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بمب های شیمیایی آلمان
کیت های کرونای ایران
آلمان یکی از چند ده کشور حامی صدام در جنگ
تحمیلی علیه کشورمان بود .آن روزها که اکثر
دولت های اروپایی در کنار آمریکا و کشورهای
منطقه آشــکــارا از رژیــم بعث عــراق در مقابل
ایران حمایت های سیاسی ،مالی و تجهیزاتی
میکردند آلمان و یکی دو کشور دیگر اروپایی
اما عالوه بر کمک های تسلیحاتی ،اقتصادی و
سیاسی ،مقادیر فراوانی مواد شیمیایی و گازهای
سمی برای ساخت بمب های شیمیایی در اختیار
صدام گذاشتند .اقدامی جنایت بار که موجب
شهادت و شیمیایی شدن تعداد زیادی از فرزندان
عزیز ایران شد و هنوز که هنوز است بعد از حدود
 32سال که از پایان جنگ می گذرد برخی از
یادگاران پرافتخار روزهــای جهاد و حماسه با
عوارض سخت و جانکاه آن مواد سمی ،همچنان
دست و پنجه نرم می کنند و خس خس نفس
های پرغیرت شان از نای جان کم رمق و سینه
های پــردردشــان شنیده می شود و تنها خدا و
خانواده های این نمادهای غیرت ملی میدانند
که این جانبازان گران مقدار که بسیاری شان
حاال در بین ما نیستند چه درد و رنجهایی که
تحمل نکردند و نمی کنند .به همین اندک اشاره
به اقدامات ضد بشری و جنایتکارانه صــدام و
کشورهای حامی او از جمله آلمان برای یادآوری
گوشه ای از آن جنایت ها علیه کشورمان بسنده
می کنم اما این روزها دانشمندان جوان ایران
زمین ایــن نهال هــای ریشه دار در انسانیت و
اخالق و معنویت ،پاسخ جنایت های آن روزهای
دشمنان ملت را در اوج عزت و سربلندی و از
سر کرامت و انسانیت و نوع دوستی با ارسال
کیتهای تشخیص کرونا به آلمان و  40کشور
دیگر سفارش دهنده و  60کشور درخواست
کننده در سراسر جهان می دهند.
روز گذشته خبر ارسال  40هزار کیت تشخیص
کرونا به آلمان که نیاز تشخیص  4میلیون نفر
در این کشور را تامین می کند منتشر شد ،خبر
و اقدامی انسان دوستانه که پیام هایی روشن و
آشکار دارد که به اجمال و اختصار اشاره می شود.
-1با توجه به این که ساخت کیت تشخیص کرونا
تنها در انحصار چند شرکت و چند کشور معدود
جهان است ،تولید این کیت از توان علمی و مهم
تر از آن همت و اراده دانشمندان و متخصصان
کشورمان حکایت می کند و نشان می دهد که در

صورت اعتماد به جوانان و تاکید بر توان داخلی و
میدان دادن به نیروهای مستعد در همین شرایط
سخت تحریمی نه تنها در عرصه تولید علم و
دستیابی به فناوری های پیشرفته و مورد نیاز می
توانیم نیازهای داخلی کشور را تامین کنیم بلکه
با حمایت های به موقع و هدفمند ،این ظرفیت
حتمی وجود دارد که در عرصه «جهش تولید» و
صادرات گام های بلندی برداریم.
-2دســتــیــابــی متخصصان و دانــشــمــنــدان و
مبتکران و مخترعان کشورمان به انواع فناوری
های پیشرفته طراحی و ساخت دستگاه های
سیستم های پیشرفته در زمینه های گوناگون
از جمله پزشکی ،سلول های بنیادی ،هوافضا،
بیوتکنولوژی ،نانوفناوری و ...و این روزها تولید
انواع کیت های تشخیص کرونا عالوه بر آشکار
کردن هرچه بیشتر توان علمی کشور از قدرت
و توان «پیشرو» بودن استعدادهای علمی ایران
حکایت می کند.
-3ان ــواع دستاوردها و پیشرفت های علمی،
صنعتی و ...کشورمان همچنین نشان می دهد
گرچه تحریم های همه جانبه و ناجوانمردانه،
فشارهای زیادی بر گرده ملت بار کرده اما این
تهدید و تحریم های سنگین ،فرصت های زیادی
را که از همه مهم تر «خــودبــاوری» اســت ،برای
حکومت فراهم کرده که با برنامه ریزی ،پیگیری
و اعتماد به توان نیروهای داخلی و ایجاد زمینه
هرچه بیشتر شکوفایی استعدادها می توان از این
فرصت ها به نفع رشد و توسعه و پیشرفت کشور
استفاده کرد.
-4پیشرفت های متعدد در زمینه های گوناگون
نشان می دهد گویا در زمینه برخی صنایع از
جمله خودروسازی دست ها و اراده های پنهان و
آشکاری وجود دارد که نمی خواهند این صنعت
توان پیشرفت و پاسخ گویی مناسب به نیاز جامعه
را داشته باشد.
-5تــولــیــد کیت هــای تشخیص کــرونــا توسط
متخصصان کشورمان در شرایطی که این بیماری
تا این لحظات بیش از سه میلیون و  700هزار نفر
را در جهان مبتال کرده و تقریبا همه کشورها را
به دردسرهای گوناگون بهداشتی ،مرگ و میر
افراد ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی
و ...انداخته آن هم در حالی که همچنان خودمان
درگیر تحریم های شدید و همه جانبه هستیم و
دادن پاسخ مثبت به کشورهای متقاضی کیت
های ایرانی تشخیص کرونا خصوصا به کشوری
مانند آلمان با آن سابقه جنایت های شیمیایی
علیه کشورمان نشان از نوع «نگاه انسانی» و
«جهان بینی» خداباورانه و بشردوستانه ایران
اسالمی دارد ،نگاه و اندیشه ای متعالی و البته
عملیاتی و حقیقی به انسان و جهان و فلسفه
هستی .اندیشه و نگاهی که باید در جهان بسط
و گسترش یابد.
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اعالم آمادگی سایپا
برای تولید مجدد پراید!

فعاالنبازارازقیمت 73میلیونیپراید
باوجودادعای 90میلیونیبرخی
سایتهاخبرمیدهند
معاون فروش سایپا با اشاره به رشد قیمت پراید
در بــازار بعد از اعالم پایان تولید ،گفت که در
صــورت کسب مجوزها و اعــام وزارت صمت
برای تنظیم بازار ،سایپا آمادگی عرضه دوباره
پراید را دارد.در روزهای اخیر ،اخبار مختلفی از
افزایشقیمتانواعخودروهایداخلی،آنهمبا
مصوبه دولت به گوش می رسد و همین موضوع،
بازار راکد و خاموش خودرو را بیدار کرده است.
یکی از این اخبار ،افزایش قیمت پراید  111به
حدود  90میلیون تومان است .موضوعی که
البته به نظر می رسد در این حجم و ابعاد ،بیشتر
محصول جوسازی های فضای مجازی است.
چرا که گزارش خبرگزاری تسنیم در این زمینه
نشان می دهد فروشندگان خودرو این قیمت
ها را کاذب می دانند و معتقدند پراید در خوش
بینانه ترین حالت ،با قیمت  73میلیون تومان
مورد معامله قرار می گیرد.در هر حال ،دیروز
معاون بازاریابی و فــروش گــروه خودروسازی
سایپا به این افزایش قیمت پراید واکنش نشان
داد .حسین کاظمی با تاکید بر این که این قیمت
های سرسام آور خودروها از جمله پراید هیچ
ارتباطی به شرکت خودروساز نــدارد و توسط
واسطه ها و مالکان خودروها یا با قیمت سازی
سایت هــای مجازی صــورت میگیرد ،گفت:
متاسفانه جوسازی و نقشآفرینی واسطههای
بازار پس از توقف تولید دو مدل خودروی پراید
باعث شد قیمت این خودرو در بازار آزاد به شکل
غیرمنطقی افزایش یابد .این در حالی است که
در همه کشورها وقتی تولید یک محصول به
دلیل فناوری قدیمی متوقف می شود ،میزان
استفادهودرنتیجهقیمتآنکاهشچشمگیری
پیدا می کند.وی به یک نکته جالب اشاره کرد
و افزود :پس از انتشار خبر توقف تولید پراید و
افزایش قیمتها در بــازار ،برخی از منتقدان
تولید آن ،تغییر رویکرد دادند و بیان کردند که
با خروج پراید ،به عنوان ارزانترین خودروی
کشور ،بخشی از جامعه توان خرید خــودرو را
از دست می دهد.کاظمی با بیان این که در
روزه ــای اخیر پیشنهادهایی به سایپا برای
عرضه دوباره این خودرو به منظور تنظیم بازار
ارائه شده ،افزود :تولید دو مدل پراید  ۱۳۲و
 ۱۱۱متوقف شده اما خط تولید پراید ۱۳۱
برای انجام تعهدات قبلی همچنان فعال است
و با افزایش ظرفیت آن و برای کاهش قیمتها
میتوان عرضه پراید را از سر گرفت.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••یادش به خیر پراید  25میلیون شد صدای
همه مان در آمد .حاال پراید  90میلیون شده
دیگه برایمان فرقی نمی کند .از بی عرضگی
خودمان بوده .از متحد نبودن خودمان بوده.
وگرنه دو هفته هیچ چیزی نمی خریدیم،
می دیدیم خودروهای قراضه شان را به چه
کسانی می فروشند؟!
•• چــرا مسئوالن بــر مــردم ایــن همه فشار
م ـیآورنــد؟ چــرا صدایمان به گــوش آن ها
نمیرسد؟
•• ســـال قــبــل یــک آپــارتــمــان  46متری
با20سال ساخت در مشهد در یک منطقه
متوسط  115میلیون بود و امسال همون
آپــارتــمــان 280مــیــلــیــون شــــده .حقوق
بازنشستگی تامین اجتماعی چــرا تغییر
محسوسی ندارد؟ کاش پارسال با قرض و وام
همان آپارتمان رو می خریدم تا به رویا برای ما
تبدیل نشود.
•• مسئوالن دیدند که کرونا و دالر  20تومانی
و پراید  60میلیونی مــردم را نکشته حاال
می خواهند همه چیز را دوبرابر گران کنند
ببینند ما چقدر مقاومت می کنیم؟!
••عزیزانی که اعتراض می کنید چرا به ما
سهام عدالت نمی دهند! متاسفانه مسئوالن
اسم خوبی برای سهام عدالت گذاشته اند.
ازکسانی که سهم دارند بپرسید چه خیری
دیدند بعد شما داد بزنید که سهام عدالت
میخواهیم.
••فقط یک نفر پاسخ بدهد تا آرام بگیرم .با این
افزایش قیمت ها ،من جوان باید چندسال
کار کنم تا بتوانم یک خودرو بخرم؟ باید چند
صد سال کار کنم تا یک خانه بخرم؟ اصال
چطور می توانم ازدواج کنم؟
••مسئوالن ستاد تنظیم بــازار وقتی توان
کنترل قیمت پیاز و سیب زمینی را ندارند
چگونه قادرند خودرو را قیمت گذاری کنند؟
•• رئیس بانک مرکزی اظهار کرد که پول ملی
ما از حیثیت افتاده و ارزش پول مان مقابل
ارزهــای دیگر شش میلیونم کاهش یافته.
واقعا خسته نباشی عزیز .دلیل آن را می

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

دانید؟ دلیلش همین گرانی های دولتی و
نبود نظارت در بازار است .گرانی ها را کنترل
کنید ،پول ملی ارزشــش را پیدا می کند و
نیازی به حذف صفر نیست.
••خودمون کم مشکل داریم بعضی مهاجران
هم شدند مایه دردسر! بعضی هایشان کال
به مرزهای کشورها اعتقادی ندارند و حق
خودشون می دونند که به هر شکلی وارد
ایران بشوند! ما هم نباید چیزی بگیم! خود
رسانه های داخلی برخی کشورهای همسایه
این قدر از ایران ،بد میگن که انگار ما دشمن
خونی شان هستیم!
•• اگــر خــودروســاز ،پراید را 70میلیون هم
بفروشدبازهمنمیتواندجوابگویخریداران
باشد .بهتر است قبل از هر نرخ گذاری اول فکر
جواب به مشتری روزانه باشند .وگرنه باال بردن
قیمت خیانت است به ملت.
•• چ ــرا مــســئــوالن بــه فــکــر نیستند؟ چــرا
میخواهند خودروی بسیار گران رو دوباره
چند برابر گران کنند؟ چرا کسی به فکر ما
نیست؟ من سه ساله می خوام ماشین ثبت
نام کنم .نه می توانم خودروی پیش فروشی
بخرم ،نه آزاد .باید چه کار کنم؟
•• بانک بــرای من پیامک پرداخت اقساط
ظرف مدت پنج روز فرستاده .آخه وسط ماه
ازکجا۶۰۰هزارتومان پول بیارم؟ الاقل،
اول ماه پیام بدید.
••الاقـــل شــمــا از حــق مــلــت دفـــاع کنید.
خودخواهانه صدور و تحویل قبض آب وبرق
را حذف کرده اند و روی قبوض اینترنتی هم
فقط بدهی را نوشته بدون شماره کنتور!
••قابل توجه نمایندگان مجلس! مطالبات
مردم بعد از گران شدن بنزین وگازسوز کردن
رایگان خودروها فراموش شد .چرا پیگیری
نمی کنید اگر نماینده هستید؟
••خانمی می گفت هر جا رفتم خواستگاری
بیشتر خانواده ها مادیات براشون مهم تر
بود تا ایمان !
•• پرونده زندگی سالم با موضوع ُ
«کندر»
بهشت اللهها ،یک بار دیگر نشان داد که

نمابر05137009129 :

همه امکانات کشور برای مردم تهرانه .آخه ما
مردم مشهد ،دل نداریم؟ االن کجا باید بریم
تفریح که مثل این باغ ،هم مسائل بهداشتی
رعایت بشه و هم عالی باشه؟
••جمعی از کارگران(به اسم کارمند) میراث
فرهنگی هستیم که بعد از  10ماه اضافه کار
اجباری ،کسیپاسخگویعقبماندگیاضافه
کار ما نیست  .بن کارت ماه مبارک رمضان فقط
به ما کارگران تعلق نگرفته و در جواب اعتراض
این گونه پاسخ دادند که هرکسی ناراضی است
تسویه حساب کند  .ممنون از روزنامه خراسان
به خاطر چاپ درد دل مردم.
•• کاش در جوانه درباره عاشق شدن در دوره
نوجوانی هم بنویسید.
•• حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی
را امسال هنوز اضافه نکرده انــد و به طور
حتم افزایش حقوق مان تا آخر خــرداد طول
میکشد.درسهامعدالتبیعدالتیدرحقوق
دادن و افزایش آن و همسان سازی بی عدالتی
است .درضمن دریک ماه گذشته پنج پیامک
داده ام چاپ نشده .لطفا پیگیری کنید.
••سالیان دراز بود که فرق بین اصالح طلبی و
اصول گرایی را نمی دانستم اما اکنون متوجه
شدم بسیاری از اصالح طلبان برای اصالح
جیب خودشان فریاد و فغان می کردند.
•• یـــک کــیــلــو حــلــیــم 18تــــومــــان 3عـــدد
نــان 2تــومــان4 .نــفــری افــطــار کــردیــم ،شد
20تومان .یعنی اگر فقط یک وعده چیزی
بخوریم و هیچ خرج دیگری نداشته باشیم
ماهانه  600هزار تومان باید بدهیم!
••چــــرا وزارت کـــشـــور ،ســهــمــیــه بــنــزیــن
آژانسهای اینترنتی را نمی ریزد؟
•• آیا به راستی من کارگر ساختمانی بیکار
نباید سهام عدالت داشته باشم؟ نمی دانم
چه کسانی قانون می گذارند ؟
••خدایی ظلم است مستاجرم ،ماشین هم
ندارم فرزندم ازدواج کرده و دو ماهه از یارانه
ن تاکنون کمک
مان جدا کردیم هیچ کدام ما 
معیشتی نگرفتیم .خانواده پسرم هنوز حتی
یارانه هم نگرفتند!

