرد؟

اقدام�ات امس�ال بس�یج کارگ�ری روی رف�ع موان�ع تولید، 
جلوگی�ری از رک�ود کارخانج�ات در ش�هرک های صنعت�ی 
و کارخانه ه�ای خ�ارج از ش�هرک های صنعت�ی متمرک�ز 
ش�د و تاکن�ون مش�کالت 240 کارخان�ه از قبیل م�واد اولیه، 
مش�کالت بانکی و مش�کالت با دس�تگاه های خدمات رسان 
را حل کردیم و از تعطیل�ی و رکود کارخانه   ها جلوگیری ش�د. 
به گزارش فارس، سردار علی حسین رعیتی فرد، رئیس سازمان بسیج 
کارگری گفت: در شش ماه گذشته با ورود بسیج برای حل مشکل 
کارخانجات از تعطیلی کارخانجات جلوگیری شد که مهم  ترین این 
مشکالت شامل کمبود مواد اولیه بود که پیگیری کردیم و مواد اولیه 

در اختیار کارخانجات قرار گرفت. 
وی همچنین گفت: مشکل بعدی، وام های بانکی سررسیدشده بود 
که تالش شد، این وام   ها استمهال ش��ود و برای بازپرداخت مهلت 
گرفته ش��ود، همچنین تقس��یط بدهی کارخانه   ها به سازمان امور 
مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و نیز حل مشکالت کارخانجات 

با دس��تگاه های خدمت رسان 
مانند اداره آب، برق، گاز و بدهی 
به ش��رکت های دولتی بود که 
تالش کردیم این مشکالت حل 
شده و باعث تعطیلی کارخانه   ها 

نشود. 
رعیتی فرد گفت:  این کارخانه   ها 
هم در شهرک های صنعتی و هم 
خارج از آن و هم کارخانه های 

کوچک، بزرگ و متوسط بوده اند و مشکالت آنها مانند مواد اولیه و 
تقسیط بدهی انجام شد. 

مسئول بسیج کارگران و کارخانجات کشور در مورد اجرای شیفت 
ایثار در کارخانه   ها گفت: شیفت ایثار در چند مرحله در کارخانجات 
انجام شد از عواید حاصل از این شیفت، برای طرح کمک مؤمنانه به 
کارگران روزمزد و کارگران معسر صرف شد و همچنین با کمک های 

برخی از کارآفرینان، بس��ته های حمایتی و غذایی به تعداد یکصد 
هزار بسته و هر بسته به ارزش ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری بین 

کارگران توزیع شد. 
رعیتی فرد در توضیح شیفت ایثار گفت: با کمک داوطلبانه کارگران 
بسیجی، شیفت ایثار عالوه بر شیفت موظفی در کارخانه   ها برگزار 
می شود که هم گرهی از مشکالت تولید باز می شود و هم درآمدی 
برای کارخانه به دست می آید که این درآمد  ها همراه با کمک   هایی 
که برخی کارفرمایان نیکوکار انجام می دهند، در قالب بس��ته های 
کمک معیش��تی مؤمنانه بین کارگران روزمرد و اف��راد نیازمند در 

منطقه توزیع می شود. 
وی همچنین گفت: مرحله س��وم کمک مؤمنانه از ربیع االول تا ماه 
ش��عبان برگزار می ش��ود که رقم قابل توجهی از عواید شیفت ایثار 
کارگران بسیجی در کارخانه   ها و نیز کمک کارفرمایان، جمع آوری 
شده و پیش بینی می شود 13۰ هزار بسته معیشتی هر بسته به ارزش 

۴۰۰ هزار تومان تهیه و بین کارگران و نیازمندان توزیع  شود. 

احيای 240 كارخانه با كمک بسيج

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه 4 آذر 1399 - 8 ربیع الثانی 1443
سال بیست و د  وم- شماره 6080  - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

 برادر بزرگوار
سردار بسیجی حاج حسن حسن زاده

گروه جهادي مکتب سلیمانی پوشاك پریمو- قیاسی

   12 گروه جهادي متخصص براي رفع 
مشكالت دامي عشاير اعزام مي شوند

   سردار سليمانی:  توليدات فرهنگي بسيج 
بايد به سمت تمدن سازي پيش برود

   كمک بسيجيان البرز براي پرداخت 
كرايه خانه آسيب ديدگان از كرونا

   از تيپ بدر 
تا بسيجي هاي مخلص افغانستاني

    كسي باور نمي كرد  پسرم ايراني نباشد

    1000 زنداني جرائم غيرعمد 
با همكاري بسيج حقوقدانان آزاد مي شوند

   41سال مجاهده بی مزد و منت

هفته  بسیج

صفحات 16،11،7،5،3

سالروز میالد امام حسن عسکری)ع( مبارک باد

داده های سایت های مکان یابی پروازهای 
بین المللی نشان می دهد که هواپیمای 
مورد استفاده بنیامین نتانیاهو - که یك 
جت شخصی تجاری است- پنج ساعت 
در شهر تازه تأسیس    »نئوم « در شمال 
غربی عربستان واقع در سواحل دریای 
سرخ توقف داشته و سپس به فرودگاه 

»بن گوریون« در تل آویو بازگشته است. 
گزارش   ها نشان می دهد که نتانیاهو و 

یوسی کوهن رئیس موساد،  شب یك   شنبه 
در شهر نئوم در حضور وزیر امور خارجه 

امریکا مایك پمپئو و مقامات سعودی دیدار 
کرده اند.   با اینکه »فیصل بن فرحان«، 

وزیر امور خارجه رژیم سعودی با انتشار 
پیامی در توئیتر این دیدار را تکذیب کرد 

اما شبکه های رادیویی کان و گاالتز گزارش 
دادند که نتانیاهو و کوهن، شب گذشته به 
صورت مخفیانه به عربستان سعودی سفر 
و با بن سلمان در شهر »نئوم « دیدار کردند 

| صفحه 15

دورهمیکودککشها
درنئوم


