
اخبار كشور

 وزارت ارشاد، جشنواره ای با محوریت
سردار سلیمانی برگزار می کند

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی ضمن گرامیداشــت یاد شهدا از برگزاری 
جشنواره ویژه حاج قاسم سلیمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد 
و گفت: این جشنواره پیشانی فعالیت ها و ماموریت های ما در وزارتخانه است.
  آیین تجلیل از خانواده شــهید »جهانگیر صدقی ده زیاری« سه شــنبه
۲۳ شهریورماه در ادامه سلسله برنامه های مرحله دوم طرح ملی سه شنبه های 
تکریم با عنوان »شــکوه مادری«، با حضور مجازی محمدمهدی اســماعیلی 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و حجت االسالم حبیب رضا ارزانی رئیس ستاد 

هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار شد.
این آیین در جوار مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در استان کرمان 
و با حضور مسئوالن استانی از جمله حجت االسالم حسین علیدادی سلیمانی 
نماینده ولی فقیه، مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی و استاندار کرمان برگزار 

شد. 
اســماعیلی در این نشســت با اشاره به حماسه مســجد جامع کرمان و 
خباثتــی که رژیم پهلوی در ایــن ماجرا از خود نشــان داد، اظهار کرد: این 
جریان تا مدت ها از موضوعات و محورهای شــعار انقالبیون و مردم در سراسر 

کشور بود.
وی اظهار کرد: تمامی فعالیت های ما باید در مسیر فرهنگ شهادت ادامه 
یابد، اگر ســینمای ما می خواهد کار قوی انجــام دهد باید به تحکیم این راه 
بینجامد. تئاتر، هنرهای تجســمی، حوزه اطالع رســانی و رسانه همه باید در 

خدمت تحقق این هدف واال باشد.
اســماعیلی افزود: همه همت ما در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی آن 
است که همه امکانات را بســیج کرده و از اهالی هنر درخواست کنیم که در 
این مســیر به تولید محتوا بپردازند، در این راستا در مجلس شورای اسالمی 
و تنی چند از نمایندگان اســتان کرمان قول دادم که برای شهید حاج قاسم 
ســلیمانی کار ویژه ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی راه اندازی کنیم از 
جمله راه اندازی جشــنواره ای خاص حاج قاســم سلیمانی برگزار کنیم که به 

زودی محقق می شود.
وی در ادامــه ضمن تاکید به معاونــان وزارت خانه و مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان کرمان، به منظور در دســتور کار قرار دادن جشنواره 
مذکور با محور حاج قاسم گفت: ما در پیشانی فعالیت ها و ماموریت های خود، 
برگزاری یک مراســم و یک جشنواره ویژه برای شهید حاج قاسم سلیمانی را 
خواهیم داشت که برکتی برای کارها و فعالیت های ما در حوزه وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی و در سراسر کشور باشد.
حذف صدها هزار پست مبّلغ طرح شهید سلیمانی 

در پیام رسان های غربی!
توییتر و اینستاگرام پس از اجرای طرح شهید سلیمانی در مقابله با کرونا، 

بسیاری از مطالب و حساب های کاربری مبلغ این طرح را حذف کرد.
مســئول سازمان فضای مجازی بسیج در گفت وگو با فارس اظهار داشت: 
با آغاز مجدد طرح شــهید سلیمانی و بیماریابی فعال برای قطع زنجیره کرونا 
توسط بســیج، فعاالن فضای مجازی نیز با کلیدواژه های مختلف موج انتشار 
تصاویر و ویدئوهای حضور بسیجیان جامعه پزشکی و درمانی کشور و همچنین 
فعالیت پایگاه های بسیج را در پلتفرم های مختلف شبکه های اجتماعی تبدیل 

به پرتکرارترین و داغ ترین سوژه های این شبکه ها کردند.
مســلم معین گفت: پراکندگی انتشــار محتواها در سراسر کشور و محله 
به محله به شــکلی بود که روزهای متمادی مســائل اصلی پیرامون کرونا در 
شــبکه های اجتماعی حول طرح شهید سلیمانی و کمک های مومنانه و البته 

واکسیناسیون فراگیر مردم شکل می گرفت.
وی افزود: بعد از این موج آفرینی، تشــریک مساعی پلتفرم های توییتر و 
اینستاگرام در قلع و قمع حساب های کاربری و مطالب پیرامون این موضوع ها 
بــا هدف جلوگیری از ایجاد امید همزمان با کاهش میدانی تلفات و مبتالیان 
کرونا آغاز شد و بار دیگر کاپیتوالسیون مجازی گوشه ای از سانسور و فیلترینگ 

خود را به نمایش گذاشت.
معین ادامه داد این در حالی است که این پلتفرم ها کلیدواژه های رباتیک و 
هدفمند خارج از کشور در ایجاد یأس مصنوعی را پشتیبانی کرده و در تکثیر 
و توزیع آنها حتی به صورت جعلی برای ذهنیت ســازی کاربران از هیچ اقدام 

فنی فروگذار نمی کند.
بعضی بازیگران برای فرار از مالیات

قراردادهایشان را به بیت کوین می بندند
کارگردان ســینما و تلویزیون، در نشست ســینماگران که با محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسالمی، برگزار شــد، ادعا کرد که برخی از 

بازیگران برای فرار از پرداخت مالیات، با بیت کوین قرارداد می بندند.
او با اشاره به قانون اخذ مالیات از بازیگران و هنرمندان سینما و تلویزیون 
گفت که این قانون باعث شد تا برخی بیت کوین را برای دریافت دستمزدشان 

ترجیح دهند.
او در بخشــی از صحبت های خود گفت:]بازیگــران[ با بیت کوین قرارداد 

می بندند و بیت کوین به حسابشان در کشورهای دیگر واریز می شود.
اسعدیان همچنین گفت که این مسئله مخصوص بازیگران نام آشناست و 

آنها با این کار، راهشان را از مالیات جدا می کنند.
نخستین کتاب با موضوع اربعین

 در آمریکای التین منتشر می شود
کتاب »اربعین بهشــت روی زمین« نخســتین کتاب با موضوع اربعین و 
به زبان اســپانیایی است که همزمان با روز اربعین حسینی از سوی انتشارات 

بین المللی فانوس دریایی در بوگوتا پایتخت کشور کلمبیا رونمایی می شود.
به گزارش مهر، خانم انخلیکا ماریا روخاس مدیر انتشارات فانوس دریایی 
در کلمبیا با اعالم این خبر گفت: همزمان با ســالروز اربعین حسینی و برای 
اولین بار کتاب آلبوم عکس اربعین به همراه دلنوشــته هایی به زبان اسپانیایی 
با هدف معرفی این راهپیمایی بزرگ در کشور کلمبیا منتشر و در یک مراسم 

رسمی رونمایی خواهد شد.
مدیر انتشارات بین المللی فانوس دریایی در کشور کلمبیا، در ادامه این اثر 
را جزو اولین آثار با موضوع اربعین در کل منطقه آمریکای التین معرفی کرد و 
بیان داشت: این اثر در مرحله اول در کشور کلمبیا و مکزیک منتشر و رونمایی 
می شــود و در ماه های آینده برای انتشار در کشور اکوادور، ونزوئال و آرژانتین 

برنامه ریزی انتشار صورت گرفته است.
وی از ترجمه این اثر به زبان های پرتغالی و فرانسوی خبر داد و اعالم کرد 

به زودی این کتاب در برزیل هم منتشر خواهد شد.
بازیگر نقش »شرلوک هلمز« 

دولت آمریکا را با تروریست ها مقایسه کرد
بازیگر نقش شرلوک هلمز با مقایسه دولت آمریکا با تروریست ها نسبت به 

فعالیت زندان گوانتانامو انتقاد کرد.
به گزارش فارس به نقل از هالیوود ریپورتر، بندیکت کامبربچ در خالل 
جشــنواره جهانی فیلم تورنتو از آمریکا خواست زندان گوانتانامو را تعطیل 

کند.
بازیگر »شــرلوک هولمــز« در »TIFF«)جشــنواره بین المللی فیلم 
تورنتــو( در مورد زندان نظامــی آمریکا در کوبا گفت: مــا باید به جهان 
 نشــان دهیم که بهتر از آن تروریست هایی هســتیم که می خواهند ما را

ترور کنند.
کامبربچ با اشاره به این نکته که می داند اظهارات وی درباره گوانتانامو 
بالفاصله پس از بیستمین سالگرد یادبود حمالت تروریستی ۱۱ سپتامبر 
۲۰۰۱ منتشر می شــود، افزود: من متوجه شدم که در کجا نیاز به یافتن 
نتایج و جلوگیری از حمله دوم وجود دارد، که بســیار هم وحشــت آورتر 

خواهد بود!

حضرت امام خمینی)ره(: با اتکاء به تعالیم عالیه اسالم 
و ایمان ما به مبادی بود که با دست خالی بر همه قوای 

شیطانی غلبه کردیم.

هدیه به خوانندگان

در دیدار با وزیر دفاع
سرلشکر رشید: برای تولید سالح های پیشرفته

و غافلگیركننده گام های بزرگ بردارید
با  فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیــاء)ص( در دیدار 
امیر آشــتیانی تاکید کرد: در عرصه های اولویت دار و تولید سالح ها 
به فناوری های پیشرفته و قابلیت های غافلگیرکنندگی برای مقابله با 

دشمن، گام های بزرگ بردارید.
سرلشکر غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء)ص( 
به همراه هیئت رئیسه و معاونین این قرارگاه با امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و گفت وگو کرد.
سرلشکر رشــید در این دیدار با اظهار خرسندی از انتخاب شایسته امیر 
آشــتیانی به سمت وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، با تقدیر از سبک 
مدیریت و تعامل عالی وی با همه فرماندهان ارتش و ســپاه در مسئولیت های 
گذشــته اظهار داشت: امیدواریم در دوره مسئولیت شما در وزارت دفاع سطح 

تعامالت ارتش و سپاه ارتقاء یابد.
بــه گزارش فارس، وی افزود: انشــاءاهلل در جهت تحقق تدابیر فرماندهی 
معظم کل قوا، با رویکرد انقالبی و جهادی برای توســعه توانمندی های دفاعی 
و تهاجمــی به ویژه در عرصه های اولویت دار و تولید ســالح ها به فناوری های 
پیشرفته و قابلیت های غافلگیرکنندگی برای مقابله با دشمن، گام های بزرگ 

بردارید.
با حکم رئیس جمهور

سید حمید سجادی 
به عنوان »دبیر شورای عالی جوانان« منصوب شد

رئیس جمهور با صدور حکمی، ســید حمید سجادی هزاوه وزیر 
ورزش و جوانان را به عنوان »دبیر شورای عالی جوانان« منصوب کرد.
در متن حکم آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی آمده است : جناب آقای دکتر 
سیدحمید ســجادی هزاوه وزیر محترم ورزش و جوانان، در اجرای بند)۱۰( 
ماده)۴( اساسنامه شورای عالی جوانان مصوب ۱۳۷۱/۵/۶ شورای عالی انقالب 
فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان »دبیر شــورای عالی جوانان« منصوب 

می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به »عدالت محوری«، »روحیه 
انقالبی«، »مردم داری«، »پاکدســتی و فسادستیزی«، »قانون مداری«، »مفاد 
عهدنامه مدیران دولت مردمی« در تحقق اهداف دولت و حل مشکالت جوانان 

کشور مجّدانه کوشا باشید.
سیدابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

سرپرست معاونت هماهنگی
و پیگیری نهاد ریاست جمهوری منصوب شد

معاون اجرایــی رئیس جمهوری در حکمی سرپرســت معاونت 
هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری را منصوب کرد.

در حکم ســید صولت مرتضوی خطاب به رحمــان نصراهلل زنجانی آمده 
است: نظر به تعهد، سوابق خدمتی و تجربیات جناب عالی، به موجب این حکم 
با حفظ پست سازمانی به سمت »سرپرست معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد 

ریاست جمهوری« منصوب می شوید.
معاون اجرایی رئیس جمهوری افزود: امید اســت با اســتعانت از خداوند 
متعال و اهتمام به تفکر عدالت محور و روحیه انقالبی، مردم داری، پاکدســتی، 

فسادستیزی و قانون مداری در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.
رئیس سازمان انرژی اتمی

از نیروگاه بوشهر بازدید کرد
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از پروژه های نیروگاه اتمی بوشهر 

بازدید کرد.
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران صبح سه شنبه 
برای بررسی آخرین وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر و دیدار با کارکنان نیروگاه و 

بازدید از پروژه های در دست اجرا به بوشهر سفر کرد.
محمد اســالمی، رئیس ســازمان انرژی اتمی به همراه استاندار بوشهر و 

مدیران نیروگاه اتمی از پروژه ها و تأسیسات نیروگاه بازدید کردند.
به گزارش مهر، رئیس سازمان انرژی اتمی در سفر یک روزه خود به بوشهر 

از پروژه های فاز ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر هم بازدید کرد.

تولید بیش از یک میلیارد كیلووات ساعت انرژی 
در نیروگاه نکا

ساری - خبرنگار کیهان: 
تولید انرژی در نیروگاه شهید سلیمی نکا مرداد امسال از مرز یک 

میلیارد کیلووات ساعت گذشت.
محســن نعمتی مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق نکا از تولید یک 
میلیارد و ۲8 میلیون و ۶۷۲ هزار کیلووات ساعت انرژی در مرداد سال جاری 
 در نیروگاه شــهید ســلیمی نکا خبر داد و افزود: از این میــزان تولید بالغ بر
99۲ میلیون و ۵۴۵ هزار کیلووات ســاعت انرژی خالص به شــبکه سراسری 

برق کشور تزریق شد.
 وی یــادآور شــد: از مجموع برق تولید شــده طی مــرداد و ماه جاری
۷۴/۵ درصد انرژی تولید شده در واحد های بخاری و ۲۵/۵ درصد در واحدهای 
بلوک سیکل ترکیبی به دست آمد طوری که در پنج ماه ابتدای امسال حدود 

۴۴ درصد انرژی تعهدی ساالنه نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.
 نیــروگاه شــهید ســلیمی نکا بــا ۴ واحد بخــار به ظرفیت هــر کدام

۴۴۰ مگاوات، ۲ واحــد گازی به ظرفیت هر یک ۱۳۷/۶ مگاوات و یک واحد 
بخار ســیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات نقش موثری در پایداری شبکه 

سراسری برق کشور دارد.

راه اندازی 60 پایگاه پویش مردمی 
»مشق احسان« در همدان

همدان - خبرنگار کیهان: 
مدیرکل ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( استان همدان از 
راه اندازی 60 پایگاه پویش مردمی »مشق احسان« برای جلب مشارکت 
خیران و دستگاه های اجرایی استان خبر داد و گفت: در این پویش برای 

دانش آموزان نیازمند نوشت افزار تهیه می شود.
علــی چهاردولــی، گفت: این پایگاه هــا با هدف مشــارکت و حمایت از 
دانش آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید توسط گروه های مردمی، 
جهادی، مراکز نیکوکاری و هیئت های مذهبی در شــهرهای مختلف اســتان 

راه اندازی شده است.
وی یادآور شــد: همزمان با بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، در 
این پویش پنج هزار و ۳۰۰ بسته نوشت افزار به مبلغ یک میلیارد تومان از سوی 

ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در بین دانش آموزان نیازمند استان توزیع می شود.
مدیرکل ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( استان همدان افزود: پویش 
ملی مشق احسان که از سه سال پیش به همت ستاد اجرایی در استان همدان 

آغاز شده، امسال نیز با همکاری گروه های جهادی منتخب ستاد اجرا می شود.

دین الهی بر اساس نیازها 
و امکانات فطری انسان است

»پس با تمام وجود به ســوی آیین خالص پروردگار رو 
کن، این همان فطرتی است که خداوند انسان ها را براساس 
آن آفریده اســت. دگرگونی در آفرینش خدا را ندارد )پس 
دین خدا بر اساس فطرت انسان تنظیم شده است. کهنگی 
و از کار افتادگی ندارد بلکه تا انســان در این دنیا زندگی 
می کند و نسلی بعد از نسل دیگر می آید، می تواند پیروی 
از دســتورات دین الهی را به عنــوان بهترین روش زندگی 
انتخاب کند. پس( این اســت دین و آیین محکم و استوار 
)که با فطرت انسان تطبیق داده شده است( ولکن بیشتر 

مردم نمی دانند«.
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صفحه 3
چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴00 
۸ صفر ۱۴۴3 - شماره ۲۲۸۴۲

اخبار ادبی و هنری

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شد

دستور رئیس جمهور برای تسریع در راه اندازی 
سامانه جامع تجارت

در پرتو وحی

رئیس جمهور در جلســه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت بر اجــرای اقدامات اثر گذار 
برای ثبات در بــازار و کنترل قیمت و تامین 

مواد اولیه مورد نیاز تاکید کرد.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی دیروز سه شنبه 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت  تاکید 
کــرد: وزارتخانه های صنعت، معــدن و تجارت و 
جهاد کشــاورزی با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان 
مــدت و بلند مدت ضمن اصــالح فرایندها برای 
حل مشــکالت معیشــت روزانه مــردم تدبیر و 

چاره اندیشی کنند.
وی بــا تاکید بــر همکاری همــه اعضای 
دولــت به ویژه وزارتخانه های صنعت، معدن و 
تجارت و جهاد کشاورزی برای حل مشکالت 
اقتصادی از وزرای مربوطه و دبیرخانه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت خواســت طرح ها و 
برنامه های تحولی را با مشارکت صاحبنظران 
و فعــاالن اقتصادی تهیه و پــس از تصویب، 
 ابعــاد مختلــف آن را بــرای مــردم تبیین 

تشریح کنند.
رئیس جمهور همچنین به معاون اول ماموریت 
داد ســامانه جامــع تجارت را در یــک زمان بندی 

مناسب پیگیری و  به نتیجه برساند.
رئیســی تصریح کرد: دولت ناظر اصلی در بازار 
است و مردم انتظار دارند با اولویت بندی مسائل مهم 
اقتصادی و با تالش شــبانه روزی، تحولی در اقتصاد 

کشور و معیشت آنان، به صورت ملموس رخ دهد.
در این جلسه موضوع »سیاست تجاری و ارزی« 
و »راه های افزایش و توســعه صــادرات غیرنفتی« 
مــورد بررســی قرارگرفت. براســاس برنامه وزارت 
 صنعت، معدن و تجارت، افزایش صادرات غیرنفتی از

۳۵ میلیارد دالر بــه ۷۰ میلیارد دالر، هدف گذاری 
شده که الزمه آن اصالح ساختار و مقررات صادراتی 
و افزایش ســبد کاالهای دانش بنیان، پیشــرفته و 
اشــتغال زا در صادرات و نیز تقویــت بازارچه های 

مرزی است.
در این جلســه همچنین برای اجرایی شــدن 
این طرح ها، ۱۴ پروژه زیرســاختی و نیز مسیرهای 
ویژه تجاری بین ایران و کشــورهای هدف بررسی 

و الزامات آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیسی در تماس تلفنی پوتین:

توسعه و تعمیق همکاری های ایران و روسیه را
 در همه ابعاد دنبال می کنیم

رئیس جمهوری اســالمی ایران در تماس تلفنی 
رئیس جمهــور روســیه گفــت: توســعه و تعمیق 
همکاری هــای دو کشــور را در همه ابعــاد دنبال 

می کنیم.
دیروز  روســیه  رئیس جمهور  پوتیــن  والدمیر 
سه شــنبه در تماس تلفنی با آیت اهلل ســیدابراهیم 
رئیســی، با بیان اینکــه به علت احتمــال ابتال به 
بیماری کرونا به قرنطینه رفته است، خواستار انجام 
هماهنگــی برای دیــدار دو رئیس جمهور در اولین 

فرصت شد.
رئیس جمهور روســیه با  اشاره به همکاری های 
مســکو- تهران در زمینه مقابله با کرونا و همچنین 
تولید مشــترک واکسن اســپوتنیک، بر تداوم این 

همکاری ها تأکید کرد.
رئیس جمهوری اســالمی ایران نیــز در تماس 
تلفنی »والدیمیر پوتین«، گفت: توســعه و تعمیق 
همکاری هــای دو کشــور را در همه ابعــاد دنبال 

می کنیم.
رئیســی همچنین با تأکید بر ضــرورت تداوم 
همکاری های دو کشــور در زمینــه مقابله با کرونا 
از جمله در زمینه تولید واکســن مشــترک، اظهار 
داشت: این همکاری ها باید تا ریشه کن شدن کامل 

این بیماری عالمگیر با قوت ادامه یابد.

در اولین سفر خارجی
رئیس جمهور برای شرکت در اجالس شانگهای

 به تاجیکستان سفر می کند
رئیس جمهــور کشــورمان به دعوت رســمی 
رئیس جمهور تاجیکستان و برای شرکت در اجالس 
»سران سازمان همکاری شانگهای« به دوشنبه سفر 

می کند.
رئیسی در اولین ســفر خارجی خود در جایگاه 
ریاســت جمهوری، بــه دعوت رســمی »امام علی 
رحمــان« همتای تاجیــک خود و برای شــرکت 
و ســخنرانی در اجالس سران ســازمان همکاری 

شانگهای روز پنج شنبه به این کشور سفر می کند.
رئیس جمهور در این ســفر عالوه  بر شرکت در 
اجالس، دیدارهای دوجانبه ای نیز با سران و روسای 
هیئت های حاضر در اجالس سران سازمان همکاری 
شانگهای خواهد داشت. رئیس جمهور را در این سفر 
هیئتی بلندپایه ای از مقامات سیاســی و اقتصادی 

کشورمان همراهی می کند.
آیت اهلل رئیسی همچنین پس از اجالس شانگهای 
به دعوت رســمی رئیس جمهور تاجیکستان، دیدار 

۲جانبه ای نیز از این کشور خواهد داشت.
ســازمان همــکاری شــانگهای ســال ۲۰۰۱ 
میالدی با هدف مقابله با تروریســم و افراط گرایی 
و همکاری فزاینده اقتصادی ایجاد شد و جمهوری 
 اســالمی ایران تاکنــون یکی از اعضــای ناظر آن

بوده است.

جانشین  کاویانی،  دریادار حمزه علی  امیر 
برنامه  در  ارتــش  دریایی  نیــروی  فرمانده 
دوشنبه شــب جهان آرا گفت: ناوشکن سهند 
جزئی از ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش بوده 
است، شــناوری کامال بومی و ایرانی. جوانان 
ایرانی، به خوبی حرکت این ناوگروه را مدیریت 
کردند و آمریکا و رژیم صهیونیستی را در ابهام 

و غافلگیری راهبردی فرو بردند. 
دریــادار کاویانی افزود: تا بــه دماغه امیدنیک 
نرسیده بودیم، آمریکایی ها متوجه نشدند مأموریت 
ناوگروه ۷۵ ارتش چیست؛ وقتی هم به جبل الطارق 
رسیدیم، آمریکایی ها سراسیمه در بندر کشور ثالثی 
روبرویمــان قرار گرفتند و ۵ روز ماندند تا ببینند ما 

چه می کنیم.
وی با اشــاره به اعــزام ناوگــروه ۷۵ نیروی 
دریایی ارتش بــه آب های بین المللی گفت: فقط 

می خواســتیم برای اولین بار در اقیانوس اطلس 
حضور پیدا کنیم و به آمریکایی ها ثابت کنیم توان 

چنین کاری را داریم.
جانشــین فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش 
خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسالمی ایران جزو 
امپراطوری های بزرگ نیروی دریایی در جهان است 

و تنه به تنه قدرتمندان این عرصه می زند.
دریادار کاویانی اظهار داشت: اقدام همرزمان ما 
در نیروی دریایی سپاه در توقیف نفتکش انگلیسی 
بســیار بجا و به موقع بود و انگلستان را وادار کرد به 

اشتباه خودش اعتراف کند.
وی افزود: آمریکایی ها را در این حد نمی بینیم که 

ما را در آب های بین المللی تهدید کنند.

امیر دریادار کاویانی:

آمریکا در حدی نیست كه در آب های بین المللی
ما را تهدید كند

یک شبکه خبری عرب زبان در گزارشی 
با  اشاره به قدرت بازدارندگی ایران به کمک 
زرادخانه موشــکی خود بــه دالیل هراس 
و وحشــت دشمنان از موشــک های ایران 

پرداخت.
شــبکه خبری الجزیره در گزارشی به بررسی 
توانایی موشــکی ایران پرداخــت. در این گزارش 
آمده است: جنگ نظامی ایران با رژیم بعث سبب 
شد تا موشک در ساختار نظامی ایران از ِصرف یک 
ســالح به یک شیوه کامل برای جنگ تبدیل شد 
و در نهایــت به عنوان یکی از اجزای اصلی راهبرد 

بازدارندگی ایران تبدیل شد.
به گزارش فارس در ادامــه این گزارش آمده 
است: ایران در منطقه ای قرار دارد که با دشمنان 
و رقبایش احاطه شــده است و برخالف عربستان 
ســعودی و اســرائیل، هیچ گونــه دسترســی به 
فناوری های نظامی پیشــرفته غربی نــدارد و از 
هیچ گونه تضمین امنیتی باالیی از سوی کشورهای 
دیگر نیز برخوردار نیســت این در حالی است که 
جمعیت این کشور زیاد و موارد درآمدی آن تقریبا 
محدود است. بنابراین ایران در مقایسه با سعودی ها 
که بودجه نظامی شان 9 برابر بودجه نظامی ایران 
بوده، از توانایی کمتری برای هزینه کردن در بخش 
نظامی دارد. امارات متحده عربی نیز که جمعیت آن 
تقریبا یک دهم ایران بوده،  بودجه نظامی اش ۵۰ 

درصد بیشتر از بودجه نظامی ایران است.
الجزیره در ادامه گزارش خود نوشت: بازدارندگی 
ایران بر سه رکن اساسی پایدار است که نخستین 
رکن، قدرت ایــران در تهدید دریانوردی در تنگه 
هرمز است. دومین رکن آن، به کارگیری گروه های 
مســلح تحت حمایت خود بوده و ســومین رکن 
نیز وارد آوردن ضربات موثر به دشــمنان از دور با 
اســتفاده از زرادخانه موشک های کوتاه و میان برد 

است.
ایــران در صورتی کــه اراده کنــد به کمک 
موشــک های خــود می تواند دشــمنان خود در 
منطقه را به صورت مســتقیم هدف قرار دهد. در 
این بین،  اسرائیل با چالش بزرگ تری مواجه است 
چون به دلیل مســاحت کوچــک، عمق راهبردی 
کافی نداشته و موقعیت زیرساخت های اساسی و 
تاسیسات نفتی، برق و آب و حتی مخازن تسلیحات 

شیمیایی آن مشخص است.
با وجود آنکه اسرائیل دارای دفاع موشکی چند الیه 
از جمله سامانه گنبد آهنین برای موشک های کوتاه 
برد، سامانه »فالخن داوود« برای موشک های دور برد 
و اخیرا نیز سامانه »آرو« برای موشک های بالستیک 
میان و دور برد اســت اما این دفاع موشــکی نیز در 
صورتی که تعداد موشــک های شلیک شده بیش از 
تعداد موشک های سامانه دفاعی باشد، با محدودیت 
مواجه خواهد شــد. اما اوضاع ریاض در مقابل ایران 
بسیار وخیم تر است. سامانه آمریکایی پاتریوت بارها 
محدودیت خود را نشان داده است و نمی تواند با باران 
موشکی که ایران و همپیمانانش در صورت بروز جنگ 

بر سر سعودی ها فرو می ریزند مقابله کند.

موشک های ایران قدرت بازدارندگی نامتقارنی 
در برابر نیروهای بزرگ تر و مجهزتر ایجاد می کند. 
این توانایی نیازمند سرمایه گذاری مادی و فناورانه 
کمتری در مقایســه با دیگر قدرت های نظامی به 
خصوص توانایی هوایی می باشد. بنابراین این توانایی 
همچنان گزینــه برتر برای قدرت های کوچک در 
راستای ایجاد بازدارندگی نسبی در برابر قدرت های 

بزرگ تر به شمار می آید.
امــا موضوعی که آمریــکا را به خصوص برای 
مدت ها نگران کرده، موشک های کنونی ایران که 
هدایت نسبتاً محدودی داشته و تنها برای هدف قرار 
دادن اسرائیل بوده، نیست. آمریکا از جاه طلبی های 
ادعایی ایران برای دستیابی به موشک های دور برد 
یا قاره پیما نگران بوده که می تواند ابرقدرت جهان 

را در خانه اش هدف قرار دهد.

در حال حاضر، ۵ کشــور در جهان هستند که 
زرادخانه موشکی در اختیار دارند که می توانند هر 
هدفی را در شــرق یا غــرب کره زمین هدف قرار 
دهند که این کشــورها عبارتند از آمریکا،  روسیه، 
چین، فرانسه و انگلیس. این کشورها موشک های 
قاره پیمایی در اختیار دارند که برد آن به ۱۳ هزار 
کیلومتر می رســد. البته برخی کشــورهای دیگر 
نظیر پاکستان و هند نیز موشک های قاره پیما در 

اختیار دارند.
گروه های نظامی وابسته و موشک ها، دو طرف 
یک سکه ایران برای بازدارندگی با هزینه کم به شمار 
می آید. هزینه هایی که برای گروه های مسلح تحت 
حمایت ایران انجام می شود هر اندازه هم که باشد 
با حجم هزینه های توانایی های نظامی متعارف که 
نیازمند سرمایه گذاری هایی است که اقتصاد ایران 

توان آن را ندارد، متناســب نیست. حال آنکه در 
حال حاضر قدرت های جهانی اجازه دستیابی ایران 
به این توانایی های نظامی متعارف را نیز نمی دهد.
موشــک ها نمونه بــازر بازدارندگــی نظامی 
ارزان بــه شــمار می آید. با هــر دالری که ایران 
برای موشک هایی که به آســانی تولید می شوند 
هزینه می کند، دشــمنانش را مجبور می کند که 
صدها میلیون دالر در ســامانه های دفاع موشکی 
گران قیمت هزینه کنند. بــا هر کیلومتر افزایش 
برد موشــک های تهران، دایره وحشت دشمنانش 
را افزایــش می دهد و ایــن معادله رضایت بخش 
برای بازدارندگی اســت حتی اگــر واقعاً هم یک 
موشک از سوی ایران شــلیک نشود. این راهبرد 
نیز همانند دیگر راهبردهــای دفاعی ایران فعال 

باقی خواهد ماند.

الجزیره: با هر دالری كه ایران برای موشک هایش هزینه می كند
 دشمنانش را مجبور می كند كه صدها میلیون دالر هزینه كنند

معاون اول رئیس جمهور در پیام تبریکی به 
مناسبت بازگشــت ناوگروه 75 نیروی دریایی 
ارتش از مأموریت بین المللی، آن را نقطه عطفی 
در تحوالت امنیتی منطقه و جهان و بیانگر پیام 
صلح و دوســتی ایران به ویژه برای کشور های 

منطقه خواند.
محمــد مخبر معــاون اول رئیس جمهور در پیام 
تبریکی به فرمانده کل ارتش به مناســبت بازگشت 
ناوگروه ۷۵ نیروی دریایی ارتش از مأموریت بین المللی، 
تصریح کرد: حضور مقتدرانه و غرورآفرین ناوگروه ۷۵ 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در آب های 
بین المللــی و عبور از آبراه های مهم و راهبردی و طی 
کــردن پهنه اقیانوس اطلس، بــرگ زرین دیگری بر 

افتخارات پرشمار و حماسه ساز ارتش دالور جمهوری 
اسالمی ایران به ثبت رساند.

در این پیام آمده است: ارتشیان شجاع و جان برکف 
جمهوری اســالمی ایران با حضور مقتدرانه در دریاها 
و اقیانوس های دوردســت نشــان دادند که با ایثار و 
فــداکاری و توکل به خداوند بزرگ و تحت فرامین و 
رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا و بهره مندی از 
دانش و فناوری های نویــن بومی آماده اند تا هرگونه 
توطئه ای علیه امنیت و منافع کشــورمان را در نطفه 
خفه کنند و امنیت و اقتدار و عزت میهن عزیزمان را 

حفظ و ارتقاء دهند.
مخبر افزود: بدون شک این حضور پرصالبت، نقطه 
عطفی در تحوالت امنیتی منطقه و جهان و بیانگر پیام 

صلح و دوستی ملت و دولت جمهوری اسالمی ایران 
به ویژه برای همسایگان و کشورهای منطقه است تا با 
تقویت دیپلماسی و گسترش روابط مبتنی بر احترام 
متقابل و دوســتانه برای تأمین امنیت منطقه به ویژه 
امنیت دریاها و آبراه های مهم با یکدیگر همکاری کنند.
در ادامه پیام معاون اول رئیس جمهور آمده است: 
اینجانب این افتخارآفرینــی بزرگ را به محضر مقام 
معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، ملت سرافراز و مقاوم 
ایران، همه فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح به ویژه 
دریادالن نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
صمیمانــه تبریک می گویم و تداوم توفیقات مدافعان 
شجاع و فداکار امنیت و اقتدار کشورمان را از خداوند 

بزرگ مسئلت دارم.

مخبر: پیام ناوگروه نیروی دریایی ارتش
دوستی ایران با همسایگان و كشور های منطقه است

رئیس جمهور می گوید استفاده از ظرفیت 
فضای مجازی در رشد و تعالی کشور ضروری 
است و با سیاست گذاری درست می توان زمینه 
استفاده مناسب مردم از ظرفیت فضای مجازی 

را فراهم کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران 
عصر دیروز در اولین جلســه شورای عالی فضای 
مجازی در دولت سیزدهم، با  اشاره به تأثیر فضای 
مجازی در تمام ابعاد زندگی مردم، اظهار داشــت: 
الزمه اســتفاده مناسب از ظرفیت فضای مجازی، 
شــناخت و آشنایی کامل با الزامات آن است و اگر 
به فضای مجازی دقیق و درست نگاه کنیم تحولی 

اساسی در کشور رخ خواهد داد.
 رئیس جمهور با بیان اینکه اقدامات انجام شده 
هنوز با الزامات ابالغی و اهداف تشــکیل شــورای 

عالی فضای مجازی فاصله زیادی دارد، تأکید کرد: 
تالش خواهد شد با استفاده از دیدگاه  کارشناسان و 
صاحب نظران فعال در این حوزه، بتوانیم این فناوری 
را به درستی و در مسیر رفاه مردم و پیشرفت کشور 
به کار بگیریم و باید در این مسیر مردم را اقناع کرد.
آیت اهلل رئیسی حوزه دیجیتال و فضای مجازی را 
دارای ظرفیت باالیی برای تحول اقتصادی دانست و 
خاطرنشان کرد: با خودباوری جوانان کشور می توان 
قدرت سایبری ایران را افزایش داد و از این فضای 

امن به نفع مردم استفاده کرد.
وی همچنین در این جلسه بر اجرای مصوبات 
و فعال ســازی شــورای معین و کمیســیون های 

زیرمجموعه شوراهای عالی تأکید کرد.
در جلسه امروز شــورای عالی فضای مجازی، 
موضوع توســعه آموزش و پــرورش مجازی مورد 
بررســی قرار گرفت و مقرر شــد که سامانه شاد 

ذیل وزارت آموزش و پرورش مسئول ارائه آموزش 
عمومی رایگان باشــد و در زمینه فعالیت آموزشی 
ارزش افــزوده بخش دولتــی و غیردولتی تنظیم 

مقررات کرده و مجوز صادر کند.
 در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه 
در قانون بودجه سنواتی ردیف مشخصی به منظور 
توسعه کمی  و کیفی آموزش و پرورش مجازی در 
نظر گرفته و برای معلمــان و دانش آموزان کمتر 
برخوردار، کمک مالی و تسهیالت ارزان قیمت بانکی 

جهت تامین تجهیزات در نظر بگیرد.
رئیس جمهــور در این زمینــه وزارتخانه های 
آموزش و پــرورش و ارتباطات و فناوری اطالعات 
و مرکــز ملی فضای مجازی را مکلف کرد با توجه 
به نزدیکی آغاز ســال تحصیلی جدید، چارچوب 
آمــوزش در فضای مجازی را نهایی و به شــورای 

عالی ارائه کنند.

رئیس جمهور: استفاده از ظرفیت فضای مجازی 
در رشد و تعالی كشور ضروری است


