
گرامی منتشر شد؛ تصویری که در پستی اینستا

کنش پائولو کوئیلو به  وا
ابتکار اهالی روستای ایرانی

کوچه هــای  نام گــذاری  بــه  کوئیلــو  پائولــو 
رســول آباد )تاج آباد( با آثار بزرگ ادبیات جهان 
کوئیلــو، نویســنده  کنــش نشــان داد. پائولــو  وا
گــر« و  نامــدار برزیلــی کــه بــا آثــاری چــون »کیمیا
از  دارد،  جهانــی  شــهرتی  تنهاســت«  »برنــده 
ابتکار ادبــی مردم یک روســتای ایرانــی به وجد 
گرامی نوشت:  آمده اســت.او در پســتی اینســتا
بــه  ادبیــات  و عاشــقان  کتابخوان هــا  »ابتــکار 
منحصربه فــرد  موقعیتــی  رســول آباد  روســتای 
ح کرده  بخشــیده و این روســتا را در منطقه مطر
اســت. کوچه های این روستا در استان همدان 
همه بــا شــاهکارهای ادبیا ت جهــان نام گذاری 
گرامی   کوئیلــو در پســت اینســتا شــده اســت.« 
گــر« را قرار  خــود تصویر کوچــه ای  بــه نــام »کیمیا
داده اســت کــه مشــهورترین کتابــش به شــمار 
آرام«،  »دن  تنهایــی«،  ســال  می رود.»صــد 
»شــازده کوچولــو«، »شــاهنامه« و »گلســتان و 
بوســتان«  از دیگر کوچه هــای این روستاســت.
همچــون  کوئیلــو  آقــای  از  زیــادی  کتاب هــای 
گــر، ورونیــکا تصمیم می گیــرد بمیــرد و کنار  کیمیا
گریســتم بارهــا در  رودخانــه پیــدرا نشســتم و 
ایــران ترجمــه و تجدیــد چــاپ شــده اند. او در 
ســال ۷۹ شمســی، زمانی کــه بین اهالــی کتاب 
در ایــران محبوبیــت فــراوان پیــدا کــرده بــود، به 
ایران سفر کرد.آثار کوئیلو را مترجمان متعددی 
کرده انــد، امــا  ترجمــه و چندیــن ناشــر منتشــر 
آقای کوئیلو، آرش حجازی را مترجم رســمی آثار 
خــود و انتشــارات کاروان را ناشــر رســمی خــود 
در ایــران می دانــد. کتاب هــای کوئیلــو همچون 
گــر بارهــا در ایــران ترجمــه و تجدیــد چاپ  کیمیا
شده اســت. این کتاب به ۷۰ زبان ترجمه شده 
کنــون بیــش از ۶۵ میلیــون نســخه از آن بــه  و تا
فــروش رفته اســت. آخریــن اثــر آقــای کوئیلو که 
به فارســی ترجمه شــده »جاســوس« نام دارد. 
او از ســال ۲۰۰۷ ســفیر صلــح ســازمان ملــل در 
موضوع فقر و گفت وگوی بین فرهنگی اســت. او 
همچنین از مدافعان آزادشدن موادمخدر مانند 
ماری جوانا و کوکایین است، زیرا ممنوع بودن را 
علت جذابیت آنهــا برای تجربه کــردن می داند، 
کــه بــرای خــودش تلخــی فــراوان بــه  تجربــه ای 

همراه داشت.
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کید بــر روند مطلوب  ]شــهروند[  رئیس ســتاد اجرایی فرمــان امام)ره( بــا تأ
کســن »کــوو ایران برکــت« گفــت: »فــاز اول آماده ســازی تولید  تولیــد انبوه وا
کســن با ظرفیــت ۳میلیــون دوز به اتمــام رســیده و پیش بینی می شــود از  وا

کسن ایرانی آغاز شود.« اردیبهشت تولید این وا
کســن بــرای ظرفیــت  محمــد مخبــر اظهــار داشــت: »در فــاز دوم تولیــد وا
۱۲میلیون دوز در ماه برنامه ریزی شــده اســت. احداث ســاختمان کارخانه 
به پایان رســیده و تجهیزات این مجموعه در حال نصب است. امید است تا 

کسن با این ظرفیت هم شروع شود.« اواسط تیرماه ۱۴۰۰ تولید وا
کرونــا بــه ۱۲ کســن ایرانــی   او ادامــه داد: »بــا افزایــش تولیــد نخســتین وا
میلیون دوز در ماه، بخش عمده ای از نیاز کشور در این زمینه تأمین خواهد 

شد.«
مخبر در پاسخ به این سوال که آیا به دنبال صادرات این محصول فناورانه 
هســتید، بیــان داشــت: »در حال حاضــر تمرکز مــا بر داخل کشــور اســت، به 

عبارتی به دنبال رفع نیاز هموطنان در این زمینه هستیم.«
کسن ایرانی کسیناسیون عمومی احتماال از خرداد ۱۴۰۰ با وا آغاز وا

رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام بــا اظهــار امیــدواری نســبت بــه اینکــه 
کســن ایران برکت از خردادماه امســال آغاز شــود،  کسیناســیون عمومی با وا وا

گفت: »با همه توان در این مسیر در حرکت هستیم.«
کســن کوو ایران برکت به پایان رسیده و  او با اشــاره به اینکه فاز اول انســانی وا
نتایج این مرحله بســیار خوب بوده اســت، گفــت: »فــاز دوم کارآزمایی بالینی 

کســن ابران برکت هم از نیمه خود عبور کرده و امید اســت اوایل اردیبهشت  وا
فاز ســوم را آغــاز کنیــم.« مخبــر ادامــه داد: »هــم از کشــورهای اروپایــی و هم از 
کسن  کشورهای منطقه تمایل برای حضور در مرحله سوم کارآزمایی بالینی وا

کوو ایران برکت داشتیم.«
همچنیــن علیرضــا رئیســی، ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا دربــاره 
کسیناســیون عمومی مقابله با کرونا در کشــور اظهار  چگونگی و زمــان انجام وا
کسیناسیون  کرد: »فاز اول تا هفته اول اردیبهشت به پایان می رسد و فاز دوم وا

در اردیبهشت آغاز خواهد شد که شامل گروه های سنی مختلف می شود.«

محســن  تــرور  از  بعــد  چهارماه ونیــم  ]شــهروند[ 
کــرات احیــای برجام با  فخــری زاده و در حالــی که مذا
رونــد مثبتی پیش مــی رود، اســراییل در حــال اجرای 
طرحی مشابه است. آنها ابتدا به کشتی ایرانی ساویز 
حمله کردند و سپس به یک خرابکاری در سایت نطنز 

دست زدند. هدف از این اقدامات چیست؟
کنون دیدگاه های مختلفی در مورد  در این راستا، تا
نیات و پیام های حمله تروریستی رژیم  صهیونیستی 
به تأسیســات هســته ای نطنز مطرح شده اســت. در 
این رابطه، نخستین پیاِم این رویداد، تاش هدفمند 
کــره در  تل آویــو جهِت برهــم زدن فضــای تعامل و مذا
کرات وین است که از تاریخ ۱۷فروردین  چارچوب مذا
ماه آغاز شده و سعی دارد از طریق رایزنی های فشرده، 
زمینه را جهــت احیای توافق هســته ای برجام فراهم 
ســازد. بدون تردید اولویت اصلی رژیم صهیونیســتی 
قطع شدن کلیه تعامات بین المللی با ایران در حوزه 
مســائل مختلف و تحمیل انــزوا به تهران اســت. رژیم 
صهیونیســتی از ابتــدا نیــز قویا با انعقــاد توافــق برجام 
مخالفت داشته و سعی کرده به طرق مختلف در مسیر 
آن کارشــکنی کنــد. ســخنگوی دولــت هــدف نهایی 
از اقــدام خرابکارنــه در تأسیســات نطنز را جلوگیــری از 
ادامــه رونــد دیپلماتیک ســازنده عنوان کــرد و گفت: 
»متعهد به تافی در زمان و شــدتی متناسب هستیم 
و اجازه نخواهیم داد که دشــمنان به اهداف سیاسی 
خود دست پیدا کنند.«  دستیار ارتباطات اجتماعی 
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: »ما به اهداف ثانویه 
ایــن خرابــکاری کاما واقف هســتیم. ایــن خرابکاری 
هرچند موقتا آسیب های محدودی به فعالیت های 
غنی ســازی ما وارد کرده، اما ســازمان انرژی هسته ای 
اطمینــان داده اســت در مــدت زمــان کوتاهی بخش 
بزرگــی از آســیب ها را جبران و در مســیر بازســازی بنا بر 
تصمیــم اتخاذشــده بــا فناوری هــای جدیدتــر را آغــاز 
کرده اســت. در دولت تصمیم گرفته شــد در بازسازی 
سانتریفیوژهای آسیب دیده شــده از تکنولوژی های 

برتر و نسل های جدیدتر سانتریفیوژ استفاده شود.«
ربیعــی با بیان اینکــه برای ما کاما روشــن اســت که 
ریشــه ایــن اقــدام تروریســتی، عصبانیــت دشــمنان 
صهیونیســتی از تــاش اعضــای برجــام بــرای احیای 

کامل این توافق در هفته های گذشــته اســت و هدف 
نهایــی آن جلوگیــری از ادامــه ایــن رونــد دیپلماتیک 
سازنده اســت، تصریح کرد: »البته ما متعهد به تافی 
هــم ســطح در زمان و شــدتی متناســب هســتیم، اما 
اجــازه نخواهیم داد که دشــمنان به اهداف سیاســی 

خود دست پیدا کنند.«  
همچنیــن ظریــف دیــروز گفــت: »زمانــی کــه آقــای 
 IR۱ کار آمــد، ایــران فقــط از ســانتریفیوژ ترامــپ روی 
اســتفاده می کرد، امروز زنجیره هــای IR۶ کار می کند. 
فراموش نکنند که قبل از اقدام تروریســتی اخیر ۵هزار 
ســانتریفیوژ IR۱ در نطنــز غنی ســازی می کــرد، بعــد از 
گر قرار باشد برگردیم، حتما  اقدام تروریستی پریشــب ا
 IR۱ به ســانتریفیوژهای پیشــرفته تر برمی گردیم، چه
کبر صالحی  و چه سانتریفیوژهای پیشرفته تر.« علی ا
هم پیشــتر از این گفته بود: »دشمن می خواهد یأس 
و ناامیــدی را در دل ملــت مــا بــکارد، امــا کــور خوانــده 
گزارش هــای خــود  کــرد: »آنهــا در  اســت .«او اضافــه 
گفته انــد کــه فعالیت هــای هســته ای مــا را در نطنــز ۹ 
کیــد می کنم بخش قابل  ماه عقــب انداخته اند. اما تأ
توجهی از خرابکاری های دشمن جبران خواهد شد و 

این کاروان از حرکت بازنخواهد ایستاد.«
صالحی بهتریــن نــوع بازدارندگــی را حفظ نشــاط و 
روحیــه عنوان کــرد و بــا بیان اینکه به دشــمن نشــان 
می دهیم که ملت ایران تســلیم ناپذیر اســت، گفت: 
»سالن مدرن مونتاژ ســانتریفیوژ که سری قبل از بین 
رفت، امروز بخش قابل توجهی از آن را ســرپا کرده ایم. 
ضمن اینکه در دل کوه سالن های بسیار پیشرفته ای را 

به بهره برداری رساندیم.«
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: »این حادثه قطعا 
خرابکاری بوده و سیستم های امنیتی ما به ریشه یابی 
اتفاق اخیر رســیدند. ســرنخ ها پیدا شــده و سیســتم 
امنیتی این مســأله را با قدرت و قوت پیگیری می کند 
و خودشــان به موقع اطاع رســانی می کنند.« معاون 
اول رئیس جمهوری هم در این خصوص گفت: »باید 
دستگاهی که مسئول بوده، جلوی اقدامات دشمن 
گر در ایــن زمینه توفیقی به دســت نیاورده  را بگیــرد و ا
است، بازخواست شــود و مردم باید بدانند که منابع، 

اعتبار و حیثیت کشور خرج چه اقداماتی می شود.«
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ک از تاریخ ۱۵فروردین ۱۴۰۰  ایسنا- چهارمین جشــنواره گل های الله ارا
در کوی صنعتی این شهر آغاز به کار کرده که در این جشنواره بیش از ۱۲۰هزار 
گل الله در ۴3 واریته در کنار گل های بنفشه و درختچه های زینتی در زمینی 
به مساحت ۸هزار مترمربع کاشته شده است. به دلیل شرایط قرمز کرونایی 

استان بازدید از این جشنواره برای عالقه مندان ممنوع اعالم شده است.

چهره روز3

کسیناســیون افــراد و گروه های  کســن کرونــا و وا ایســنا- در ادامــه تزریــق وا
کبانــان و کارکنان  کســن کرونــا بــه پا خــاص، سه شــنبه ۲۴فروردیــن تزریق وا
سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان آغاز شــد، در این مرحله تزریق 
کبانان ســمنان انجام می شــود که امــروز تعداد  کســن کرونا برای ۱۵۰نفر از پا وا

کسینه شدند. ۵3نفر از آنها وا

واردات 14 میلیون 
گوشی موبایل

معاون فنی گمرک ایران از 
واردات بیش از 14میلیون 
دستگاه گوشی موبایل به 

روش تجاری و مسافری 
در سال گذشته خبر داد 

که نشان از سهم حداقل 
٢1درصدی گوشی های 

اپل از این واردات داشت. 
به گزارش ایسنا، در جریان 

مصوبه جنجالی قانون 
بودجه در مورد تغییرات 

کید  حقوقی ورودی کاال با تأ
بر حذف  نرخ 4٢٠٠ برای 
محاسبه حقوق ورودی 
و محاسبه با نرخ سامانه 
ای تی اس بانک مرکزی 
)نرخی نزدیک به بازار(، 

در مورد گوشی های باالی 
٦٠٠دالر نیز مصوب شد که 

حقوق ورودی گوشی موبایل 
به روش تجاری از 8 به 
1٢درصد افزایش یابد.

بورس سبزپوش شد
بازار سرمایه دیروز برخالف 

روزهای گذشته روندی 
صعودی داشت و شاخص 

کل بورس بیش از ۱8هزار 
واحد افزایش یافت.به 

گزارش ایسنا، در معامالت 
دیروز بازار سرمایه شاخص 

کل بورس با ۱8هزار و 
۴۵۷واحد افزایش تا رقم 

یک میلیون و ۲۴۴هزار 
واحد صعود کرد. شاخص 

کل با معیار هم وزن هم 
۵۰۹واحد افزایش یافت و 
رقم ۴۳۵هزار و ۲۳۱واحد 

را ثبت کرد.  معامله گران 
این بازار ۵۷۱هزار معامله 

به ارزش ۵۱هزار و ۶۰۵ 
میلیارد ریال انجام دادند.

در آن سوی بازار سرمایه 
شاخص کل فرابورس هم 

با ۱۴۳واحد افزایش در 
رقم ۱۷هزار و ۹۴۰واحد 
ایستاد.معامله گران این 

بازار ۱۵۹هزار معامله انجام 
دادند که ۲۲هزار و ۲۰۰ 

میلیارد ریال ارزش داشت.

کسن »برکت« از اردیبهشت تولید وا

کسن با ظرفیت 3میلیون دوز به اتمام رسید فاز اول آماده سازی تولید وا

اولویت اصلی رژیم صهیونیستی، قطع  شدن کلیه تعامالت بین المللی با ایران است؛

با سانتریفیوژهای پیشرفته تر برمی گردیم

تســنیم- مدیرعامل بنیاد احســان از توزیع ۵۰۰هزار بسته معیشتی به 
ارزش ریالی ۲۰۰میلیارد تومان در بین خانواده های نیازمند و آسیب دیده 

از کرونا همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد.

ح رعد سه شنبه  باشگاه خبرنگاران جوان- چهل وسومین مرحله از طر
۲۴ فروردین ۱۴۰۰ با حضور ســردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران در 
ح رعد ۸۶۴  مرکز پلیس پیشگیری پایتخت برگزار شــد. در این مرحله از طر

سارق، زورگیر و قاچاقچی دستگیر شدند.


