
اخبار كشور

مطالبه حقوقی ترور قاسم سلیمانی 
در یک جشنواره هنری

مســابقه ملی مطالبه گری حقوقی )موت کورت( ترور ســپهبد شــهید قاسم 
سلیمانی، در پنجمین جشنواره حقوق بشر آمریکایی برگزار می شود.

اســماعیل آجرلو، دبیر پنجمین جایزه حقوق بشــر آمریکایی در گفت وگو با 
خبرنگار کیهان گفت: امسال دبیرخانه جشنواره حقوق بشر آمریکایی، قصد دارد ترور 
حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکا را به فرصتی برای مطالبه گری و افشاگری درباره 
وضع حقوق بشــر در آمریکا تبدیل کند. بر این اساس، این جشنواره از هنرمندان، 
نویسندگان و حقوقدان ها دعوت کرده که در قالب یک مسابقه هنری – علمی، پیگرد 

حقوقی ترور قاسم سلیمانی را مطالبه گری کنند.
وی افزود: بر این اســاس، در پنجمین جایزه حقوق بشــر آمریکایی، دو تغییر 
نسبت به دوره های قبل اتفاق افتاده است؛ اول اینکه موضوع محوری پنجمین جایزه 
حقوق بشــر آمریکایی، ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی به عنوان یکی از مصادیق 
نقض حقوق بشر توسط آمریکاست. در این بخش، پنج کمیته در رشته های تجسمی، 
موسیقی، تلویزیونی )تصویری(، مستند و ادبیات، آثار تولید شده با موضوع ترور شهید 

قاسم سلیمانی را رصد و امتیازدهی می کنند.
دبیــر پنجمین جایزه حقوق بشــر آمریکایی ادامه داد: اما محــور دوم در این 
جایزه برگزاری »موت کورت« اســت. موت کورت قالبی اســت که به شبیه سازی 
یک دادگاه می انجامد. این موت کورت به مطالبه گری »تروریسم هنری و رسانه ای« 
قاسم سلیمانی خواهد پرداخت. بعد از ترور شهید سلیمانی رسانه های جهانی ازجمله 
اینستاگرام اقدام به حذف صفحات افرادی نمود که پست هایی درباره قاسم سلیمانی 
منتشــر کرده بودند و ضررهایی به این افراد وارد شــد. ما اسم این کار را »تروریسم 
هنری و رســانه ای« گذاشــتیم. در این موت کورت، گروه های سه نفره متشکل از 
اساتید، دانشجویان، وکال و کارشناسان حقوقی در یک رقابت با یکدیگر الیحه و موارد 

حقوقی را از آمریکا و اینستاگرام مطالبه خواهند کرد. 
وی افزود: این یک اتفاق جدید در ایران اســت و با استقبال خوبی هم از سوی 
وکال و کارشناســان مواجه شــده اســت. تاکنون 75 نفر در قالب 25 گروه ثبت نام 

کرده اند. به همین دلیل هم مهلت ثبت نام در این بخش تا 15 مرداد تمدید شد.
آجرلو در پایان گفت: مراســم اختتامیه پنجمین جایزه حقوق بشر آمریکایی یا 
اواخر مرداد و به مناســبت کودتای 28 مرداد و یا اواسط شهریور و به مناسبت روز 

حقوق بشر اسالمی برگزار خواهد شد.
خسرو سینایی هم قربانی کرونا شد

خسرو سینایی، کارگردان سینما روز گذشته در اثر ابتال به ویروس کرونا در سن 
79 سالگی دارفانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار کیهان، خســرو سینایی از سینماگران بی حاشیه سینمای 
ایران بود که با دغدغه فرهنگی، فیلم ســازی می کرد. گفت وگو با سایه، یکی از آثار 
خسرو ســینایی بود که در قالبی مستند-داستانی، به افشاگری علیه صادق هدایت 
می پرداخت. خســرو سینایی به خاطر تولید این اثر با انتقاداتی از سوی جریان های 

شبه روشنفکری مواجه شد.
جزیره رنگین، کویر خون، مثل یک قصه، مرثیه گمشده و هیوالی درون از دیگر 

فیلم های وی بودند.
خسرو سینایی از مدتی قبل به ویروس کرونا مبتال شد که به دلیل عفونت ریه، 

حالش وخیم شد و در نهایت، روز شنبه 11 مرداد درگذشت.
بازهم فیلم »هندوجا« 

درباره مراسم حج تجلیل شد
فیلم مســتند »درباره خانه خدا« برای چندمین بار روز عید قربان از شبکه افق 
پخش شــد. در فیلم مستند یاد شده، چهار فیلم مستند مورد تحلیل و بررسی قرار 
می گرفت که در طول تاریخ ســینمای ایران درباره مراســم حج ساخته شده بودند. 
اما یکی از آن چهار فیلم و در واقع برجســته ترین آنها به نام »خانه خدا«، بیشترین 
زمان این فیلم مســتند را به خود اختصاص داده بود. فیلمی که شاید در نگاه اولیه 
به لحاظ ساختاری، تنها تصاویر مستند برجای مانده و ارزشمند از این کنگره عظیم 

مسلمانان به شمار آید. 
اما فیلم مستند »خانه خدا« که در ســال های 45-1344 یعنی در اوج دوران 
دیکتاتوری شاه توسط عده ای از وابستگان به دربار و کانون های معلوم الحال جهانی 
ساخته شد،حقایقی دارد که پرده از ساخته شدن چنین فیلمی در اوج ترکتازی دوران 

سینمای مبتذل فیلمفارسی و نمایش آثار مستهجن برپرده سینماها، برمی دارد. 
متاسفانه سازندگان مستند »درباره خانه خدا« علیرغم توصیه های خیرخواهانه 
و دلسوزانه برخی مورخین متعهد و کارشناسان تاریخ و سینما از جمله نقد و تحلیل 
دوستانه روزنامه کیهان در همان نخستین نمایش فیلم یاد شده، برای عدم تحریف 
تاریخ و توصیه به گفتن همه واقعیات و نه سانسور بخشی از آن، اما بازهم با لجاجت 
و اصرار بر درستی عملکرد خود بدون هیچ گونه پاسخی به نقد 5 سال پیش کیهان، 

همچنان برهمان طبل تحریف تاریخ کوبیدند.
گوینده فیلم مســتند »درباره خانه خدا« در جایی از فیلم که به مستند »خانه 
خدا« پرداخته، به تهیه کننده هندی فیلم اشاره می کند اما نمی گوید وی چه کسی 
بود! نمی گوید نام او »گوپی« یا »گاپی چند هندوجا« بود که یک فراماســون ارشد 

و سومین سرمایه دار آن روز و اولین سرمایه دار امروز بریتانیا محسوب شده است.
دوســتان از ابوالقاسم رضایی به عنوان سازنده اصلی فیلم مستند »خانه خدا«، 
سخن می رانند ولی نمی گویند او از وابستگان به دربار شاه بود و در همکاری با اداره 
اطالعات سفارت آمریکا در تهران و استفن نایمن، استودیو »برناتون« را تاسیس کرد. 
آنها نمی گویند که نویســنده متن فیلم براســاس اسناد موجود و اظهارات مستقیم 
عوامل فیلم، ابراهیم گلستان )جاسوس رسمی انگلیس( بوده و جالل مقدم که به قول 
همان ابراهیم گلستان، پاسفره ای  اشرف پهلوی به حساب می آمد، یکی از واسطه های 

انجام چنین پروژه ای معرفی شده است. 
چرا ســازندگان فیلم »درباره خانه خدا« اصرار دارند که فیلم مســتند »خانه 
خدا« به نفع هیچ گروهی جهت گیری نداشــته اســت؟! چرا اهداف تولید مستند 
»خانه خدا« را در ســال های اولیه تبعید حضرت امــام خمینی )رحمه اهلل علیه( 
که در ســخنرانی خود علیه کاپیتوالســیون فریاد زدند »اسالم رفت«، را توضیح 
نمی دهند؟ چرا توضیح نمی دهند که چگونه مستند »خانه خدا« به راحتی و برای 
اولین و آخرین بار مجوز تصویربرداری آزادانه از مراسم حج و خانه کعبه، آن هم با 
حضور ملک فیصل و شاه را دریافت کرد؟! چرا نگفتند به چه علت سازندگان فیلم 
که گروهی از فراماســون ها و درباریان بودند، قصد داشتند تماشاگر مذهبی را به 

داخل سالن های سینما بکشانند؟
فیلم مستند و ساخت مستند درباره پدیده های تاریخی و اجتماعی و سیاسی و 
فرهنگی، آنگاه منصفانه و اساسا مستند محسوب شده که همه واقعیت را بیان نماید 
نه اینکه بخشی را به سلیقه خود حذف و بخشی را بزرگ کند. اگرچه در عالم سینما 
و مستند، بسیاری از صاحبان رسانه و قدرت و پول چنین می کنند اما از شبکه ای مثل 
شبکه افق که خود را افق گفتمان انقالب اسالمی می داند، انتظار دیگری وجود دارد.
اعالم اطاعِت کانون مداحان و شاعران آیینی

 از بیانات رهبر انقالب
کانون مداحان و شاعران آیینی کل کشور در واکنش به بیانات رهبر انقالب در 
عید قربان درخصوص برپایی مراسم عزاداری ماه محرم با انتشار پیامی اعالم کردند 

مطیع امر رهبریم.
در بخشی از این پیام آمده است:

کانون مداحان و شــاعران آیینی کل کشــور با بیش از 8۰ هزار عضو )شاعر و 
مداح( ضمن تشــکر از کادر محترم پزشکی، پرســتاران عزیز و همه زحمت کشان 
عرصه ســالمت، آمادگی خود را برای دریافت نظرات کارشناســی ستاد ملی کرونا 
درباره عزاداری ماه محرم اعالم داشــته و در این زمینه تالش خواهد کرد تا در کنار 
کارشناســان متخصص حوزه بهداشت، بسترها و زیرساخت های الزم را برای تحقق 
منویــات مقام معظم رهبری در توجه به رعایت نکات بهداشــتی و همچنین اقناع 
عزاداران حسینی فراهم آورد. بی شــک رهنمودهای رهبر معظم انقالب برای همه 
دلســوزان به اســالم و نظام فصل الخطاب اســت و تبعیت از رهنمودهای معظم له 

راهگشای همه مسائل خواهد بود.
حمایت از رسانه ها 

برای برگزاری عزاداری آنالین در محرم
یک مرکز رســانه ای، تسهیالتی را در جهت عزاداری با حفظ دستورالعمل های 

بهداشتی ارائه می دهد.
بــا توجه بــه نزدیکی ایام محرم و همچنین به علت شــیوع ویــروس کرونا و 
تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی، ساترا با همکاری 
شــرکت های ارائه دهنده خدمات دسترسی، تســهیالتی را برای انتشار برنامه های 

مذهبی و عزاداری آنالین به رسانه های صوت و تصویر فراگیر ارائه می دهد.
بر این اســاس کاربران می توانند به ســهولت و با پهنای باند مصرفی رایگان، از 

محتوای هیئت های مذهبی در دهه اول محرم استفاده کنند.

آن كه هرگز از رسول خدا)ص( 
دست نکشید

همراهی با پیامبر)ص( ســرمایه ای عظیم و فضیلتی خاص برای امیر 
مؤمنان)ع( اســت که هیچ کــس در این صفت با او مشــارکت ندارد. آن 
حضرت از ابتدا در کنار رسول خدا بود و لحظه به لحظه از فیض وجودش 
بهره مند می شــد. امیر مؤمنان از کودکی در برابر دیدگان رسول خدا رشد 
کرد و پیوســته با استضائه از خورشید مقدس رسالت بر مدار  تربیت ربانی 

و ُخلق عظیم او بالنده شد.
علی)ع( یاور پیامبر در روزهای ســخت اسالم و مایه روشنی دیدگان 
حضرتش و گره گشا و حاّلل معضالت و مشکالت بود. زندگی علی)ع( را از 
منظر همراهی و معیت با پیامبر اسالم)ص( می توان به سه دوره تقسیم کرد:  
کودکی آن حضرت تا ظهور اسالم- دوره بعثت در مکه تا قبل از هجرت- و 

در مدینه تا وفات پیامبر. نگاهی گذرا بر این سه دوره خواهیم داشت.
۱. کودکی امیر مؤمنان تا ظهور اسالم

مشــهور اســت که در دوران کودکِی امیرالمؤمنین)ع(، قریش دچار 
خشکســالی شدیدی شد. رسول خدا به عموی خود عباس فرمود برادرت 
ابوطالب مردی عائله مند است و در این شرایِط دشوارِ قحطی، سزاوار نیست او 
را به حال خود واگذاریم. بیا سرپرستی بعضی از فرزندان او را برعهده بگیریم 
تا از سنگینی بار مخارجش کاسته باشیم. بدین ترتیب پیشنهاد رسول خدا 
عملی شد و عباس، جعفر را به خانه خود برد و رسول اکرم)ص( نیز علی بن 
ابی طالب را که کودکی شش ساله بود برگزید، در آغوش گرفت و در کنار 
خود قرار داد و این گونه علی)ع( از همان خردسالی در کنار رسول اهلل)ص( 

پرورش یافت و در سایه سار ادب و ُخلق ملکوتی اش رشد نمود.
آن حضرت در خطبه مشهور به قاصعه در باره دوران کودکی و همراهی 

خود با رسول اعظم)ص( چنین می فرماید: 
»شــما موقعیت مرا نســبت به پیامبر)ص( در خویشاوندِی نزدیک و 
رتبه ویژه ای که نزد او داشتم می دانید. او مرا از همان کودکی در دامان مهر 
خود می نشــانْد و بر سینه خویش می فشرد و در بستر خود جایم می داد و 
من در آغوش پر محبت او از عطر دل انگیز وجودش، سرشــار می شدم. آن 
حضرت غذا را می جوید و در دهان من می گذاشت و در طول آن همه سال  

از من دروغی نشنید و خطایی در رفتارم ندید...
من از کودکی پیوسته به دنبال آن حضرت بودم و هر کجا می رفت از 
او جدا نمی شدم. حضرتش هر روز از اخالق واالی خود نکته ای برایم آشکار 
می ساخت و می فرمود تا از او پیروی کنم. رسول خدا هر سال مدتی را در 
غار حرا خلوت می گزید که تنها، من حاالت او را مشــاهده می کردم و جز 

من کسی او را نمی دید.«
۲. دوره بعثت در مکه تا قبل از هجرت

امیر مؤمنان بعد از حضرت خدیجه اولین کسی بود که پیامبر خدا را در 
رسالتش تصدیق نمود و نماز به جای آورد و آن گونه که روایت شده نبوت در 
روز دوشنبه بر پیامبر اکرم)ص( نازل شد و علی)ع( روز سه شنبه نماز گزارد. 
نمازهای اولیه دو رکعتی بود و مخفیانه و دور از چشم کفار مکه به جماعتی 
سه نفره خوانده می شد.حضرت علی)ع( در ادامه خطبه قاصعه می فرمایند:

»در آن زمان غیراز منزل رسول خدا و خدیجه، اسالم به هیچ خانه ای 
راه نیافته بود و من سومین نفر ایشان بودم که نور وحی و رسالت را می دیدم 

و رایحه خوش نبوت را استشمام می کردم.
آن هنگام که وحی نازل شد، صدای ناله شیطان را شنیدم و از رسول 
خدا پرسیدم این ناله چیست؟ فرمود این شیطان است که از پرستش خود 
نومید شــده است. آنگاه فرمود آنچه من می شنوم تو نیز می شنوی و آنچه 
که می بینم، می بینی جز اینکه تو پیامبر نیســتی بلکه وزیری و در مسیر 

خیر و صالح قرار داری«.
در آن روزها اسالم سخت غریب بود و دعوت به دین خدا پنهانی صورت 
می گرفت تا زمانی که خداوند اجازه فرمود، پیامبر اکرم)ص( رســالت خود 
را اعالم و دعوت خویش را علنی سازد. در دعوت علنی نیز باز هم علی)ع( 

تنها کسی بود که به خواسته پیامبر لبیک گفت. 
نقــش بی بدیل حضــرت ابوطالب، پــدر بزرگــوار امیرالمؤمنین، در 
حمایت های بی دریغش از وجود مقدس پیامبر، تا آنجا اســت که نمی توان 
پیشرفت اسالم را بدون آن تصور کرد. ابوطالب که در روایات از جنبه پنهان 
کردن ایمان خود به اصحاب کهف تشــبیه شده است، در برابر تهدیدها و 
آزار و اذیت قریش ایستادگی می کرد و از جان گرامی رسول خدا محافظت 
می نمود. آن بزرگوار بارها فرزند خود علی)ع( را سپر بالی پیامبر قرار داده 
بود و آن زمان که مسلمانان به مدت سه سال در شعب ابی طالب محاصره 
بودند، ابوطالب برای حفظ جان پیامبر، هر شــب چندین بار جای خواب 

آن حضرت را تغییر می داد و فرزند خود علی را در بستر او می خوابانید.
یکی از صحنه های عظیِم فداکارِی امیرالمؤمنین)ع(، لیلهًْ المبیت است. 
علی که هیچ گاه از پیامبر جدا نشــده بود، تحمل مفارقت از آن حضرت را 
نداشــت و اشک ریخت اما وظیفه خود می دانست که جان خویش را فدای 
پیامبر کند. آن شب، علی به استقبال چهل شمشیر تشنه و برهنه در دستان 
کفار بی رحم و خونریز رفت و در بستر رسول خدا خوابید تا آن حضرت به 
ســالمت از مکه به مدینه مهاجرت کند. در آن شب آیه ای عظیم الشأن در 
ستایش امیرالمؤمنین نازل شد و خداوند در برابر مالئک به او مباهات فرمود 

و جبرئیل و میکائیل را مأمور محافظت از جان عزیزش ساخت.
 ۳. در مدینه تا وفات پیامبر)ص(

 پیامبر در مدینه با علی)ع( پیمان برادری بســت و دختر گرامی خود 
را بــه عقد او در آورد و فرزندانش را فرزندان خود خواند. آن حضرت بارها 
در برابر مســلمانان اعالم فرمود محبوب ترین افراد نزد من علی، فاطمه و 
فرزندانشان هستند و اصحاب مکررا از زبان رسول خدا شنیدند که می فرمود: 
»َعلٌيّ ِمّني َو أنا ِمنُه؛ علي از من است و من نیز از اویم.« یا آنکه می فرمود: 
»علی نســبت به من به منزله سر من است برای پیکرم« یا »من و علی از 

یک درخت واحدیم .«
 خداوند نیز در قرآن علی، فاطمه، حســن و حســین علیهم السالم را 
به عنوان خاندان پیامبر و اهل بیت رسالت، خطاب می کند، امیر مؤمنان را 

نْفس و جان پیامبر می خواند و در آیات بسیاری او را می ستاید. 
تشکیل حکومت اسالمی در مدینه، وظایف یگانه جوانمرد اسالم را بسیار 
سنگین و خطیر ساخته بود. علی آن اسد اهلل الغالب و مرد شمشیر و جهاد 
در هر میدانی که وارد می شد، با فتح و ظفر باز می گشت. وجود آن حضرت 
در فرازهای حساس و سرنوشت ساز همواره موجب پیروزی های درخشان 
و موفقیت های بسیار بزرگ برای اسالم و مسلمین بود. فرازهای مهمی مانند 
جنگ بدر، احد، خندق، خیبر، تبلیغ سوره برائت برای مشرکان مکه، جریان 
مباهله، صلح حدیبیه، فتح مکه و نیز حجهًْ الوداع و اعالم جانشینی و وصایت 

پیامبر در غدیرخم.
تا آن روز که زمان وداع فرا رســید و پیامبر)ص( در بستر بیماری 
افتــاد، علی)ع( را فرا خواند و با او نجوایــی طوالنی فرمود و آنگاه که 
نشــانه های احتضار در حضرتش آشکار شد، به علی فرمود سرم را در 
دامان خود قرار ده و چون روح از بدنم مفارقت کرد آن را با دست خود 
بگیر و بر صورتت بکش ســپس مرا تجهیز کن و قبل از همه بر بدنم 
نماز بگزار و تا پیکرم را در خاک نهفته نســاختی، از من جدا مشو و از 

خدای متعال یاری بخواه.
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

رهبر معظم انقالب: آنچه که برای نظام جمهوری اسالمی به عنوان 
یک تجربه دائمی در طول این 35 سال وجود دارد، این است که تنها 
عامل برطرف کردن مزاحمت دشمن، اقتدار و ایستادگی ملت است.

هدیه به خوانندگان

لزوم قاطعیت در مبارزه با مفسدان، 
گمراهان و مخالفان حق

امــام علی)ع(: »ســوگند به جان خــودم، در مبارزه با 
مخالفان حق، و آنان که در گمراهی و فســاد غوطه ورند، 

یک لحظه مدارا و سستی نمی کنم.«
نهج البالغه- خطبه 25

صفحه 3
یک شنبه ۱2 مرداد ۱3۹۹
۱2 ذی الحجه ۱۴۴۱ - شماره 2252۸

اخبار ادبی و هنری

پای درس علی)ع(

اصفهان- خبرنگار کیهان:
آئین  رونمایی از طرح تحول دیجیتال فوالد 
مبارکــه، با حضور دکتر ناظمــی معاون وزیر 
ارتباطات و رئیس ســازمان فناوری اطالعات، 
دکتر انصاری عضو هیئت عامل سازمان فناوری 
اطالعات، مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد 
مبارکه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت 
ایریسا و جمعی از معاونان و مدیران فوالد مبارکه 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
حمیدرضــا عظیمیان در این آئین با اشــاره به 
اهمیت اجــرای این طرح در فوالد مبارکه و به طور 
کلی صنایع کشور گفت: اجرای طرح تحول دیجیتال 
برای فوالد مبارکه یک طرح فانتزی نیست، بلکه یک 
الــزام، ضرورت حیاتی و ضمانت آینده فوالد مبارکه 
در عرصه رقابت جهانی اســت، از این رو این شرکت 
در زمینــه ورود نســل چهارم تکنولوژی به کشــور 
پیشتاز است و به طور قطع پس از اینکه این طرح با 
موفقیت در شــرکت به کار گرفته شد، فوالد مبارکه 
برای انتقال دانش و تجارت نسل چهارم تکنولوژی و 

انقالب صنعتی به سایر صنایع آماده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در همین خصوص گفت: 
اجــرای طرح تحول دیجیتال اگرچه به لحاظ ارزش 
ریالی با پروژه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه قابل 

مقایسه نیســت؛ اما از نظر اهمیت و تضمین آینده 
شــرکت، قطعا هزار برابر اولویت و اهمیت بیشتری 
دارد؛ چرا که در عرصه رقابت جهانی تضمینی برای 

بقای فوالد مبارکه در این چرخه است.
عظیمیان در ادامه خاطرنشان کرد: ما هم اکنون در 
یک دنیای کامال رقابتی فعالیت می کنیم، سهامداران 
شــرکت انتظار دارند که در ایــن بازار، ضمن حفظ 
حقوق، سهم ایشــان حفظ و بازدهی سرمایه آن ها 
روزبــه روز افزایش یابد و این امــر تنها در صورتی 
ممکن است که همراه با تحوالت صنعتی دنیا، نسل 
چهارم تکنولوژی و انقالب صنعتی را در فوالد مبارکه 

پیاده سازی کنیم.
مدیرعامــل فوالد مبارکه با تاکید بر اینکه ایجاد 
نسل چهارم تکنولوژی باعث افزایش بهره وری  می شود 
و زمینه افزایش 6 تا 8 درصدی حاشیه سود را برای 
ســهامداران نیز فراهم می کند، تصریح کرد: اگر ما 
تکنولوژی نســل چهارم انقالب صنعتی را به فوالد 
مبارکــه وارد نکنیم، ممکن اســت در کمتر از یک 
دهه دیگر از صحنه تولید ارزش آفرینی و سودآوری 

خارج شویم.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه ســخنان خود 
گفت: این کار در زمان مناســبی آغاز شــده، اما در 

تالشیم که اجرای این پروژه را سرعت ببخشیم.

بــه گفته عظیمیان این پروژه را دانشــمندان و 
متخصصان حاضر در شرکت ایریسا با همکاری تمامی 
بخش های خصوصی و دولتی و به ویژه سازمان فناوری 

اطالعات اجرا خواهند کرد.
وی با تاکید بر لزوم مشارکت فعال تمامی مدیران 
و کارشناســان فوالد مبارکه در اجرای طرح، از تهیه 
فرم های متنوع پیشرفت پروژه و نظام تشویق گام به 
گام در اجرای طرح خبر داد و گفت: میزان مشارکت 
افراد در اجرایی شدن طرح مدنظر قرار خواهد گرفت 
به خاطر داشته  باشیم این امر گامی بلند برای ارتقای 
سطح عمومی صنعت فوالد کشــور است. از این رو 
تمامی مراحل پیشرفت به طور دقیق رصد خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه افزود: در گام 
نخســت در نظر است مدیران و کارشناسان مربوطه 
برای آموزش و آماده شدن بستر اجرای طرح به تهران 
با دانشگاه صنعتی اصفهان اعزام شوند تا بتوانیم سایر 

مراحل را انجام دهیم.
وی با اشــاره به اینکه شرکت های تاتا استیل و 
پوسکو کره  جنوبی عضو باشگاه فانوس دریایی شده اند، 
تاکید کرد: هدف ما این است که عضو باشگاه فانوس 
دریایی شویم و در سطح باالیی از بهره وری قرار گیریم. 
در واقع ما می خواهیم با پیوستن به نسل چهارم، کارها 
را به طور هوشمند دنبال کنیم تا بتوانیم آینده بهتر و 

درخشان تری برای شرکت رقم زنیم، تا فوالد مبارکه 
همچنان به عنوان یکی از شرکت های برتر در سطح 

جهان مطرح باشد.
عظیمیان با بیان اینکه کسب جایزه هایی همچون 
شرکت برتر دانشی یا EFQM اروپا با بیش از 6۰۰ 
امتیاز کار دشــواری بوده که فوالد مبارکه در اجرای 
آن موفق بوده اســت، اظهار کرد: عضویت در باشگاه 
فانوس دریایی نیز هدفی دشوار، اما دست یافتنی است 
که با همت جمعی و اراده قوی می توانیم در مسیر آن 

هم یا موفقیت گام برداریم.
وی در خصوص اهمیــت اجرای این طرح برای 
شرکای تجاری کســب و کار فوالد مبارکه در باال و 
پایین دست این شــرکت گفت: داد و ستد با فوالد 
مبارکه یعنی دست یابی به این توانمندی و ظرفیت 
که می توان با ســایر صنایع فوالدساز کشور نیز کار 
کرد؛ چــرا که معیارهای مورد نیــاز برای همکاری 
با این شــرکت، هم ترازی با شرکت های دانشی روز 
است؛ بنابراین سازندگان، تامین کنندگان، نصاب ها،  
مشــاوران و تمامی پیمانکارانی کــه در بخش های 
مختلف کار می کننــد، مطمئن خواهند بود که اگر 
توانمندی سرویس یا خدمتی را به فوالد مبارکه ارائه 
کنند در واقع دروازه همکاری با بسیاری از صنایع بر 

روی آن ها گشوده خواهد شد.

اجرای طرح تحول دیجیتال، ضامن آینده فوالد مباركه در عرصه رقابت و تجارت جهانی
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان:

ذّره وار تا چشمه خورشید غدیر - قسمت دوم

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه راهبرد 
کشور در مقابله با کرونا تغییر نکرده است، 
اظهارداشت: تمام مقررات ستاد ملی مقابله 
با کرونا تا زمانی که وزارت بهداشت به مردم 
اعالم کند که واکسن قابل قبول در دسترس 
هست و شرایط تغییر کرده است، همچنان 

به قوت خود باقی است.
دکتر حسن  والمســلمین  حجت االســالم 
روحانی روز شــنبه در جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا با تبریک پیشاپیش عید سعید غدیر از 
مردم به خاطر همکاری با ســتاد ملی کرونا در 
اجرای پروتکل های بهداشتی برای حفظ سالمت 
خود قدردانی کرد و گفت: آمارها و گزارش های 
ارائه شــده در جلسه امروز از وضعیت استان ها 
امیدوارکننــده بود و حکایت از این داشــت که 
حدود 1۰ استان کشــور که هفته های قبل در 
شرایط سخت بودند امروز از پیک بیماری عبور 
کرده اند و ان شاءاهلل با مراعات بیشتر در روزهای 

آینده به نقطه ثبات و آرامش خواهند رسید.
وی افزود: تا امروز هر اســتانی که وارد یک 
دوره پیک بیماری شده و مشکالت را پشت سر 
گذاشته شاهد پیک دوم در آن استان نبوده ایم. 
روندی که امروز مردم در رعایت اصول بهداشتی 
سپری می کنند، اگر به همین شکل ادامه یابد، 
حتما در هفته های آینده خبرهای خوشــی را 
شاهد خواهیم بود و آمارها همچنین حکایت از 
مراعات اصول و پروتکل های بهداشتی در ادارات، 
بانک ها و مراکز پرتجمع دارد. البته عده  کمی هم 
رعایت نمی کنند و حتما نیازمند آن هستیم با 

کسی که تخلف می کند برخورد کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: بــرای ماه محرم و 
عزاداری ها در این ماه نیز مقرراتی وضع شــده 

که تا هفته آینده قطعی، تصویب و ابالغ خواهد 
شد. مسئولین هیئت ها و تکایا باید در این زمینه 
مســئولیت بپذیرند و اگر کسی در هیئت های 
عزاداری اصول بهداشتی را رعایت نکرد، مسئولین 

هیئت ها باید با او برخورد کنند.
روحانی با تاکید بر اینکه راهبرد ما در مورد 
این ویــروس تغییر نکرده و همان راهبرد قبلی 
است، بیان داشــت: آموزش و توضیح دادن به 
مردم در مورد ایــن ویروس همچنان به عنوان 
یک اصل باید در دستور کار ما باشد و مردم نیز 
باید رعایت اصول بهداشتی را بر همه چیز مقدم 
بدانند و الزام در اســتفاده از ماسک و پرهیز از 
تجمعات و رعایت فاصله گذاری همچنان ضروری 
و الزم است. اجتماعات تحت هر عنوان همچنان 

ممنوع است تا شرایط بهبود یابد.
وی با تاکید بر اینکه با فرد متخلف از رعایت 
اصول بهداشتی حتما باید برخورد شود، گفت: 
اگر فردی پروتکل ها و اصول بهداشتی را رعایت 
نکرد، باید تنبیه شــود. تمام افراد متخلف باید 
شناســایی و با آنها برخورد صورت گیرد و این 
برخورد هــا حتما باید اعالم شــود تا مردم در 

جریان قرار گیرند.
اضافه شدن 8 هزار تخت جدید
 به بیمارستان ها تا پایان امسال

رئیس جمهور تقویت بخش سالمت را یکی 
از مســائل مهم مورد تاکیــد عنوان کرد و بیان 
داشــت: افزایش تخت های بیمارستانی و تامین 
لوازم و تجهیزات مورد نیاز، تقویت کادر درمان 
و پرستاری با استخدام نیروهای جدید همچنان 
اولویت ما در مقابله با ویروس کروناســت و در 
همین رابطه تا پایان امسال حدود 8 هزار تخت 

جدید به بیمارستان ها اضافه خواهد شد.
روحانی در ادامه سخنان خود با قدردانی از 
سخنان حکیمانه و مجتهدانه رهبر معظم انقالب 
گفت: نکته بسیار مهم سخنان ایشان این بود که 
مرجع و مرجعیت نهایی که متولی امر سالمت 
جامعه در شــرایط فعلی اســت، منحصرا ستاد 

ملی کروناست.
وی ادامه داد: آدرس را عوض نکنیم و مسیر 
را  اشتباه نرویم. یک خانه است و یک در دارد و 
آن ستاد ملی کروناست و مقررات وضع شده از 
سوی ستاد ملی کرونا برای همه الزم االجراست.

رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به ضرورت 
برگزاری عزاداری سیدالشهداء)ع( در ایام محرم 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی خاطرنشان 
کرد: مگر می شود کسی مسلمان باشد و محرم 
برایش مهم نباشد؟ و شیعه باشد و محرم برایش 
مهم نباشــد؟ ملتی که با روحیه قوی در مقابل 
انواع فشارهای دشمنان ایستاده و مقاومت کرده 
اســت، محرم را فرامــوش نخواهد کرد و حتما 
محرم ما امســال هم به گونه ای خواهد بود که 
بوی عزاداری امام حســین)ع( به مشــام همه 

خواهد رسید.
روحانی با بیان اینکه با فرارســیدن محرم، 
فضا باید در کشور در همه کوچه ها و خیابان ها 
حســینی و کامال سوگوارانه شود، گفت: امسال 
ممکن اســت بــه خاطر رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی نحوه عــزاداری ما متفاوت باشــد، 
دستورالعمل های الزم در مورد نحوه عزاداری ها تا 
پایان هفته مشخص و هفته آینده تصویب و ابالغ 
می شود که باید مراعات و به طور کامل اجرا شود.

وی بیان داشــت: امســال صاحبان عزا در 
مساجد و محافل و متولیان هیئت ها وظیفه جدید 
بسیار مهمی بر عهده دارند که آن مراعات برای 

تضمین سالمت همه عزاداران حسینی است.
رئیس جمهور اظهار داشت: ان شاءاهلل محرم 
امســال عزاداری شــکوهمند بــا رعایت همه 
جوانب امر و پروتکل ها را داشــته باشیم و نکته 
مهم اشــاره شده از ســوی مقام رهبری در این 
رابطه فصل الخطاب بود. روحانی در بخش پایانی 
سخنان خود با اشاره به تصمیمات جلسه امروز 
ستاد ملی کرونا گفت: امروز برای کمک به ودیعه 
مسکن مستاجرینی که در تنگنا هستند، تصمیم 
خوبی اتخاذ شــد. در مورد استخدام های جدید 
کادر درمان و پرســتاری نیز مصوب شــد برای 
کســانی که در کرونا فعال بودند، امتیاز ویژه ای 
در نظر گرفته شود و در مورد آغاز سال تحصیلی 
جدید از 15 شــهریور نیز در مورد چارچوب ها 

تصمیماتی گرفتیم.

سربازان گمنام امام زمان)عج( به یک گروه 
تروریستی مستقر در آمریکا ضربه اساسی 

وارد کردند.
ســربازان گمنام امام زمان)عج( به یک گروه 
تروریستی مســتقر در آمریکا ضربه اساسی وارد 
کردند. طبق این گزارش جمشید شارمهد سرکرده 
گروهک تروریستی »تندر« که از آمریکا عملیات 
مســلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت می کرد 
در پی عملیاتی پیچیده، اکنون در دستان قدرتمند 

سربازان گمنام امام زمان)عج( قرار دارد.
شــارمهد در ســال 1387 عملیات انفجار در 
حسینیه سیدالشهدای شیراز را طراحی و هدایت 
کرد. در آن اقدام تروریستی، 14 نفر شهید و 215 

نفر از عزاداران حسینی زخمی شدند.

به گزارش فارس، گروهک تروریستی تندر در 
سال های اخیر نیز قصد اجرای چند عملیات بزرگ 
را داشــت. منفجر کردن سد سیوند شیراز، انفجار 
بمب های سیانوری در نمایشــگاه کتاب تهران و 
منفجر کردن حرم حضرت امام خمینی)ره( هنگام 
برگزاری مراسم عمومی از جمله این عملیات بود.

این عملیات تروریســتی با تســلط اطالعاتی 
مأمــوران وزارت اطالعــات ناکام مانــد. جزئیات 
بیشــتری از عملیات پیچیده و موفــق فرزندان 
انقالبی ملت ایران در به دام انداختن سرکرده گروه 
تروریستی تندر متعاقباً به اطالع ملت شریف ایران 

خواهد رسید.

ضربه اساسی به یک گروه تروریستی مستقر در آمریکا

سرکرده گروهک تروریستی »تندر« در دستان وزارت اطالعات

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد

عزاداری شکوهمند محرم 
با رعایت همه دستورالعمل های بهداشتی

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: 
فعال جایگزینی برای پذیــرش داوطلبان در 
رشته های پر متقاضی نظیر رشته های پزشکی 
وجود ندارد و رشته های پرطرفدار حذف شدنی 

نیستند.
ابراهیم خدایی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص 
آخرین تصمیم وزارت علوم و مســئوالن کشــوری 
برای حذف کنکور و شــیوه پذیرش در دانشــگاه ها 
تاکید کرد: بخشی از برنامه حذف کنکور شروع شده 
و ظرفیت پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی 
که جزئیات آن نیز بر روی ســایت سازمان سنجش 
آموزش کشور قرار دارد، با احتساب ظرفیت دانشگاه 
آزاد اسالمی حدود 912 هزار ظرفیت است. طبیعتا 
خیلی مایل هستیم که داوطلبان ورود به دانشگاه ها 
بدون داشتن کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی در 

دانشگاه ها پذیرش شوند.
خدایــی افــزود: اکثریت مطلــق ظرفیت های 
دانشــگاه آزاد، پیام نور و موسســات غیرانتفاعی و 
همچنیــن حــدود 2۰ درصد ظرفیت هــای روزانه 
 دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــی دولتی 
بر اساس ســوابق تحصیلی و بدون کنکور دانشجو 
پذیرش می کنند و داوطلبان می توانند از این شیوه 

وارد دانشگاه بشوند.
وی خاطرنشان کرد: برخی از رشته های دانشگاه ها 
و موسســات آموزشی بسیار پرطرفدار بوده و رقابت 
در بین رشــته هایی نظیر رشــته های علوم پزشکی 
بســیار ســنگین اســت و داوطلبان برای ورود به 
دانشگاه های بزرگ رقابت می کنند. بنابراین با توجه 
به تقاضای زیاد، تراکم و پراکندگی نمرات نمی توانیم 
پذیرفته شدگان این دانشــگاه ها را تفکیک کنیم و 
فعال به جز آزمون نمی توانیم راهکاری برای پذیرش 

دانشجویان در دانشگاه ها داشته باشیم.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: 
در حال حاضر داوطلبان ورود به دانشگاه ها به خصوص 
در رشته های پرطرفدار برنامه ریزی های خود را انجام 
داده انــد و ما نمی توانیم 1۰ روز باقی مانده به آزمون 
اعالم کنیم شــما که چهار ســال برای این آزمون 
برنامه ریزی کرده ایــد، برنامه ریزی های خود را کنار 
بگذارید؛ ضمن اینکه جایگزین اجرایی پذیرش بدون 

کنکور نیز وجود ندارد.

رئیس سازمان سنجش:

حذف كنکور
 فعاًل اجرایی نیست

چند تن از نمایندگان مجلس شــورای 
کارگران  وضعیت  بررســی  برای  اسالمی 

هفت تپه به شوش سفر کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی خضریان، 
سیدنظام الدین موسوی و احمد نادری سه نماینده 
تهران در مجلس شــورای اسالمی، برای بررسی 
آخرین وضعیت کارگران کارخانه هفت تپه صبح 

دیروز عازم اهواز شدند.
قرار اســت نمایندگان مجلس در این سفر با 
کارگران هفت تپه درباره وعده هایی که مسئولین 
برای رفع مشکالت آنها داده بودند گفت وگو کنند 
و همچنین با مســئوالن اســتانی رایزنی الزم را 

داشته باشند.
پیش از این نیز برخی نمایندگان با ســفر به 
اهواز پیگیر مشــکالت کارگران هفت تپه شــده 

بودند.

سفر مجدد نمایندگان به شوش 
برای بررسی وضعیت كارگران هفت تپه


