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پای درس علی)ع(

حضرت امام خمینی)ره(: این وصیت نامه ها که این عزیزان )شهدا( 
می نویسند مطالعه کنید، پنجاه سال عبادت کردید، خدا قبول کند. یک 
روز هم یکی از این وصیت نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و فکر کنید.

صفحه 3
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۲۹ ذیقعده ۱43۸ - شماره ۲۱۷۰3

با حکم فرمانده کل قوا صورت گرفت
انتصاب فرمانده کل ارتش 

و جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای فرمانده معظم کل قوا، در 
احکام جداگانه ای امیر سرلشکر عطاءاهلل صالحی را به سمت 
جانشین رئیس  ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرلشکر سّید 
عبدالّرحیم موســوی را با ارتقاء به درجه  سرلشکری به سمت 

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند.
متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
امیر سرلشکر عطاءاهلل صالحی

با قدردانی از خدمات خالصانه شما در فرماندهی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، بنا به پیشنهاد رئیس  ستاد کل نیروهای مسلح، جنابعالی 
را که از سوابق و تجارب ارزشمندی در حوزه های فرماندهی و ستادی 
برخوردار می باشید به ِسمت جانشین رئیس  ستاد کل نیروهای مسلح 

منصوب می کنم.
از زحمات و تالش های امیر ســرتیپ سّید عبدالّرحیم موسوی در 
این مســئولیت قدردانی می کنم. توفیق همــگان را از خداوند متعال 

مسئلت دارم.
سّید علی خامنه ای
۳۰ مرداد ۱۳۹۶

 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
امیر سرتیپ سّید عبدالّرحیم موسوی

نظر به تعهد و شایستگی و تجارب، شما را با ارتقاء به درجه سرلشکری 
به ِسمت فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب می کنم.

با توجه به ذخیره  عظیم نیروی انسانی کارآمد و مؤمن ارتش و تجربیات 
دوران دفاع مقّدس و پس از آن، انتظار می رود در دوران فرماندهی شما با 
رویکرد تحولی و انقالبی، ارتقای توان و آمادگی های رزمی و تعالی معنوی 
و بصیرتی و تأمین نیازهای معیشتی و هم افزایی با سایر نیروهای مسلح، 

شتاب گیرد و مجموعه آجا به نصاب شایسته تر برسد.
از تالش های خالصانه و ارزشمند امیر سرلشکر عطاءاهلل صالحی در 
طول خدمت تشــکر و قدردانی می کنم و توفیق همگان را از خداوند 

متعال مسئلت دارم.
سّید علی خامنه ای
۳۰ مرداد ۱۳۹۶

با حکم رهبر انقالب
سردار دهقان مشاور فرماندهی کل قوا شد

رهبر معظم انقالب اســالمی و فرمانده کل قوا در حکمی 
سردار سرتیپ حســین دهقان را به عنوان مشاور فرماندهی 
کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح 

منصوب کردند.
به گزارش فارس، متن حکم فرمانده کل قوا به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان

نظر به تجارب مؤثر جنابعالی در عرصه های دفاعی خصوصا حوزه 
صنعت، شما را به ِسمت مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی 

و پشتیبانی از نیروهای مسلح منصوب می کنم.
رصد مســتمر تحقیقات علمی و تحول فناوری های دفاعی و ارائه 
پیشنهاد در دستیابی به ارتقاء و توسعه قابلیت ها مورد انتظار می باشد.
سّیدعلی خامنه ای
2۹ مرداد ۱۳۹۶

زبان سرکش 
صاحب خود را به هالکت می اندازد!

امــام علی)ع(: زبان و دل را هماهنگ کنید. انســان باید 
زبانــش را حفــظ کند، زیرا همانا این زبان ســرکش، صاحب 
خــود را به هالکت می اندازد. به خدا ســوگند، پرهیزکاری را 
ندیده ام که تقوا برای او سودمند باشد، مگر آنکه زبان خویش 

را حفظ کرده بود.
نهج البالغه - خطبه ۱۷۶

بیانیه وزارت دفاع به مناسبت سالروز صنعت دفاعی
متخصصان صنعت دفاعی لحظه ای 

از حداکثرسازی قدرت دفاعی 
غفلت نخواهند کرد

وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه ای به 
مناسبت سالروز صنعت دفاعی، تأکید کرد: حداکثرسازی قدرت 
دفاعی در چارچوب اهداف و سیاست های نظام جمهوری اسالمی 
و متناسب با الزامات مقابل موفق برابر تهدیدات، لحظه ای مورد 

غفلت قرار نخواهد گرفت.
وزارت دفــاع با صدور بیانیه ای اعالم کرد: تالقی روز صنعت دفاعی 
کشــور با ایام آغاز به کار دولت دوازدهم و وزیر جدید دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، الهام بخش و یادآور جایگاه و نقش نوین وزارت دفاع در 
ارتقای »امنیت« و قدرت »بازدارندگی« جمهوری اسالمی ایران به ویژه 
در حوزه تقویت سالح های راهبردی به ویژه »قدرت موشکی« و حمایت 
از »جبهه مقاومت اسالمی« بوده و متضمن امنیت پایدار ملی و پشتوانه ای 
غنی برای پیشبرد راهبردها و سیاست های بین المللی به شمار می رود.

وزارت دفاع تصریح کرد: پیش بینی ها و اقدامات الزم برای مقابله با 
تحریم های ظالمانه و تأثیرگذار در حوزه صنعت دفاعی کشور که ممکن 
است در آینده در ابعاد جدیدی پدیدار شود، در کنار »حداکثرسازی 
قــدرت دفاعی« در چارچوب اهداف و سیاســت های نظام جمهوری 
اسالمی و متناسب با الزامات مقابل موفق برابر تهدیدات و تحکیم اصل 
بازدارندگی، لحظه ای مورد غفلت قرار نخواهد گرفت و به فضل الهی 
ملت ایران تبلور آن را در صحنه رزمایش ها و مأموریت های نیرو های 
مسلح کشور به ویژه در »ارتش جمهوری اسالمی« و »سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی«، مشاهده و تجربه خواهند کرد.
فرصت مجدد برای انتخاب رشته های 

با آزمون دانشگاه آزاد 
رئیس مرکز ســنجش و پذیرش دانشــگاه آزاد اسالمی 
گفت: داوطلبانی که موفق به انتخاب رشته های با آزمون این 
دانشگاه نشده اند، می توانند تا ساعت 2۴ امشب )سه شنبه( 
برای انتخاب رشته های با آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاه 

آزاد اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امیررضا شاهانی با بیان اینکه این 
زمان تمدید نخواهد شــد، افزود: داوطلبان برای انتخاب و ثبت کدرشته 
محل ها به سایت اینترنتی به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند.
شاهانی ادامه داد: برخی تغییرات، اصالحات و کدرشته محل های 

جدید گروه علوم پزشکی در این سایت اینترنتی منتشر شده است.
به گفته وی، داوطلبانی که در روزهای گذشته انتخاب رشته کرده اند نیز 
می توانند در این مدت برای ویرایش کدرشته محل های انتخابی اقدام کنند.

شــاهانی با بیان اینکه هر داوطلب می تواند ۲۰ کدرشته محل را 
انتخاب و در برگ انتخاب رشته ثبت کند، افزود: داوطلبان باید بر اساس 
نمرات و کدی که در کارنامه آزمون سراسری آنها درج شده است برای 

انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اقدام کنند.

رهبر معظم انقالب اسالمی، صبح دیروز در 
دیدار جمعی از مسئوالن و فعاالن فرهنگی از 
استانهای یزد و همدان با تأکید بر لزوم تقویت 
روحیه انقالبی در نسل جوان، شهید حججی را 
نمونه ای درخشان از رویش های انقالب خواندند 
و خاطرنشان کردند: مسئوالن فرهنگی موظفند 
روحیه و جریان انقالبی را در محیط های مختلف 

تقویت و از آن پشتیبانی کنند.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در این دیدار 
با اشاره به بســترهای فراوانی که در دنیای امروز در 
جهت گمراه کردن نســل جوان ایجاد شــده است، 
افزودنــد: در مقابل این تبلیغات مضــّر و صداهای 
گمراه کننده، ظرفیت های بزرگی در جهت هدایت و 

رویش جوانان وجود دارد.
رهبر انقالب اسالمی، شهید حججی را نمونه ای 
درخشان از رویش های اسالمی و انقالبی خواندند و 
گفتند: شهید حججِی عزیز در دنیایی که روزنه های 
اغواگــر صوتی و تصویری فراوانی وجود دارد، چنین 
درخشــید و خداوند او را همچون حجتی در مقابل 

چشم همگان قرار  داد.

ایشان با اشاره به درخواست های فراوان جوانان برای 
حضور در جبهه های مبارزه با دشمن، افزودند: امروز 
بســیاری از جوانان با انگیزه باال و ایمان باورنکردنی، 
به دنبال آنند که از زندگی، خانواده و راحتی خود بگذرند 
و با عشق به جهاد و دفاع از ارزش ها با دشمن مبارزه 
 کنند که باید قدر این رویش های جدید و ارزشمند را 

دانست.

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، تقویت روحیه 
انقالبــی و جهادی را مهم ترین وظیفه مســئوالن و 
دســت اندرکاران فرهنگی خواندند و خطاب به آنان 
خاطرنشــان کردند: باید همه تالش خود را مصروف 
تربیــت دینی و انقالبی جوانان کنید و بدانید اخالق 
نیز همراه با تقویت روحیه انقالبی و دینی و حرکت 
جهــادی و میل به جهاد در راه خدا، ایجاد و ماندگار 

می شود.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: مسئوالن باید 
جریان عظیم نیروی انقالب را که خوشبختانه در بین 
جوانان جریان دارد، تقویت کنند و به گونه ای عمل 
نکنند که جریان انقالبی، تضعیف و جریاِن مقابل آن 
در محیطهای فرهنگی، دانشگاهی و تبلیغات دینی 

تقویت شود.

رهبر انقالب:

خداوند شهید حججی عزیز را 
حجتی در مقابل چشم همگان قرار  داد

سفیران جدید دو کشور در تهران با وزیر امور 
را تسلیم  و استوارنامه های خود  خارجه دیدار 
کردند و همچنین معاون عربی آفریقایی وزارت 
خارجه با وزیر خارجه لبنان دیدار و گفت وگو کرد.

ســفیر جدید نیجریه و جمهوری چک در تهران 
در آغاز ماموریت خود بــا محمد جواد ظریف، دیدار 
و رونوشت اســتوار نامه های خود را تسلیم وزیر امور 

خارجه کشورمان کردند.
همچنین ســفیران مالی و سریالنکا در تهران در 
پایــان ماموریت خود با محمد جواد ظریف وزیر امور 

خارجه دیدار و خداحافظی کرد.
دیگر اینکه، حسین جابری انصاری معاون عربی و 
آفریقای وزارت امور خارجه در ادامه دیدارهای خود با 
مسئوالن لبنان، بعد از ظهر دیروز )دوشنبه ۳۰ مرداد( 
با جبران باسیل وزیر خارجه این کشور دیدار و پیرامون 
موضوعــات منطقه ای، تحوالت لبنان و همکاری های 

دوجانبه گفت وگو کرد.
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در این 
دیدار با ارائه گزارشی از تالش های جمهوری اسالمی 
ایران، در تعامل با دیگر شرکای روند آستانه برای پایان 

بحران ســوریه اظهار داشت برای حل و فصل بحران 
ســوریه به کمک و همراهی لبنان و دیگر کشورهای 

منطقه نیاز هست.
جابری انصاری همچنین ابــراز امیدواری کرد با 
همــکاری وزارت خارجه ایران و لبنــان، برنامه های 
دیدار آتی میشــل عون رئیس جمهور لبنان از تهران 
به نحوی تنظیم شود که این دیدار سرآغاز گسترش 
همکاری های دو کشور در همه حوزه ها به ویژه سیاسی 

و اقتصادی باشد.
جبران باســیل وزیر امور خارجه لبنان نیز در این 

دیدار با تشکر از حمایت های جمهوری اسالمی ایران 
از لبنان در حوزه رویارویی با تروریســم اظهار داشت: 
برقراری آتش بس و ایجــاد مناطق کاهش تنش در 
سوریه در قالب روند آستانه، به لبنان در مسیر پیروزی 
بر تروریسم کمک می کند و سبب می شود تا لبنان از 

سنگینی فشار تبعات بحران سوریه رهایی یابد.
بــه گزارش مهر، طرفین در این دیدار بر ضرورت 
تعمیق و گسترش روابط دو جانبه و همچنین استمرار 
گفت وگو و رایزنی در زمینه های دوجانبه و منطقه ای 

تاکید کردند.

در بیروت صورت گرفت

دیدار جابری انصاری با وزیر خارجه لبنان

پیکرمطهر ســه شهید مدافع حرم دیروز با 
حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان، 
اقشــار مختلف مردم و جمعی از مسئوالن در 

شهرری تشییع شد.
به گــزارش ایرنا، پیکر شــهیدان محمد فقیری، 
اســداله زواری و سید مصطفی شاه حسینی با حضور 
پرشور مردم از میدان شهرری به سمت حرم حضرت 
عبدالعظیم حسنی)ع( تشییع و پس از طواف بر گرد 

مضجع شــریف حضرت عبدالعظیم)ع( و دو امامزاده 
مجاور ایشان و اقامه نماز برای خاکسپاری به قطعه 5۰ 
بهشت زهرا)س( منتقل شد تا در جوار مزار همرزمان 

شهیدشان آرام گیرد.
این ســه شــهید مدافع حرم از اتباع افغانستان و 
نیروهای لشــکر فاطمیون بودند که به دســت گروه 
تروریستی و تکفیری داعش در سوریه به درجه رفیع 

شهادت نائل آمدند.

خانواده شــهید تازه تفحص شده تهرانی، 
»محمد رونقی« بعد از گذشت 2۹ سال با پیکر 

مطهر شهیدشان دیدار کردند.
به گزارش تســنیم، در این دیدار که صبح دیروز 
در معراج شــهدای تهران برگزار شــد، مادر، خواهر 
و برخی از بســتگان شــهید حضور داشتند و با پیکر 

شهید وداع کردند.
شهید محمد رونقی متولد سال46 و ساکن تهران 

بود. وی سرباز وظیفه ژاندارمری بود که در سال 67 در 
منطقه زبیدات به شهادت رسید اما پیکر مطهرش در 
منطقه ماند و در شمار شهدای مفقوداالثر قرار گرفت. 
پیکر مطهر این شــهید بعد از گذشــت ۲9 سال 
طی عملیات تفحص اخیر توسط کمیته جست وجوی 
مفقودین ســتاد کل نیروهای مسلح کشف و هویت 
وی از طریق اتیکت لباس و مدارک همراه شناســایی 

و احراز شد.

تشییع پیکر ۳ شهید مدافع حرم لشکر فاطمیون 
در شهرری 

دیدار مادر شهید »رونقی« با پیکر 
فرزندش بعد از 2۹ سال

حماسه خوانی شاعران و هنرمندان 
برای شهید حججی

شــب شــعر و هنر برای پاسداشت شــهید مدافع حرم، محسن حججی با 
عنوان »سر به راه« عصر یکشنبه ۲9 مرداد در نخلستان سازمان اوج برگزار شد.
در این مراســم که با استقبال شاعران و چهره های فرهنگی و هنری همراه 

بود، خانواده شهید حججی هم حضور داشتند.
رضا برجی عکاس و مستندســاز در این مراســم گفت: یک ســری از بچه 
بسیجی ها یک شبه به جایی می رســند که بزرگ ترین عرفا خواب آن مرحله را 

هم نمی بینند؛ محسن حججی نمونه ای بر این مدعاست.
برجــی ادامه داد: اگرچه نســل مــا دلداده حضرت روح اهلل بــود ولی حاال 
بچه هــای دهه 6۰ تا 8۰ که رهبر معظم انقــالب را آقا خطاب می کنند به خدا 
قســم همان هایی هستند که امروز تا پای جان و حتی شاید بیش از هم نسالن 
ما پای والیت فقیه ایســتاده اند. این هایی که امروز پای والیت فقیه می ایســتند 
می شــوند شهید محسن حججی. این اتفاق بزرگ است و این چیزی نیست جز 

والیت پذیری.
وی تصریح کرد: شــهید حججی طوفانی در قلب ها به راه انداخته. در این 
قصه یک اتفاقی افتاده، مگر شهید حججی نخستین شهید و رزمنده ای بود که 
ســرش را بریده اند؛ خیر! ببینید یک دهه هفتادی، راحت انقالب بر پا می کند و 

این یعنی قصه شهید حججی، قصه پر رمز و رازی است. 
مصطفی جمشــیدی داســتان نویس نیز در این شب شــعر گفت: انقالب 
اســالمی شــکوه و توانایی خود را داشــته و در عرصه بین المللی پیام خود را 
رســانده است. خطر داعش نه فقط برای ما بلکه برای جهانیان یک خطر واضح 
است ولی نمی دانم چرا کوردالن نمی بینند که رزمندگان ما در مقابل سیاهی ها 
با ابدانشان ایستاده اند. رنسانســی که این شهید در اجتماع و عرصه هنر ایجاد 

کرد مبارک است.
میالد عرفانپور، علیرضا قزوه، ســجاد رشیدی، مصطفی محدثی خراسانی، 
محســن کاویانی، ســعید بیابانکی، مهدی جهاندار و... نیز به شعرخوانی درباره 

شهید حججی و مدافعان حرم پرداختند. 
بعد از آن نیز پدر شــهید حججی در سخنان کوتاهی ضمن تشکر از عوامل 
برگزاری و حضار در این مراســم، شــهید حججی را متعلق به تمام ملت ایران 

خواند.
عضو اسبق شورای مرکزی انجمن منتقدان:

دعوت جعفر پناهی به جشن منتقدان 
توهین به جریان نقد بود

عضو اسبق شــورای مرکزی انجمن منتقدان سینما گفت: جشن منتقدان، 
قرار بود به عنوان مراســمی آکادمیک و معتبر برگزار شود، اما عملکرد شورای 
مرکزی انجمن منتقدان و دبیر این دوره از جشــن به گونه ای بود که هم اعتبار 

این مراسم زیر سؤال رفت و هم به اعضای انجمن توهین شد.
علی اکبر عبدالعلی زاده، نویسنده و منتقد و از اعضای اسبق شورای مرکزی 
انجمن منتقــدان در گفت وگو با خبرنگار کیهان، درباره دعوت از جعفر پناهی 
به یازدهمین دوره جشن منتقدان تصریح کرد: جماعتی قصد دارند خودشان را 
به جریان به اصطالح روشــنفکری نشان دهند، غافل از اینکه این جریان، رحم 
ندارد. همان طور که در همین دوره از جشن منتقدان دیدیم، جعفر پناهی روی 
صحنــه آمد، جایزه را به فیلم برگزیده نداد اما حاضر هم نشــد صحنه را ترک 
کنــد. او نظم را به هم ریخت، به اعضــای انجمن توهین کرد و رأی آکادمی را 
زیر سؤال برد اما دوباره برگشت و از تریبون جشن منتقدان سوءاستفاده کرد. 

وی ادامه داد: اساســا انتخاب جعفر پناهی برای حضور در صحنه جشــن 
انجمن منتقدان که قرار بوده مراســمی اعتباری و تخصصی باشــد  اشتباه بود. 
چون پناهی نه فیلمی دارد که در قواره سینما تعریف شود و نه جوایز سینمایی 
گرفته اســت. جوایزی هم که گرفته رویکرد سیاسی داشــته اند، نه سینمایی. 
عــالوه بر این، او از هر فرصتی برای موج ســواری بهره می برد. افرادی مثل من 
که از نزدیک با جعفر پناهی برخورد داشــته اند و او را می شناســند این حرف 
من را تصدیق می کنند. به طور طبیعی در مراســمی که مدعی تخصصی بودن 
است، جوایز بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را باید بزرگان و افراد معتبر اعطا 
کنند، نه فردی مثل جعفر پناهی.چطور می شود که هیئت مدیره و دبیر جشن 
منتقدان این موضوعات ســاده را نمی دانند؟ حتی مجری مراسم نیز تناسبی با 

یک محفل و مراسم تخصصی و آکادمیک نداشت.
عبدالعلی زاده افزود: امســال خطاهای بســیار بزرگی در جشــن منتقدان 
صورت گرفت که توهین به کل جریان نقد محســوب می شود. چطور است که 
برگزارکنندگان جشــن انجمن منتقدان کارت مهمانان جشن را به در منزلشان 
ارســال می کنند اما به اعضای انجمن که صاحبان اصلی این جشن بودند، اعالم 
کردند که باید بروند و با ارائه کارت ملی، کارت دعوت بگیرند؟ در جشنواره های 
دیگر، حرمت اعضای انجمن منتقدان بیشــتر از جشــنی که توســط خود این 
انجمن برگزار شــد نگه داشته می شود.نتیجه این است که سال های سال است 
موثرین عرصه نقد و پژوهش در این جشن حضور نمی یابند. مگر اینکه به عنوان 
اهدا کنندگان جایزه به آنها اصرار شــود که حاضر شوند. همه ترجیح می دهند 

که از این جشن دور بمانند.
وی در پایان تأکید کرد: در جشــن انجمن منتقدان، بار دیگر منافع صنفی 

برای منافع شخصی افراد محدودی هزینه شد.
گفتنی است مراسم جشــن منتقدان و نویسندگان سینمایی که در ششم 
مرداد برگزار شــد با حاشیه های فضاحت باری روبرو شد و این آئین را تبدیل به 

رخدادی سخیف و مبتذل نمود.
تفکیک جنسیتی در فرانسه 

رو به افزایش است!
براســاس گزارش روزنامه »لوبس« فرانســه، گرایش های مدنی در جوامع 
شــهری فرانسه، برای جداسازی جنســی یا همان تفکیک جنسیتی در اماکن 
عمومی رو به افزایش اســت. این روزنامه می نویســد: »در نگاه به بدنه جامعه، 
دیده می شــود که اماکن ویژه و خصوصی زنانه در کشور در حال افزایش است؛ 
ازمدارس بگیرید تا کلوپ های ورزشــی تا فضاهای حرفه ای. شــمار اماکن ویژه 

بانوان، روز بروز افزایش می یابد...«
این درحالی اســت که سالهاســت رســانه های غربی و همچنین شــبه 
روشــنفکران داخلی، سبک زندگی اســالمی/ایرانی که بر رعایت حفظ حریم 
محــرم و نامحرم و همچنیــن حضور زنان در عرصه های مناســب اســتوار 
اســت را به عنوان تفکیک جنســیتی هدف اعتراض و انتقاد قرار داده اند. اما 
علیرغم این غوغای رســانه ای براساس همین ســبک زندگی ایرانی/اسالمی 
در جامعه ما، شــاهد بروز اســتعدادهای بسیاری از جامعه زنان در عرصه های 
مختلف خانوادگی، علمی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشــی و... بوده ایم که باعث 
 شــده کشــور ما در جهات متعدد در مقام نخســت منطقه و آســیا و حتی 

رتبه های باالی جهانی قرار گیرد.
اما در غرب و کشــورهای اروپایی و آمریکایی علی رغم تمامی آنچه رعایت 
تساوی حقوق زنان و مردان خوانده شده و گویا زنان در همه شغل ها و موسسات 
و مراکز و حتی پســت های باالی سیاســی اقتصادی، حضــوری برابر با مردان 
داشــته اند اما به دلیل اختالط افسارگسیخته توام با برهنگی و عریان گری زنان 
و مردان، مســئله تعرضات جنسی، بارداری های ناخواســته، سقط جنین های 
روزافزون و در نتیجه فروپاشی خانواده ها، براساس آمارهای موسسات اجتماعی 
به معضلی فاجعه بار در جوامع غربی منجر شــده، آنچنان که براساس آمار یکی 
از معتبرترین این موسســات )آژانس حقوق بنیادین FRA( ، بیش از یک سوم 
زنــان در اروپا مورد تعرض جنســی قرار می گیرند و در این میان کشــورهای 
اسکاندیناوی مانند سوئد و دانمارک و فنالند که ظاهرا به رفاه و فرهنگ باالتری 

معروف هستند از وضعیت فالکت بارتری برخوردارند.
شاید از همین روست که روزنامه »لوبس« در ادامه گزارش خود می نویسد:
»...در جامعــه مدرن امروز، صحبت از مدارس خصوصی، بخش فرهیخته و 
مرفه جامعه است که در آنها والدین خواستار تحصیل فرزندانشان در کالس های 
ویژه پســران و دختران هستند. امروز شــاهد افزایش تعداد کلوپ های ورزشی 

هستیم که ویژه زنان و ممنوع برای مردان است...«
به نوشــته این روزنامه هم اکنون در فرانسه 15۲ آموزشگاه ویژه دختران و 
پسران وجود دارد که مدیران آنها جداسازی دختران و پسران را یکی از عوامل 

موفقیت بیشتر دانش آموزان ذکر کرده اند.
به نظر می رســد به تدریج جامعه اروپایی به فجایع و معضالتی که ســبک 
زندگی منحط غربی برای آنها به بارآورده، بیشــتر واقف شــده و تنها راه نجات 
فرزندان از باتالقی که اینک انســان غربی در آن گرفتار است را روی آوردن به 
نوعی ســبک زندگی می داند که سالها با عناوین تبعیض جنسیتی و خشونت و 

عقب ماندگی و... مردم را از آن ترسانده بودند.

عضــو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد 
دانشگاه امام صادق علیه السالم گفت:جذب 
سرمایه خارجی بهانه ای برای جریان غربگرا 
در ایران برای تغییر در رفتارسیاسی در سطح 

بین الملل است.
حجت اهلل عبدالملکی، در گفتگو با تسنیم با بیان 
اینکه سرمایه گذاری خارجی در صورتی که باعث 
تقویت تولید ملی شــود در راستای تحقق اقتصاد 
مقاومتی اســت گفت: اما اکنون بخش ناچیزی از 
منابع مالی جذب شــده به بازار سرمایه به بخش 
تولید و ســرمایه گذاری واقعی سرریز می کند و به 
همین جهت بایستی در جذب سرمایه های خارجی 

به بازار اوراق بهادار اغراق صورت نگیرد، ضمن اینکه 
مقتضی است به اثرات این قضیه در شکننده تر شدن 

اقتصاد ملی نیز توجه شود.
عبدالملکی با اشــاره به اینکــه برخی به بهانه 
توســعه ســرمایه گذاری خارجی قائل به ضرورت 
تغییر الگوی رفتار سیاسی کشور در سطح بین الملل 
هستند گفت: هدف عمده این جریان، تنش زدایی 
با غرب به منظور جذب سرمایه های غربی است اما 
جذب منابع سرمایه ای موجود در غرب به نسبت 
سرمایه های جانمایی شده در شرق جهان از اهمیت 

کمتری برخوردار هستند.
وی با  اشاره به اینکه منابع هنگفت سرمایه ای 

در کشــورهای دوست و همســایه وجود دارد که 
معموال مورد غفلت واقع می شوند گفت:  به عنوان 
مثال سرمایه داران بزرگی در قطر، امارات متحده 
عربی، لبنان و ... وجود دارند که به ســبب برخی 
قرابت های فکری و فرهنگی مایل به سرمایه گذاری 

در ایران هستند.
عبدالملکی افزود:  به طور کلی ظرفیت الگوی 
سرمایه گذاری خارجی برای تامین آتیه جوامع نفت 
فروش )اعم از آسیایی و آفریقایی( باعث می شود 
بسیاری از این کشورها در برنامه های بلندمدت خود 
به سرمایه گذاری خارجی اهتمام داشته باشند و در 
این میان ایران به عنوان کشــوری با ظرفیت های 

اقتصادی بســیار باال از یک سو و کشوری باثبات 
و پایدار در منطقه از ســوی دیگر، می تواند مقصد 

خوبی برای این منابع باشد.
وی با اشاره به اینکه در وضعیتی که به جهت دارا 
بودن ذخایر غنی نفت و گاز، معادن و محصوالت 
کشــاورزی، کشــور ایران از مزیت های راهبردی 
باالیــی برای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال 
برخوردار اســت گفت: تخصیص حدود 75 درصد 
از سرمایه های خارجی به حوزه های مربوط به خام 
فروشی )براساس روند دهه های اخیر، به خصوص 
در تولیــد و فروش نفت خام( یک خســارت ملی 

بزرگ محسوب می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه:

غربگرایان به بهانه جذب سرمایه خارجی خواهان تغییر در رفتار سیاسی كشور هستند

در بازدید از فرماندهی مرزبانی صورت گرفت

تأکید سرلشکر باقری بر حمایت از مرزنشینان
به عنوان اصلی ترین پایه های امنیت

رئیس ستادکل نیروهای مسلح همکاری، هماهنگی 
و هم افزایی هر چه بیشتر سازمان ها و دستگاه های 
لشــکری و کشــوری در موضوع امنیت مرزها را 

خواستار شد.
به گزارش تسنیم، سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح در بازدید از فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران، اقدامات برجسته این فرماندهی در 
ارتقای امنیت و انســداد مرزها و نیز ســامانه های اپتیک و 

الکترونیکی رصد و کنترل آن را مورد بازدید قرار  داد.
وی در ایــن بازدید همکاری، هماهنگی و هم افزایی هر 
چه بیشــتر سازمان ها و دستگاه های لشکری و کشوری در 
موضوع امنیت مرزها را خواســتار شد و گفت: برخورداری 
از مرزهای امن در جمهوری اســالمی ایــران و برخورد با 
مســائلی از قبیل قاچاق کاال، حمــل موادمخدر، برخورد با 
تروریست ها، ورود و خروج اتباع بیگانه و قاچاق سالح باید 

سرلوحه اقدامات قرار گیرد.
سرلشکر باقری همچنین بر ضرورت توجه و حمایت از 
مرزنشــینان به عنوان اصلی ترین پایه های امنیت پایدار در 

مرزها و لزوم افزایش آن در آینده تأکید کرد

علــوم  دانشــکده  دانشــجویی  گــروه 
ریاضی دانشــگاه صنعتی اصفهان در مســابقات 
 IMC 2۰۱۷ بین المللــی ریاضــی بلغارســتان
 یک نشــان نقره، یک برنــز و دو دیپلم افتخار 

کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، سرپرســت تیم 
دانشجویان ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در این 
دوره از مســابقات، محسن قدرتی، آرمان ادیبی، حسین 
شــکوهی زاده، محمدمهدی کاظمی و محمدرضا توکلی 
مقدم گروه دانشــجویی این دانشــگاه به ترتیب موفق به 
دریافت یک نشان نقره، یک نشان برنز و دو دیپلم افتخار 

شدند.
رضا رضائیان فراشاهی افزود: در دوره های پیشین این 
رقابت های بین المللی هم دانشگاه صنعتی اصفهان موفق 

به کسب افتخارات متعدد شده است.
بیست و چهارمین مسابقات بین المللی ریاضی دانشجویی 
)IMC۲۰17(با حضور بیش از ۳۰۰شرکت کننده در قالب 
 7۰گروه از کشورهای مختلف جهان مرداد امسال در بلغارستان 

برگزار شد.

درخشش دانشجویان 
دانشگاه صنعتی اصفهان
 در مسابقات بین المللی


