
 درگذشت انیس نقاش 
در ۷۰سالگی

شــبکه خبری المیادین از درگذشــت انیس 
سرشــناس  و  قدیمــی  چهره هــای  از  نقــاش 
مقاومت و تحلیلگر برجسته لبنانی خبر داد. 
انیس نقاش مبارز عرب لبنانی در ۷۰ســالگی 
بیــان  بــا  خبــری  منابــع  برخــی  درگذشــت. 
کــرده اســت،  اینکــه نقــاش در دمشــق فــوت 
کرونــا اعــالم   علــت درگذشــت او را ابتــال بــه 

کردند.
المیادیــن در خبــر دیگــری افــزود: »جســد 
بیــروت  بــه  دمشــق  از  امــروز  نقــاش  انیــس 
ک ســپرده خواهــد شــد.«  منتقــل و بــه خــا
»انیــس نقــاش« مبــارز لبنانــی و عضــو ســابق 
جنبش فتح بــود که بخش بزرگــی از عمر خود 
را در راه مبــارزه بــا رژیــم صهیونیســتی صرف 

کرد.
فتــح  جنبــش  بــه   ۱۹۶۸ ســال  در  نقــاش 
پیوســت و مســئول آمــوزش نیروهــای ایــن 
را  لبنــان  جنــوب  در  اردوگاهــی  در  جنبــش 
تمامــی  او همچنیــن در  بــر عهــده داشــت. 
ســال های مبــارزه ارتبــاط قــوی بــا حــزب اهلل 
مغنیــه«  عمــاد  »شــهید  شــخص  و  لبنــان 
کــه در مصاحبــه ای گفتــه  داشــت، به طــوری 
کــه همــه  گــر کســی بــه مــن می گفــت  بــود: »ا
 جــان و وجــودم را بــرای یک ســاعت از عمر او 
عمــاد  جــز  کســی  بــرای  را  کار  ایــن  بدهــم، 

نمی کردم.«
در  اقامــت  ســال های  در  همچنیــن  او 
دمشــق، مرکز مطالعاتی امان را راه انداخت. 
کــه  نوشــته اند  عربــی  کاربــران  از  بســیاری 
انیس نقــاش تمامی عمر خــود را بــرای آزادی 
فلســطین و مقاومــت هزینه کرد. چــه زمانی 
کــه در دوره جوانــی در لبنان نیروهــای فتح را 
آمــوزش مــی داد، چه زمانــی که بــرای انقالب 
اســالمی ایــران دســت بــه ســالح بــرد و چــه 
زمانــی کــه بــا اقامــت در دمشــق بــه فعالیــت 
اهــداف  راســتای  رســانه ای در  و  پژوهشــی 

مقاومت مشغول شد.
او در ســال ۱۹۸۰ بــه اتهــام تالش بــرای ترور 
از  قبــل  ایــران  آخریــن نخســت وزیر  بختیــار 
پیــروزی انقــالب بــه زنــدان افتــاد. او پــس از 
بــه  فرانســه در ســال ۱۹۹۰  زنــدان  از  آزادی 
ج از  گشت و زندگی عادی اش را خار تهران باز
گرچه در ســال های  موطن اش از ســر گرفت. ا
پــس از آزادی بارهــا بــه لبنــان و ســوریه هــم 
ســفر کــرد. انیــس نقــاش در طــول ســال های 
گذشته به عنوان پیشگام رسانه ای در حوزه 

مقاومت فعال بود.
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]شهروند[ رئیس کل بانک مرکزی و سفیر کره جنوبی در ایران در جلسه ای که به 
درخواست سفارت کره جنوبی برگزار شد، درخصوص نحوه جابه جایی و مصرف 

بخشی از منابع بانکی ایران در کره جنوبی توافق کردند.
 در این جلسه، توافقات الزم درخصوص انتقال منابع به مقاصد موردنظر انجام 
و تصمیمــات بانک مرکــزی درخصوص حجــم منابع مــورد انتقــال و بانک های 

مقصد به طرف کره ای اعام شد.
سفیر کره جنوبی در ایران اعام کرد: »کشــورش آماده انجام کلیه اقدامات الزم 
برای استفاده از تمامی منابع بانکی ایران در کره جنوبی است و در این خصوص 

هیچ سقف و محدودیتی وجود ندارد.«
طبق اعام روابــط عمومی بانک مرکــزی، عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک 
گرچه جمهوری  مرکزی، نیز ضمن اســتقبال از تغییر رویکرد کره جنوبی گفت: »ا
اسامی ایران از تغییر رویکرد کشورها و افزایش همکاری ها استقبال می کند، اما 
پیگیری های حقوقی این بانک به منظور مطالبه خسارات ناشی از عدم همکاری 
بانک های کره ای در سال های اخیر به قوت خود باقی خواهد بود و طرف کره ای 

باید تاش زیادی انجام دهد تا این سابقه منفی از بین برود.«
به گزارش »شــهروند« ضرری که کره جنوبــی درخصوص توقف ایــن پول ها در 
این سال ها به ما زده بیش از 5۰ میلیارد دالر است به طوری که ایران می توانست 
بــا اســتفاده از این پول هــا در زمینه های مختلــف باالخص صنعــت و تکنولوژی 
ســرمایه گذاری کند. سال هاســت که حجم زیادی از منابع ارزی ایران که عمدتا 
حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی اســت در این کشــور بلوکه شــده و این 

کشور به بهانه های مختلف از پس دادن این منابع ارزی، سر باز می زند.

گفته های مختلفــی دربــاره حجم این مبلغ شــنیده می شــود کــه از ۷ میلیارد 
تــا 9 میلیــارد دالر بــرآورد می شــود، به طوری کــه علی ربیعــی، ســخنگوی دولت 
گر کســی گروگانگیر باشد  درباره منابع ارزی بلوکه شــده ایران در ُکره اعام کرد: »ا
دولت کره جنوبی است که به بهانه های واهی بیش از ۷ میلیارد دالر ما را گروگان 
گرفته اســت.« این حــرف ربیعی به این دلیل اســت کــه دولت کره جنوبــی برای 
برگشت ندادن پول ها بهانه های مختلفی می آورد. حجم کل صادرات ایران به 
کره جنوبی در ســال های 9۷ و 9۸ کمتر از ۲ میلیارد دالر بــوده که عمده کاال های 
صادراتی میعانــات گازی، دیــکان و ایزوپرن اســت. همچنین قطعات منفصله 
جهت تولیدات خودرو نیز عمده کاالی وارداتی از این کشــور است همچنین تراز 

تجاری ایران و کره در سال 9۷ برابر با منفی 11۶ میلیون دالر بود.  

]شــهروند[ حجت االسام  والمســلمین حسن 
گــزارش علیرضــا  روحانــی روز دوشــنبه در پاســخ 
تابــش ضمــن تشــکر از تاش هــای انجام شــده، 
همــه  بازســازی  بــرای  »برنامه ریــزی  نوشــت: 
مناطق آســیب دیده به گونه ای باشد که تا پایان 
تیرماه  ســال 1۴۰۰ عملیات به اتمام برسد و مردم 
عزیز آســیب دیده بتوانند در منازل خود استقرار 

یابند.«
رئیس بنیاد مســکن انقاب اسامی در گزارش 
»ایــن  کــرد:  اظهــار  رئیس   جمهــوری  بــه  خــود 
بنیاد بــه پشــتوانه تجــارب و عملکرد گذشــته در 
بازســازی های مختلــف، بافاصلــه بعــد از وقوع 
ســانحه در مناطــق هــدف حاضــر شــده اســت تا 
پــس از ارزیابی خســارت و تشــکیل پرونــده برای 
خســارت دیدگان، مراحــل و اقدامــات بازســازی 
و  کــرده  آغــاز  مطلــوب  کیفیــت  و  باســرعت  را 
ان شــاءاهلل تا قبل از پایــان نیمه اول  ســال 1۴۰۰، 
بازســازی همــه مناطــق آســیب دیده را بــه نحــو 
شایسته ای با وحدت رویه در مدیریت بازسازی 

و ضمن جلب مشارکت مردم به اتمام رساند.«
رئیس جمهــوری همزمان در جلســه یکشــنبه 
شــب هیــأت دولــت ضمــن قدردانــی از حضــور 
وزارت  فشــرده  خدمت رســانی  و  به موقــع 
راه وشهرســازی، جمعیــت هــال احمــر، ســتاد 
مدیریــت بحــران کشــور و بنیــاد مســکن انقاب 
مســئوالن  هماهنگــی  و  همدلــی  و  اســامی 
استان ها، نیروهای مردمی و نهادهای انقابی، 
کشــور دســتور داد  بــه ســازمان برنامه وبودجــه 
منابــع مالــی الزم در این خصــوص را تخصیص و 

تأمین کند.
در همیــن جلســه، هیــأت دولــت بــا پیشــنهاد 
ســازمان برنامه وبودجــه کشــور بــرای اختصاص 
کمــک  به عنــوان  تومــان  1۷۲ میلیــارد  مبلــغ 
تومــان  3۰۷ میلیــارد  مبلــغ  نیــز  و  باعــوض 
تســهیات بانکــی بــه خانواده های آســیب دیده 
کهگیلویــه  و بویراحمــد  از زلزلــه در اســتان های 
)سی ســخت و دنا( و اصفهان )ســمیرم( موافقت 

کرد.

مســتمری بگیران  بــه  بالعــوض  تســهیالت 
سی سخت پرداخت می شود

همچنین مدیرکل پدافند غیرعامل و مدیریت 
از پرداخــت  کشــور  بحــران ســازمان بهزیســتی 
مســتمری و وام باعوض برای مستمری بگیران 
جامعــه هدف بهزیســتی، در شهرســتان دنا خبر 
گفــت: »از روز اول  کاظــم زاده  داد. محمدرضــا 
حادثه زلزله، بهزیستی اســتان  با تشکیل  1۰ تیم 
بــرای شناســایی افــراد جامعــه هــدف، فعالیــت 

خود را آغاز کرد.«
کــرد: »تــا امــروز 3۰۰ خانــواده  کاظــم زاده بیــان 
تحــت پوشــش حمایــت بهزیســتی مــورد بازدید 
میدانی قرار گرفته اســت که از این تعــداد منازل 
مســکونی 5۰ خانــوار صددرصــد تخریبــی بــوده 

است.«
بــرای  شــده  انجــام  اقدامــات  درخصــوص  او 
گفت:  مسکن مستمری بگیران شهر سی سخت 
»در بحــث اقدامــات مســکن  یک کانکــس برای 
خانواده دو معلولی تهیه شــده اســت که نسبت 
کانکــس، همــکاران  بــه تکمیــل تجهیــزات ایــن 
در تــاش هســتند که امیــدوار هســتیم امــروز به 
ســرانجام برســد تــا ایــن دو معلــول اســکان پیدا 
کننــد.« مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت 
کــرد:  کشــور اضافــه  بحــران ســازمان بهزیســتی 
»تا امــروز در شهرســتان دنــا یک هــزار و 133 نفر، 
از  کــه  گــروه جامعــه هــدف بهزیســتی هســتند 
ســازمان بهزیســتی مســتمری دریافــت می کنند 
تــا  5۰۰ هــزار  از  مســتمری  شــب  یکشــنبه  کــه 

یک میلیون تومان به حساب  آنها واریز شد.«
کاظــم زاده بــه تفاهمنامــه بنیــاد  محمدرضــا 
مســکن و ســازمان بهزیســتی اشــاره کرد و افزود: 
»در بحث مسکن با توجه به تفاهمنامه سازمان 
بــا بنیــاد مســکن و تأییدیــه بنیــاد،  بهزیســتی 
ســازمان بهزیســتی با توجه بــه تفاهمنامه مبلغ 
۲۰ میلیون تومان برای ســاخت هر واحد مسکن 

مددجویان اقدام خواهد کرد.«
بــرای  آرامــش  ایجــاد  مــا  »هــدف  گفــت:  او 

زلزله زدگان شهر سی سخت است.«
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 تهران- ایرنا- هشــتمین اجالس مجلس خبرگان رهبری دیروز دوشنبه 
با ســخنرانی آیــت اهلل احمد جنتــی رئیس مجلس خبــرگان بــا رعایت کامل 

شیوه نامه بهداشتی آغاز به کار کرد.

چهره روز3

تسنیم- شیراز یکی از کالنشهرهای ایران و مرکز استان فارس در جنوب 
کشــور اســت. جمعیت این شــهر در حدود 2 میلیون و ۸۰۰هزار نفر است و 
پنجمین شهر بزرگ و پرجمعیت ایران و پرجمعیت ترین شهر جنوب کشور 
به  شمار می رود. شیراز به ســبب جاذبه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و 
طبیعی فراوان، همواره گردشگران بســیاری را به سوی خود فرا می خواند. 
شــیراز پایتخت فرهنگــی ایران، دومین شــهر ادبی جهان و ســومین شــهر 

مذهبی ایران است.

تســنیم- طبخ و توزیــع غــذای گرم بیــن نیازمنــدان در شــب میــالد امام 
جــواد علیه الســالم بــا حمایــت حضــرت آیــت اهلل نورمفیــدی و موکــب 

علی بن موسی الرضا)ع( در حاشیه شهر گرگان انجام شد.

 بازسازی مناطق زلزله زده
 کهگیلویه  و بویراحمد تا پایان تیر

باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم افتتاح گنجینه آثار سرلشکر »ولی اهلل 
فالحی«، دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۹ با حضور سرلشکر سیدعبدالرحیم 

موسوی، فرمانده ارتش برگزار شد.

رکورِد رکود در بازار 
مسکن شکست

بهمن ماه امسال 
عمیق ترین رکود بازار 
ک در مقایسه با  امال

ماه های مشابه سال های 
قبل از آن دست کم از  سال 
کنون رقم خورد؛  ۱۳۸۸ تا

یک ماه مانده به پایان 
 سال که انتظار می رفت با 

توجه به قرارگرفتن در بازه 
زمانی شب عید معامالت 

رشد کند، فقط 2هزار 
و۹50 فقره معامله ملک 

در تهران به امضا رسید 
که این حجم از کسادی 

در ماه های بهمن ۱۱ سال 
گذشته بی سابقه بوده 

است.

کشف نزدیک به 
1/5 میلیارد تومان 

تخلف در آستانه نوروز
معاون بازرسی و نظارت 

سازمان صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( از انجام 

بیش از ۶هزار بازرسی از 
بازار شب عید کاالهای 

اساسی و تشکیل نزدیک 
به ۱.5 میلیارد تومان 

تخلف در نتیجه آن خبر 
داد.سعید محمدی پور 

در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: »از ابتدای 

طرح بازرسی و نظارت بر 
اقالم اساسی ویژه ایام 

کنون ۶0۴۱  پایانی  سال تا
بازرسی از عرضه کنندگان 

کاالهای اساسی شامل 
گوشت قرمز، تخم مرغ، 
کی، برنج و  روغن خورا

لوازم خانگی و قندوشکر 
انجام گرفته است.«

به گفته او از این تعداد 
بازرسی، ۳55 پرونده 
تخلف به ارزش ریالی 
بیش از یک میلیارد و 

۴۶۷ میلیون تومان تنظیم 
و به مراجع قضائی و 

تعزیرات حکومتی ارسال 
شده است.

توافق ایران و کره جنوبی درخصوص انتقال پول های بلوکه شده تهران

اختصاص ۱۷2میلیارد تومان کمک بالعوض و ۳۰۷میلیارد تومان تسهیالت بانکی


