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هشت مرد قهرمان!

به بهانه تولد کارگردان و بازیگر نام آشنای این روزها

آقا رضا عطاران، آکتور 
سینما و قبال تلویزیون

 استفاده از ماسک 
 در مترو تنها دو روز 

جدی گرفته شد

 نیروهای خدماتی بیمارستان ها، 
دیده و شنیده نمی شوند

کسی از »آنها« 
قدردانی نمی کند
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سياست 2

 جهانگیری: 

 کسری بودجه را با منابع 
بانک مرکزی جبران نمی کنيم

چرتکه 3

 کارشناسان در گفت وگو با »توسعه ایرانی« 
 درباره حذف چهار صفر نظر دادند

صفرهای اسکناس ها به 
سالمت بدرقه می شوند؟
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در سی و یکمین جشــنواره امتنان از کارگران، گروه های  کار و واحد کار نمونه کشور، 
حمایل و تندیس افتخار به کارگر و واحد کار نمونه ملی از خوزستان اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از کارگر و واحد 
نمونه ملی خوزستان در سی و یکمین جشنواره امتنان از کارگران، گروه های  کار و واحد 

کار نمونه کشور، تقدیر شد.
در این مراسم  که دیدار کارگران و واحد های  کار نمونه از طریق ویدئو کنفرانس با رهبر 
معظم انقالب اسالمی میسر شد، مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه تنی 

چند از مسئولین حضور داشتند. 
ارسالن غمگین، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در حاشیه این مراسم 
برتری کارگر نمونه و واحد کار نمونه به صورت همزمان برای خوزستان را افتخاری برای 
استان دانست و گفت: تالش های  شایان ذکری در ۶ ماهه دوم سال ۹۸ با حمایت مقام عالی 
و محترم وزارت متبوع و حمایت های  بی دریغ استاندار خوزستان در اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خوزستان رخ داده که نتایجی چون، کسب رتبه های  متعدد، ارتقا رتبه اداره 
کل، کسب مقام های  برتر در موضوعات گوناگون و در نهایت انتخاب کارگر و واحد کار نمونه 

کشوری از خوزستان از آن جمله است.
وی افزود: مدیر عامل کشت و صنعت امام خمینی) ره( یکی از خوشنام ترین و توانمند 
ترین مدیران استان است که اکنون به درســتی به عنوان واحد کار نمونه از سوی وزارت 

متبوع انتخاب شده است.
ناصر مجدی، مدیر عامل شرکت کشت صنعت امام خمینی یکی از واحدهای کار نمونه 
ملی از خوزستان نیز تقدیرنامه و تندیس خود را از دستان  محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی خوزستان دریافت کرد .
وی متولد سال ۱۳۲۸ از اهواز و دارای مدرک کارشناسی شیمی و کارشناسی ارشد از 
دانشگاه های  معتبر خارج از کشور است که از سال ۱۳۵۷ در شرکت کشت و صنعت کارون 
مشغول به کار شده و از سال ۱۳۸۰ تا کنون قریب به ۱۹ سال مدیر عاملی شرکت کشت و 

صنعت امام خمینی ) ره( را به عهده دارد.
کشــت و صنعت امام خمیني یکي از واحدهاي شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبي 

است و اولین شرکت توسعه نیشکر است که از حدود ۲۱ سال پیش راه اندازي شده است.
این شرکت در سال ۱۳۷۸ به بهره برداری رسید و تا سال ۱۳۸۲ به حداکثر ظرفیت خود 
رسید. کل اراضی شرکت حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ هکتار است و ۱۲ هزار و ۸۵۰ هکتار آن قابل 

کشت است. سالیانه دو هزار هکتار از اراضی این شرکت به زیر کشت می رود.
ظرفیت کارخانه دریافت ۱۰ هزار تُن نیشــکر در روز است و برای دریافت یک میلیون 
تُن نیشکر در دوره بهره برداي پیش بینی شــده است. و امکان افزایش ظرفیت کارخانه تا 

یک میلیون و سیصد هزار تُن وجود دارد.
مدیرعامل کشت و صنعت امام خمیني در آیین دریافت تندیس واحد نمونه ملي اظهار 
کرد: افتخاري که این شرکت بدست آورد و بعنوان واحد نمونه ملي برگزیده شد حاصل کار 
مداوم همکاران تالشگر ما و حمایتهای مستمر مدیر کل و کارکنان اداره کل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی خوزستان است.
ناصرمجدي اشاره کرد: از سال ها  پیش به دلیل مشکالتي که در واردات قطعات تجهیزات 

 در سی و یکمین جشنواره امتنان از کارگران، 
گروه های  کار و واحد کار نمونه کشور صورت گرفت؛

 اهدای حمایل و تندیس افتخار به کارگر و 
واحد کار نمونه کشوری از خوزستان

خبر ویژه

 نگاهی به تبعات حمایت آمریکا 
از مالکیت اسرائیل بر کرانه باختری

الحاِق یک بحران! 

جهان 5

 چند روز پیش )پنجشنبه( رسانه های اسرائیل و بالطبع مطبوعاِت 
آمریکا اعالم کردند بنی گانتس، رئیس حزب آبی - سفید پس از ارائه 
تضمین های احزاب مذهبی یهودی در مورد اینکه بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل او را فریب نخواهد داد، دیدارهایی را با نمایندگان 
فراکسیون  پارلمانی خود درباره پست های وزارتی آغاز کرد. این خبر به 
نوعی سرآغاز بسیاری از مسائل و تحوالتی است که از چند روز پیش آغاز 
شده و طی هفته های آینده به نقاط خطرناک خواهد رسید؛ چراکه پس 
از انتشار این خبر شاهد آن بودیم که ۷۲ تن از ۱۲۰ قانونگذار کنست 
از جمله اعضای حزب بنی گانتس از نخســت وزیری بنیامین نتانیاهو 
حمایت کردند و پس از آن روون ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی )روز 
پنجشنبه( به طور رســمی نتانیاهو را مامور تشکیل کابینه کرد. بدین 
ترتیب نتانیاهو ۱4 روز فرصت خواهد داشت تا تشکیل دولت دهد و در 
صورتی که او باز هم در انجام این کار ناکام بماند، کنست منحل شده و 
اســرائیل برای چهارمین بار پیاپی انتخابات برگزار خواهد کرد. اینکه 
آیا نتانیاهو می تواند دولت را تشــکیل دهد یا خیر، موضوعی است که 
بسیاری از تحلیلگران با دیده خوش بینی به آن نگاه می کنند و برخی 
دیگر همچنان معتقدند نتانیاهو در این مســیر با مشکالت متعددی 
همانند گذشــته مواجه خواهد شد. فارغ از ســیاه یا سفید دیدِن این 
ماجرا و چینش این پرسش که آیا او موفق می شود یا شکست می خورد، 
باید به این موضوع توجه کرد که از زماِن معرفی شــدن وی به عنوان 
مسئول تشکیل کابینه اســرائیل تاکنون، بیش از ۵۰ اظهارنظر و خبِر 
ُخرد و کالن با محوریت اسرائیل و از سوی شخصیت های مهم سیاسی 
توسط رسانه های منتشر شده است. بخشی از این مواضع ممکن است 
عادی و براساس سیاست ها و راهبردهای کوتاه یا میان مدت اسرائیل 

باشد، اما باید توجه داشت...

موضوع زلزله دوباره بر سر زبان مسئوالن شهری افتاده است

افزایشتابآوریتهران؛رویاییکهمحققنمیشود
شهرنوشت 6

سياست 2

 تأکید رهبرانقالب در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا:

 بازگشا�یی اماکن مقدس 
منوط به نظر کارشناسان است

مکانیکي و ماشین آالت کشاورزي و کارخانه داشتیم شروع به ساخت قطعات 
با اســتفاده از ظرفیت تولید داخلی نموده و مهمترین آنها ساخت دستگاه 
برداشت نیشکر )هاروستر( بود که تولید صفر تا صد آن بوسیله همکاران در 

این شرکت صورت گرفت.
مجدي بیان کرد: این دستگاه با قیمت حدود چهارصد هزار دالر از طریق 

کشور استرالیا وارد مي شد که در شرایط فعلي نه تنها امکان تهیه و واردات 
آن وجود ندارد بلکه از لحاظ اقتصادي نیز مقرون به صرفه نیست همچنین 
دستگاهي که در این شرکت طراحي و ساخته شده نسبت به نمونه وارداتی 
با قیمت بسیار پایین تر به بهره برداری رســیده و بعنوان الگو برای صنایع 
نیشکر مطرح شده است این دستگاه با شــرایط نیشکر خوزستان سازگار 

بوده و راندمان بهتری نسبت به دستگاه هاي وارداتي دارد. مجدي در پایان 
عنوان کرد: اگر بتوانیم با همکاری شرکت هپکو خط تولیدی با ظرفیت ۲۰۰ 
دســتگاه راه اندازی کنیم میتوانیم هر کدام از ۷ شرکت وابسته به شرکت 
توسعه نیشکر که با ۲4 دســتگاه مشغول به کار هســتند را از واردات این 

دستگاه بی نیاز کنیم.


