صفحه 3
یکشنبه  ۲آذر ۱۳۹۹
 ۶ربیعالثانی  - ۱۴۴۲شماره ۲۲۶۱۶

اخبار كشور
روحانی در ستاد ملی مقابله کرونا:

پای درس علی

(ع)

توصیف مومنین واقعی در جامعه مسخ شده

امام علی(ع)(« :در جامعه مسخ شده) گروه اندکی باقی
ماندهاند که یاد قیامت ،چشمهایشان را بر همه چیز فرو
بسته ،و ترس رستاخیز ،اشکهایشان را جاری ساخته است،
برخی از آنها از جامعه رانده شده و تنها زندگی میکنند ،و
برخی دیگر ترسان و سرکوب شده یا لب فروبسته و سکوت
اختیار کردهاند ،بعضی مخلصانه همچنان مردم را به سوی
خدا دعوت میکنند ،و بعضی دیگر گریان و دردناکند که
تقیه و خویشتنداری ،آنان را از چشم مردم انداخته است،
و ناتوانی وجودشان را فرا گرفته ،گویا در دریای نمک فرو
رفتهاند .دهانهایشان بسته ،و قلبهایشان مجروح است.
آنقدر نصیحت کردند که خسته شدند ،از بس سرکوب شدند،
ناتوانند ،و چندان کشته دادند که انگشتشمار شدند».
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فوالد مبارکه
به رکوردهای تولید دست یافته است

اصفهان -خبرنگار کیهان:
سردار جاللی ،فرمانده پدافند غیرعامل کشور با اهدای
لوح تقدیر از اقدامات فوالد مبارکه در حوزه پدافند غیرعامل
تجلیل کرد.
ســردار جاللی ،راهبرد کالن کشور در حوزه پدافند غیرعامل را
مقاومت فعال در برابر فشار حداکثری و همهجانبه دانست و گفت:
خوشــبختانه اقدامات شــرکتهای تابعه ایمیدرو در حوزه پدافند
غیرعامل بسیار امیدوارکننده است.
حمیدرضــا عظیمیان ،مدیرعامل فوالد مبارکه نیز گفت :فوالد
مبارکــه با تولید نیمی از فوالد کشــور تأثیر قابل توجهی بر رونق
اقتصادی و توســعه صنعتی و اقتصادی کشور دارد و با تامین مواد
اولیه بیش از  3هزار کارخانه و کارگاه تولیدی کشــور ،در استقالل
و رونق اقتصادی ،قطع وابســتگی به بیگانگان و جهش تولید نقش
محوری دارد.
وی افــزود :این مجموعه عظیم به خوبی تحریمها و حملههای
ســایبری دشمن را مدیریت کرده و به رکوردهای متعدد تولید نیز
دست یافته است.
وی گفت :فوالد مبارکه در سالهای اخیر با سرمایهگذاریهای
کالن در زمینه استفاده بهینه از منابع آبی و انرژی خوش درخشیده
است که جمعآوری ،تصفیه و بازچرخانی پسابهای صنعتی و شهری
در چرخه تولید از آن جمله است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به تحریمهای مستقیم
و چندباره آمریکا علیه شرکت فوالد مبارکه ،اقدامات انجام شده در
حوزه بومیسازی را بسیار راهگشا و برگ برنده این شرکت در حوزه
پدافند غیرعامل برشمرد.

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی
از تصفیهخانه فاضالب شرق صدرا

شیراز -خبرنگار کیهان:
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران
شهرهای جدید از پروژه در شرف افتتاح تصفیهخانه فاضالب
شرق صدرا بازدید کرد.
حبیباهلل طاهرخانی ،معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل
شــرکت عمران شهرهای جدید و خلیل حاجیپور ،مدیرعامل و
عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر صدرا جدید به همراه بهمن
بهروزی ،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جمعی از معاونین و
مدیران شرکت آب و فاضالب شهرستان شیراز از پروژه در شرف
افتتاح تصفیهخانه فاضالب شرق صدرا بازدید کردند.
معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شــرکت عمران
شــهرهای جدید با ابراز خرســندی از پیشــرفت ایــن پروژه
زیســتمحیطی تصریح کرد :از پساب حاصل از این تصفیهخانه
در توسعه فضای سبز شهری صدرا نیز استفاده خواهد شد.
حبیباهلل طاهرخانی به نقش مهم و حیاتی ساخت تصفیهخانه
فاضالب در بهداشت محیط و مسائل زیستمحیطی اشاره کرد
و گفت :ســاخت پروژه تصفیهخانه فاضالب شیراز با کیفیت باال
و آخریــن فناوری بهروز ،در آینده نزدیک به بهرهبرداری خواهد
رسید.
بهمن بهروزی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب شــیراز ابراز داشت :تصفیهخانه شرق صدرا با تجهیزات
مدرن و بهروز ســاخته شده است و اقدامات برای ساخت مدول
بعدی این تصفیهخانه در شرف انجام است.
وی اظهار داشــت :پســاب حاصل از تصفیــه فاضالب این
تصفیهخانه برای مصارف آبیاری در باغها و باغ شهرهای مجاور
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

سکوی فاز  ۱۶پارس جنوبی
به مدار تولید بازگشت

مدیر تولید و عملیات شــرکت نفت و گاز پارس گفت:
سکوی گازی فاز  ۱۶پارس جنوبی ،پس از بازسازی بخش
آســیب دیده خط لوله دریایی این فاز بــه مدار تولید
بازگشت.
به گزارش ایرنا ،علیرضا عبادی ،افزود :سکوی فاز  ۱۶پارس
جنوبی که به دلیل آسیبدیدگی در بخشی از خط لوله دریایی
این فاز ،آبان ســال  ۹۸از مدار تولید خارج شــده بود ،پس از
برنامه بازســازی و تعویض بخشــی از خط لوله انتقال گاز ،روز
گذشــته با ظرفیت  ۵۰۰میلیون فوت مکعــب دوباره در مدار
تولید قرار گرفت.
وی بــا بیان اینکه خط لوله دریایی فاز  ۱۶پارس جنوبی در
چند نوبت دچار شکستگی و توقف جریان تولید شده بود ،ادامه
داد :بخشی از این خط لوله  ۱۱۰کیلومتری که سال گذشته دچار
آسیب شده بود ،پس از تعویض و انجام تستهای پیش راهاندازی
و راهاندازی ،با انتقال مجدد گاز به پاالیشگاه خشکی ،عملیاتی شد.
عبادی ،درباره موقعیت تعویض و بازســازی خط لوله فاز ۱۶
پارس جنوبی گفت :با توجه به امکان صدمهپذیری بیشــتر خط
لوله در ســمت سکو به علت فشار و دمای باالی جریان گاز ،این
خط لوله از نقطه صفر سکوی فاز  ۱۶به طول  ۳۲کیلومتر تعویض
شدهاست تا با افزایش سطح ایمنی ،خطر بروز حادثه در این ناحیه
و محیط پیرامونی آن به طور کامل برطرف شود.

یارانه ۱۰۰هزارتومانی
به  ۳۰میلیون نفر پرداخت میشود

رئیسجمهور گفت  :مصوب شــد برای
حدود  ۳۰میلیون نفر بــه مدت چهارماه تا
پایان امســال ،به صورت بالعوض  ۱۰۰هزار
تومان پرداخت شود.
حجتاالسالم روحانی رئیسجمهور صبح دیروز
(شنبه) در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره
به آغاز اجرای طرح جامع محدودیتهای کرونایی
افزود  :هدف اصلی ما از این کار این است که انتقال
ویروس را کنترل کنیم و این انتقال به کمترین حد
ممکن خود برسد و افراد مبتال را سریعتر شناسایی
کنیم و بدون نیاز به بستری سریعتر درمان و افراد
نیازمند به قرنطینه به خوبی مراقبت و مواظبت شوند
و تجمع و تردد را نیز کاهش دهیم .در بعضی جاها
برای کاهش تردد و تجمع ناچار به تعطیلی شدیم.
رئیسجمهور بیان کرد :ما قب ً
ال میگفتیم همه
پروتکلها را برای سالم ماندن خود ،اقوام و کاهش
فشــار از روی کادر درمان رعایت کنید ،االن مورد
دیگری اضافه شده که عالوهبر اینها ،ما باید همه
اصول را مراعات کنیم برای اینکه فشار اقتصادی بر
کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی که از امروز
ایجاد میکنیم ،هرچه سریعتر کم شود و اگر همه
مراعات کنیم این مدت ممکن است  ۱۰روز بشود
و اگر رعایت نکنیم ممکن اســت خدای ناکرده در
این دو هفته هم به نقطه مطلوب نرسیم.
روحانی گفت :برای اینکه این تعطیالت بتواند
ما را به هدف برســاند الزاماتی داریم .اولین الزام،
مسئولیتپذیری آحاد مردم است .یعنی اص ً
ال این
تعطیالت پیامش فقط این بود که به مردم بگوییم
مسئله ویروس کرونا خیلی جدی است و همه باید
مراعات کنیم .بحث سر تعطیلی و بسته شدن مغازه
نبود .بحث ســر این بود که مــردم در فاصلههای
اجتماعی و دورهمیها مراعات کنند .مســئله دوم
ضمانت اجرای مصوبات است .ما مصوبات زیادی را

تصویب کردیم که اگر اجرا نشــوند و فقط مرکب
روی کاغذ باشــد تأثیری ندارد و کاری نمیکند.
آنچه هست باید اجرا شود.
روحانی گفــت :افرادی هســتند که مقداری
بیمباالت هستند و دســتگاههایی که مسئولیت
ضمانت اجرا با آنها است ،دستگاههای ناظر ،ضابطین
قوه قضائیه ،نیــروی انتظامی ،بســیج ،تعزیرات،
اتحادیهها و همــه آنهایی که باید مراعات کنند و
از طریق قرارگاه مرتب به آنها اطالعرسانی و ابالغ
میشــود همه باید اقدام کنند تا پایش مستمری
نسبت به بیمارها صورت گیرد.
رئیسجمهور ادامه داد :امروز پیشــنهادی در
جلسه مطرح و قرار شد قرارگاه روی آن بررسی کند
و آن ایــن بود که همه افراد باید کارت ملی یا یک
کارت شناسایی معتبر دارای شماره ملی فرد همراه
داشته باشــند تا نگذاریم فرد مبتال وارد سیستم
حملونقل ،کســب و کار و محل اجتماعات شود و

آن را دنبال خواهیم کرد .الزام سوم لزوم همکاری
همه دستگاههای دولتی و غیردولتی است .اگر بنا
باشــد بگوییم این کار را قرارگاه یا نیروی انتظامی
انجام دهد صحیح نیست .همه باید با هم و دست
به دست هم این کار را انجام دهیم.
روحانی تصریح کرد :الــزام چهارم کمکهای
محالت ،مساجد ،بسیج ،خیرین ،هاللاحمر ،سمنها
مخصوصاً نسبت به آنهایی که در قرنطینه هستند
باید یاری کنند یا آنهایی که احساس میشود مبتال
هســتند را به مراجع هدایت کنند تا از آنها تست
گرفته و خوشــبختانه امروز اعالم شد تست از ۲۰
هزار و  ۲۵هزار نفر تجاوز کرده و انشــاءاهلل روزانه
 ۱۰۰هزار تست ســریع خواهد رسید و این خبر
بسیار خوشی است.
وی اضافه کرد :الزام پنجم اطالعرسانی به موقع،
شفاف و روشن است .چه تصمیماتی که اینجا گرفته
میشــود چه تصمیمات قرارگاه و چه توصیههای

وزارت بهداشت باید به موقع با زبانی روشن ،صریح
و ملموس برای مردم تشریح شود.مسئله ششم که
بسیار مهم است اقناعسازی مردم است ،مردم باید
قانع شوند که ما در این شرایط راه دیگری نداریم.
هیــچ راهی جز همین توصیهها ،فاصلهها ،مراعات
اصول بهداشــتی ،دور هم جمع نشدنها و کاهش
تردد و اجتماع ،نداریم.
روحانی اظهار کرد :موضوع هفتم هم اقدام صدا و
سیما است که برای ساعات فراغت مردم برنامههای
شادی داشته باشد و وقت آنها را پر کند و آموزنده
هم باشــد .دانشگاهها و آموزش و پرورش هم باید
بــرای فرزندان از طریق فضای مجازی درس خود
را ادامه دهند و این جز الزاماتی است که باید اجرا
شود .مورد هشتم و آخر ،اقدامات حمایتی و جبرانی
است .یعنی حاال که گفتیم مردم دو هفته کسب و
کار و فعالیت اقتصادیشان تعطیل شود حد امکان
و توان باید مردم را یاری کنیم.
وی تاکید کرد :به همین دلیل امروز مصوب شد
برای حدود نزدیک به  ۳۰میلیون نفر ،ماهانه برای
چهار ماه تا پایان امســال در هر ماه بالعوض ۱۰۰
هــزار تومان به آنها بدهیم و برای این  ۱۰میلیون
و خردهای خانــواده وام یک میلیون تومانی مقرر
شد شــبیه به همان وام اوایل سال که بازپرداخت
آن وام هم  ۳۰ماهه و بالعوض است .برای وام هم
تصمیم گرفته شد.
رئیسجمهور ادامه داد :مســئله پرداخت پول
گاز و مشــکالتی که برای چک بــه وجود میآید
و موارد دیگر ،مشــابه چیزهایی است که در اوایل
ســال تصویب کردیم و امهالی دادیم برای اینکه از
مشکالت مردم کاسته شود .با اجرای طرح جامع با
این  ۹الزام که همه باید دست به دست هم دهیم،
مردم ما بتوانند با مشــکالت کمتری این دوران را
سپری کنند.

جانشــین وزیر دفاع گفت :دیر یا زود به
رادارهای فضاپایه نیازمند خواهیم شد لذا باید
بسترهای الزم را در این رابطه ایجاد کنیم.
سردار قاســم تقیزاده جانشــین وزیر دفاع و
پشــتیبانی نیروهای مســلح در کنفرانــس رادار و
سامانههای مراقبتی در دانشگاه صنعتی مالکاشتر
با بیان اینکه جهت پیشــرفت در حوزه پدافندی که
از اولویتهای نیروهای مسلح و کشور است ،جامعه
علمیباید به چند راهبرد توجه داشــته باشد ،افزود:
ایجاد توازن میان رادارهای کشفکننده و رادارهای
عملیاتــی یکی از این راهبردهاســت و ما در حوزه
رادارهای پیشرفته و پیچیده ،کارهای بسیار خوبی
را تاکنون انجام دادهایم.
وی افــزود :امروز در دنیــا و در حوزه رادارهای
آرایه فازی پسیو و اکتیو کارهای بزرگی انجام شده
اســت و خوشبختانه جمهوری اسالمی ایران نیز در
این رابطه به انواع و اقسام باندهای مورد نیاز ،دست
یافته اســت؛ این موضوع بیانگر مدیریت شایسته و
ممتاز در این رابطه است که سبب شده به سامانههای

مراقبتی مطلوبی جهت پدافند هوایی دقیق و قدرتمند
دست یابیم.
سردار تقیزاده تصریح کرد :امروز با توسعه تحقیق
و رشد هسته دانا و شبکه ملی توانا و با بهرهگیری از
این منطق توانستیم که در راستای ارتقای رشد سطح
علمیو تکنولوژیکی در حوزه سامانههای مراقبتی با
 93دانشگاه و شبکه همکاران صنعتی و شرکتهای
دانشبنیــان  523قرارداد منعقد کنیم و پیشبینی
میشــود که در  5سال آینده این جریان به  6برابر
گسترش پیدا کند.
وی افزود :دانشــگاه صنعتی مالکاشــتر نقش
بسیار مهمیدر توسعه اندیشــهها و انگارههای این
بحث داشته است و دانشــجویان بسیار ممتازی را
تقدیم صنایع دفاعی کرده است؛ من فکر میکنم با
این منطق و اندیشــه انشاءاهلل شاهد توسعه نیروی
انسانی در مباحث برق الکترونیک ،مخابرات و بهویژه
سنسورهای تشعشعی باشیم.
جانشین وزیر دفاع خاطرنشان کرد :امروز میانگین
سنی دانشمندان ما در مباحث رادار حدود  32سال

اســت و این بیانگر آغاز راهــی پرفروغ و پرافتخار و
مناسب برای توسعه در این مسیر است.
وی گفت :دفاع هوایی در حقیقت یک شــبکه و
مجموعه از مؤلفهها و سنسورها و جنگ الکترونیک
محســوب میشــود که برای هر مرحله از دفاع به
پیشــرفتهای الزم دســت یافتهایم .امروز کارهای
بزرگی در صنعت راداری انجام گرفته است و نیروهای
مســلح با تعامل و همکاری توانســتهاند بسیاری از
رادارهای پیشرفته را عملیاتی کنند.
سردار تقیزاده ادامه داد :وزارت دفاع برای توسعه
اندیشههای راداری برنامههای بسیار خوبی را تعریف
کرده اســت و خوشبختانه ما در مجموعه ستاد کل
نیروهای مسلح نیز اقدامات مؤثری را شاهد هستیم.
تولید رادارهای پیشرفته در دستورکار
وی تولید رادارهای پیشرفته را از جمله برنامههای
در دســتورکار عنوان کرد و گفت :ما باید با ارتقای
سطح دقت ،پیشــرفت در حوزه کشف و شناسایی
ســمت و ارتفاع و ماهیت اهداف به کیفیت باالتری
دست یابیم تا بتوانیم در تشخیص و تفکیک اهداف

به کیفیت باالیی برسیم.
جانشــین وزیر دفاع یکی دیگــر از برنامهها را
اســتمرار توان عملیاتی در فضای الکترومغناطیسی
عنوان کرد و گفت :تالش ما بر این است تا هجمههای
عظیم الکترومغناطیسی دشمن را از بین ببریم و برای
شفافتر شدن فضا تالش کنیم.
وی در ادامه به کاربرد راهبردهای غیرنظامی در
بخش رادا ر اشاره کرد و گفت :برای کاهش تصادفات
و تلفات جادهای باید به ســمت رادارهای خودرویی
برویم و همچنین بهرهگیری از رادارهای کنترل مرزی
و مرزبانــی با توجه به مســاحت و مرزهای طوالنی
کشــورمان میتواند درحوزه برقراری امنیت مرزها
کمک شایانی به ما بکند.
به گزارش تسنیم ،سردار تقیزاده با بیان اینکه
دیر یا زود به رادارهای فضاپایه نیازمند خواهیم شد،
افزود :ما باید در فضاهای علمیکشــور این موضوع
را مطرح و دنبال کنیم و بســترهای الزم را در این
رابطه داشته باشیم تا کشور در آینده دچار غافلگیری
فناورانه راهبردی نشود.

سردار تقیزاده :باید به سمت تولید رادارهای فضاپایه برویم

واکنشها به یک طرح مطبوعاتی در تهران تایمز

ترامپ با موسوی یکسان نیست
ادعای تقلب کرد اما خیانت به کشورش نه
سرویس سیاسی-
روزنامه تهرانتایمز در صفحه اول تصویر
معناداری از میرحســین موسوی و دونالد
ترامپ به علت شباهتهای رفتاری منتشر
کرد که با اســتقبال کاربران شبکههای
اجتماعــی و البته عصبانیت حامیان فتنه
مواجه شد.
روزنامه انگلیسیزبان تهران تایمز در صفحه
نخســت شــماره دیروز خود با انتشــار طرحی
خاص از میرحسین موسوی کاندیدای شکست
خورده انتخابــات  88و دونالد ترامپ به ادعای
رئیسجمهور آمریــکا درباره تقلب در انتخابات
 ۲۰۲۰اشاره کرده است.
این روزنامه همچنین در بخشی از گزارش تیتر
یک خود با عنوان «دو ادعای مشابه ،یک جهان
کامــل» به ادعاهای ترامپ مبنی بر وجود تقلب
گسترده در انتخابات آمریکا و عدم پذیرش نتیجه
این انتخاباتاشاره کرد و نوشت « :دموکراتها
مشغول کار برای کم اهمیت جلوه دادن ادعاهای
ترامپ در مورد آنچــه برخی جمهوریخواهان
تقلب گسترده رای دهندگان مینامند هستند.
و این کام ً
ال مغایر اســت با آنچه دموکراتها در
جریان انتخابات ریاستجمهوری سال  2009در
ایران انجام دادند  ،هنگامی که آنها از یک نامزد
شکست خورده (میرحسین موسوی) که با اعالم
پیروزی زودرس دســتان خــود را باال برده بود
حمایت کردند .اعالم زودرس پیروزی تنها یکی
از شباهتهای دو انتخابات ریاستجمهوری ایران
و آمریکا است.
تهــران تایمــز در ادامه بااشــاره به ادعای
مشــابه ترامپ و موسوی و واکنشهای متفاوت
دموکراتها و همچنین رسانههای غربی نوشت:
«در حالــی که دموکراتهــا از ترامپ به دلیل
اعالم زودرس پیروزی به شــدت انتقاد کردند،

کامال برعکس از میرحسین موسوی ،کاندیدای
ریاســتجمهوری در انتخابات ریاستجمهوری
ســال  2009که به شــدت به نتایج انتخابات
اعتراض کرد ،حمایت کردند و رقیب او محمود
احمدینژاد ،رئیسجمهور وقت ایران را به تقلب
در انتخابــات متهم کرد .موســوی اولین نامزد
انتخابات ایران بود که شکست خود را باور نکرد.
در حالی که مردم ایران در حال آماده شدن برای
جشن باشــکوهترین انتخابات ریاستجمهوری
خود بودند که در ایران برگزار شده است ،موسوی
در اولین بیانیه خود پــس از انتخابات زودرس
پیروزی را اعالم کرد».
اقدام این روزنامه انگلیســیزبان با استقبال
گسترده کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شد و
بسیاری از کاربران با برجستهسازی تشابه رفتاری
ترامپ و موسوی ،تناقض واکنشهای رسانههای
خارجی و برخی جریانات داخلی به این مســئله

را تقبیح کردند.
گرچه دور از انتظار نبود که این اقدام روزنامه
تهــران تایمز بــه مذاق حامیــان فتنه و برخی
رسانههای زنجیرهای مدعی اصالحطلبی خوش
نیایــد .این جریان که تا پیش از این برای نامزد
دموکراتهای انتخابات ریاستجمهوری آمریکا
ســتاد انتخاباتی زده و با ذوقمرگی پیروزی او
را انتظار میکشــیدند ،اعتراض ترامپ به نتیجه
انتخابــات و متهم کــردن دموکراتها به تقلب
گســترده در آن را محکوم کردند ،غافل از اینکه
 10ســال پیش در انتخابات ریاســتجمهوری
کشورمان از ترامپ داخلی حمایت کرده و بیش
از  8ماه کشور را به صحنه جنگ و آشوب خیابانی
تبدیل کردند و میلیاردها دالر به اقتصاد کشور
خسارت زدند.
در همین رابطه کانــال خبری اصالحطلب
امتداد در مطلبی نوشــت« :روزنامه تهران تایمز

روزنامه انگلیسیزبان سازمان تبلیغات اسالمی در
شیرینکاری عجیب تصویری از ترامپ را نصف
کرده و در نصفه دیگر آنچهره میرحسین موسوی
را جایگزین کرده است.این روزنامه در این اقدام
عجیب خواسته با شباهت دادن ادعاهای ترامپ
درخصوص تقلب در انتخابات آمریکا ،اقدامات و
اظهارات او را با اتفاقات سال  ۸۸شبیهسازی کرده
و میرحسین موسوی همراه و رهبر جنبش سبز را
با او یکی کند .البته احتماال در آمریکا او را حصر
نخواهند کرد و حتی گفته میشود از همین حاال
برای انتخابات  ۲۰۲۴درحال برنامهریزی است» .
البته مدعیان اصالحطلبــی به این موضوع
اشــاره نکردهاند که حتی ترامپ رئیسجمهور
فعلی آمریکا که همگان او را بابت اعالم زودهنگام
پیــروزی و ادعــای تقلب ســرزنش میکنند و
دیکتاتور میدانند و همه رســانهها و شبکههای
اجتماعی بــه مقابله با ادعاهــای او علیه روند
انتخابات آمریکا بسیج شدهاند ،به هوادارانش وعده
داد که تیم وکالیش برای شکایت از تخلفات/تقلب
به دادگاه عالی مراجعه خواهند کرد و درخواست
بازشــماری آراء در برخی ایالتها را خواهند داد
و همیــن کار را هــم کرد .این در حالی اســت
که میرحسین موســوی و دیگر شکستخورده
انتخابات  88که رقیب آرای باطله بود ،حتی در
برابر پیشنهاد بازشــماری کل آرای انتخابات را
هم نپذیرفتند و راه آشــوب خیابانی و براندازی
را در پیــش گرفتنــد ،با بیانیههــای پیدرپی،
هواداران خود را بــرای حمله به مراکز نظامی،
غارت فروشــگاهها ،خســارت زدن به بانکها و
اماکن عمومی و ...تهییج کردند و زمینه را برای
اعمــال تحریمهای فلجکننده علیه کشــورمان
فراهم کردند .از این منظر میتوان گفت ترامپ
با همه لجاجت و حماقتش حداقل به کشور خود
خیانت نکرد.

بنیاد علوی  100میلیارد تومان برای محرومیتزدایی اختصاص داد

سه منطقه محروم در لرستان بعنوان هدف جهت تحقق
طرح الگوی جامع آبادانی و پیشــرفت توســط بنیاد علوی
انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز لرستان؛ مدیرعامل بنیاد
علوی در جلسه هماهنگی و ارائه گزارش طرحها و برنامههای بنیاد در
سطح استان گفت :در سال جاری حجم کمکهای بنیاد مستضعفان
به استان لرستان بیش از  ۱۰۰میلیارد تومان بوده است.

به گفته منصوری :از مبلغ فوق  ۴۰میلیارد تومان به موضوع کرونا
اختصاص یافته که به دستگاههای مختلف مثل کمیته امداد ،بهزیستی
،سازمان زندانها و مجموعههای حمایتی اختصاص یافته است.
وی افزود :مبلغ  ۱۲میلیارد تومان به گروههای مردمی ،مساجد،
مجموعههای جهادی و تشــکلهایی که در حوزه کرونا فعال بودهاند
اختصاص یافته است.
مدیرعامل بنیاد علوی گفت :با توافق استاندار چند منطقه از استان

به عنوان مناطق محروم و مورد هدف جهت تحقق طرح الگوی جامع
آبادانی و پیشرفت انتخاب شدند که شامل مناطق زز و ماهرو و زلقی
در شهرســتان الیگودرز و کوهدشت شمالی در شهرستان کوهدشت
مورد توجه بنیاد علوی قرار گرفتهاند.
منصوری اظهار داشــت :بر اســاس تصمیمات قبلی با هماهنگی
اســتاندار و رئیسســازمان برنامه و بودجه و مدیران اجرایی تصمیم
گرفته شــد  ۳۰میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان الیگودرز در دو

بخش ذکر شــده و اعتبار  ۲۰میلیارد تومان برای کوهدشت شمالی
جهت اجرای پروژههای مختلف عمرانی و اقتصادی اختصاص یابد.
وی اعتبار تسهیالت قرض الحسنه برای کارآفرینی اجتماعی در
مناطق هدف را  ۵۰میلیارد تومان عنوان کرد.
مدیرعامل بنیاد علوی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت مردم
خوب لرستان و مسئولین استان بتوانیم قدمهای مناسبی را برای رفع
محرومیت در این استان برداریم.

هدیه به خوانندگان

شــهید آوینی (ره) :پندار ما این است که ما ماندهایم و
شهدا رفتهاند ،اما حقیقت آن است که زمان ،ما را با خود
برده است و شهدا ماندهاند.

اخبار ادبی و هنری
انتشار یک کتاب درباره مسجدی که
امام جماعتش ،رهبر انقالب شد

کتاب «مســجد رهبر»؛ تاریخ شفاهی مسجد کرامت ،از مساجد
تأثیرگذار و کانون مبارزان انقالب در شــهر مشهد به همت انتشارات
«راهیار» منتشر و راهی بازار نشر شد.
«مســجد رهبر» ،گزارشــی است از شــکلگیری و فعالیتهای
«مسجد کرامت» مشــهد ،در نزدیکی حرم مطهر امام رضا(ع) .این
مسجد را که بعدها امام جماعتش ،رهبر انقالب اسالمی شد ،میتوان
از جهات گوناگــون نمونهای ممتاز از الگوی فعالیت مســجدی در
منظومه معرفتی آرمانی اسالم ناب معرفی کرد.
بر اســاس این گزارش ،تحقیق و مصاحبههای این کتاب را که از
سال  1388شــروع شده ،به ترتیب حسن سلطانی ،سیدمحمد امیر
احمدی طباطبایی و احمد عســگری برعهده داشــتهاند و طی آن با
بیش از  70تَن از مرتبطان مســجد کرامت مصاحبه صورت گرفته و
هزاران سند مطالعه شده است.
عالوهبر چهار فصل کتاب که زمینههای شکلگیری و فعالیتهای
مسجد کرامت را بررسی و تبیین میکند ،تصاویر ،اسناد و اَعالم نیز
در ســه فصل ،ضمیمه کتاب شده اســت و در مجموع ،میتوان این
کتاب را مرجع و الگویی در عرصه «مسجدنگاری» معرفی کرد.

بسته پیشنهادی «عماریار»
برای هفته بسیج

ســامانه «عماریار» به مناســبت آغاز هفته بســیج برنامههای
ویژهای تدارک دیده است .از جمله آنها میتوان به اکران برخط آثار
شانزدهمین جشــنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» ،فراخوان اکران
خانوادگی فیلمها ،برگزاری مســابقه «با خانواده فیلم ببینیم» و ارائه
کد تخفیف به مخاطباناشاره کرد.
بنا بر این خبر ،قرار اســت آثار منتخب این جشــنواره در سامانه
«عماریار» به صورت آنالین نمایش دادهشــوند.این اکرانها در مدت
زمــان یک هفته از یکم تا هفتم آذرماه ،همزمان با هفته بســیج انجام
میشــود و عالقهمنــدان با مراجعه روزانه به این ســامانه به نشــانی
 Ammaryar.irمیتوانند در جریان برنامه اکران فیلمها قرار بگیرند.
همچنین همزمان با هفته بسیج ،سایت «عماریار» فراخوان اکران
و تماشای خانوادگی فیلمهای مناسب این هفته را منتشر کرد.
اقدام دیگری که سامانه «عماریار» برای این هفته در نظر گرفته،
معرفی مجموعه فیلمهایی با عنوان «مدرسه عشق» است که در آن
آثار مناســب این روزها را در دسترس مخاطبان قرار میدهد که در
ادامه ،معرفی تعدادی از این آثار میآید.
فیلمهای سینمایی «آبادان یازده  »۶۰و « ۲۳نفر» و مستندهای
«خاطرات موتورســیکلت» و «داغ قرهبــاغ» ازجمله آثار مطرح این
بخش هستند.
مستند «مدرسه عشــق» ،دیگر اثری است که معرفی میشود.
این مستند ،تاریخچه بسیج و فعالیتهای مختلف آن در زمینههای
دفاع مقدس ،علمی ،فرهنگی ،امنیت و خدمترســانی در طی چهار
دهه اخیر را بررســی میکند.مستند «عابدان کهنز» ،روایت تربیت،
شکوفایی و بالندگی نوجوانان بسیجی مسجد امیرالمومنین (ع) ُک َهنز
شهریار اســت که در وقایع مهم انقالب اسالمی از جمله فتنه  ۸۸و
فتنه تروریستهای تکفیری در سوریه حضوری فعال داشتهاند.دیگر
فیلم این بســته مستند «معلم» است .این اثر روایتی از «حاج احمد
علمایی» دارد که خصلت و خصوصیات یک بسیجی واقعی را در خود
پرورش داده و بسیجیهای بسیاری را هم تربیت کرده است.
مســتندهای «بر اثر زلزلــه»« ،کوچه نقاشهــا»« ،بچههای
عباس»« ،خیابان شــهادت»« ،سیاح»« ،هر روز» ،نماهنگ «شبیه
افســانهها» ،انیمیشن «پل» و موشــنگرافیک «نفس تازه کن» از
دیگر آثار نمایشی است که مخاطبان میتوانند در سایت «عماریار»
نظارهگر آنها باشند.

در افتتاحیه جشنواره فیلم مقاومت
چه گذشت؟

دومین بخش از شــانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت
همزمان با هفته بسیج آغاز شد.
آیین افتتاحیه شانزدهمین جشــنواره بینالمللی فیلم مقاومت،
صبح شــنبه یکم آذرماه با اتخاذ تدابیر بهداشتی و با حضور محدود
و حداقلی میهمانان و ادای احترام به مقام شــامخ شهید حاج قاسم
سلیمانی ،در جوار مزار آن شهید بزرگوار برگزار شد.
در ابتدای این مراسم ،سردار حسین معروفی؛ فرمانده سپاه ثاراهلل
استان کرمان بااشاره به ویژگیهای سردار حاج قاسم سلیمانی ،گفت:
انقالب اســامی برههای که نیاز به عمار داشــت ،شهید حاجقاسم
سلیمانی در نقش عمار ظاهر و صدای رسای انقالب اسالمی شد.
وی تأکید کرد :فرهنگ بسیجی در حاج قاسم سلیمانی نهادینه
شــده بود و به همین دلیل او در ارائه خدمات به اسالم و مسلمانان
مظلوم ،هرگز نگاه سیاسی ،مذهبی و قومیتی نداشت.
معروفی بااشــاره به برگزاری بخش «سیدالشهدای مقاومت» در
شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت ،تصریح کرد :دشمن
بــه دنبال از بیــن بردن مقاومت و در گام بعــدی جهاد و در نهایت
فرهنگ شــهادت در ایران اسالمی اســت چراکه اگر این سه از بین
بروند ،کشور خودبخود تسخیر میشود.
وی گفت :جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت یک جشنواره فیلم و
فرهنگی ساده نیست بلکه جشنوارهای است که آرمان و عظمت یک
ملت و انقالب را به تصویر میکشــد .این جشنواره باید مستمر باشد
چراکه آرمانهای انقالب را زنده نگه میدارد.
در ادامه این مراســم ،محمدرضا علیــزاده احمدآبادی؛ مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان کرمان بااشــاره به نقش هنر در
فرهنگســازی و نهادینهکردن فرهنگ مقاومت و بسیج در جامعه،
گفت :هنر قطعاً مهمترین ابزار و ظرفیت برای فرهنگسازی در جامعه
است.
ســپس مهدی عظیمی میرآبادی؛ دبیر شــانزدهمین جشنواره
بینالمللی فیلم مقاومت گفت :مفتخریم که این رویداد فرهنگی را با
ادای احترام به روح بلند شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان شهیدی
عزیز ،انسانی کامل و روحی بلند افتتاح میکنیم.
دبیر شــانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت اضافه کرد:
من از جانب ســینماگران مقاومت و انقالب و دفاعمقدس و بیش از
ده هزار نفری که از  ۱۳۵کشــور در بخشهای مختلف این جشنواره
ثبتنام کردند و از جانب اهالی ســینمای کشــور و همه افرادی که
دلشان برای شهید سلیمانی میتپد ،عرض میکنم که ما خدمتگزار
راه شهدا هستیم.
عظیمی تاکید کرد :یکی از اتفاقات بزرگ هر ســاله در کشــور،
رزمایشهای بزرگ نظامی اســت که سپاه و ارتش برگزار میکنند.
همه اینها الزم است اما رزمایش فرهنگی هم باید انجام شود .امروزه
باید رزمایش جهانی سینمای مقاومت برگزار شود ،سینمایی که در
آن جشنواره فیلم مقاومت توانست  10هزار اثر را در خود جا دهد.
در پایان این مراســم از برگزیده اســتانی بخش مســتند ،امیر
پذیرفته برای «دلندروا» و در بخش فیلمنامه معصومه سابقینو برای
«حقیقت راه »تقدیر شد.
گفتنی است ،آثار برگزیده شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم
مقاومت به طور برخط ،در برخی از ســامانههای مجازی ،از دیروز تا
هفتم آذر نمایش داده میشوند.

