
جـامعـه

مهدی محمدصادقی*
از جملــه مهم  ترین گزاره هایی که جریان ســلطه جو و اســتبداد طلب 
رسانه ای درجهان، به دنبال القای آن هستند؛ اجرای پروژه ناامن  سازی و پمپاژ 
حس ناامیدی در جوامع هدف است. در این راستا، سناریوی حقارت اجتماعی 

در محیط های جغرافیایی مورد نظر پیگیری می شود. 
تحقیقاً یکی از کشــورهای مدنظر این غول های رسانه ای، ایران اسالمی 
است. این موضوع در غائله اخیر نیز بروزهای بسیاری داشت. اینکه مِن جوان 
ایرانی تحت تاثیر این شــانتاژها، از پیشرفت و بهبود وضعیت کشورم دست 
بکشــم و بوی بهبودِی اوضاع را از مکان دیگری در این کره خاکی، استنشاق 

کنم. این همان »سودای مهاجرت« و »تمنای رفتن« است! 
البته الزم است اشاره شود، طرح این مسئله به  هیچ وجه به  معنای انکار 
اثر نابسامانی های داخلی نیست. زیرا نویسنده این سطور نیز به برخی رویه ها 

و سیاست ها، انتقادات جدی دارد که شرح آن در این مقال نمی گنجد. 
براســاس جهان بینی نگارنده که امید اســت با اندیشه های اسالمی نیز 
مطابقت داشــته باشــد؛ از نظر یک دانش آموز جغرافیای سیاسی این غارت 
سرمایه انســانی را »اســتثمار جمعیتی« نامیدن، دور از واقعیت نیست. در 
این جا باید تاکید شــود که هرچند مفاهیمی همچون چرخش نخبگانی در 
ادبیات حوزه مهاجرت، ترویج می شود؛ اما این موضوع با توجه به نوع و ماهیت 
مهاجــرت جوانان ایرانی، فعاًل موضوعیت ندارد. چرا که، بهره بردن از مزایای 
مهاجرت زمانی معنی دار است که جوششی و با برنامه کشور مبدأ انجام شود؛ 

نه زمانی  که با کشش استثماری و مدیریت جوامع مقصد صورت بپذیرد.
کلیــت ایرانیان، اعم از مردم و مســئوالن باید بداننــد که ما یک گنج 
اجتماعی و زیربنای توســعه داریم؛ که این دارایی ارزشــمند، قله آمال اکثر 
کشــورهای تازه به دوران رسیده غربی است. این مخزن پیشرفت، »جمعیت 
جوان« 36 میلیونی 15 تا 40 ساله کشور است. برای اینکه طمع غربی ها به 
این موهبت جمعیتی فهم شود؛ الزم است به وضعیت ساختار سنی جمعیت 

و نرخ باروری  کل)TFR( برخی از این کشورها اشاره شود.
آلمان که دسیســه  و توطئه چینی اش در شعله ور کردن آتش اغتشاشات 
1401، بر همگان مبرهن اســت؛ با میانه سنی 47.8 سال، دومین کشور پیر 
دنیا اســت. یعنی بیش از 50 درصد جمعیت این کشور باالی این بازه سنی 
قرار دارند. فرانســه با میانه ســنی 41.7 ســال و کانادا با 41 سال از جمله 
کشــورهایی هســتند که همواره جزو آتش بیاران معرکه در ایران هستند و 

علیه میهن ما بازیگری می کنند.
انگلیس نیز با نصف جمعیت باالی 40.7 ســال، قرن هاســت از اعمال 
خبیث  ترین سیاســت ها علیه مردم ایران، لحظه ای دست نکشیده است. در 
ایــن بین، ایاالت متحده نیز با وجود غارت50 میلیونی ذخایر جمعیتی دنیا، 
با میانه سنی 38.5 سال، همیشه نسبت به جمعیت جوان ایران چشِم طمع 
دارد. زیرا اساســاً این کشور دهه ها به عنوان یک مکان مهاجرپذیر ، اغواگرانه 
کمبودهای جمعیتی اش را از طریق چپاول ســرمایه انسانی کشورها جبران 
کرده است. البته انگلیس و آمریکا با وجود سیاستگذاری هوشمند در زمینه 

مهاجرت، اقدام به ربایش ظرفیت های انسانی ایرانیان می کنند.
بــرای پذیرش نظــر نگارنده درخصــوص اهداف جمعیتــی غربی ها از 
تنش زایی در منطقه، نبرد اوکراین گواه جغرافیایی متقنی اســت. براســاس 
آمارکمیساریای عالی پناهندگان ســازمان ملل متحد، از زمان شروع جنگ 
در این کشــور، نزدیک 8 میلیون نفر از جمعیت 43 میلیونی اوکراینی ها در 
سرتاسر اروپا درخواست پناهندگی ثبت کرده اند. آلمان با جذب بیش از یک 
میلیون اوکراینی، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بیش از همه از این 
غنیمت جمعیتی بهره مند شده است. این کشور کاشته های خود در قبال این 
تنش آفرینــی را به خوبی درو کرد. همان طور که در ســال 2015، در قضیه 
جنگ سوریه نیز، مرکل از آب گل آلود سوریه، بیش از یک میلیون و دویست 

هزار سوریه ای، صید کرد!
بــرای تبیین اینکه چرا غربی ها به این اســتراتژی کثیف روی آورده اند؛ 
باید به وضعیت نرخ باروری کل این کشــورها با دقت نگریســته شــود. زیرا 
این شاخص یکی از مهم  ترین معیارها برای پیش بینی وضعیت ساختار سنی 
جمعیت اســت. براساس داده های بانک جهانی، این نرخ طی سال 2020 در 
آمریکا و انگلیس، 1.6 فرزند به ازای هر زن در ســن باروری بوده اســت. در 
همین زمینه، نرخ باروری کل در آلمان 1.5 و در فرانســه 1.8، بوده اســت. 
وضعیت اکثر کشورهای غربی نیز همین گونه هست و این شاخص در کانادا، 
هلند، اســپانیا و ســوئد به ترتیب 1.4، 1.6، 1.2 و 1.7 فرزند به ازای هر زن 
در سن باروری است. شایان توجه است که طبق آمارهای جهانی، کشورهای 

نامبرده، جزو مقاصد اصلی مهاجرت ایرانیان به شمار می روند. 
غربی ها برای استمرار هژمونیک، محتاج جمعیت جوان هستند!

با وجود این، به نظر می رســد استعمارگران غربی که سده ها با دزدی و 
غارت معادن و منابع کشــورهای بی دفاع و محروم، توســعه یافتند و به بقیه 
کشــورها انگ جهان ســومی زدند؛ در قرن بیست و یکم، برای تداوم هژمونی 
خود به نیروی انسانی جوان و فعال نیاز مبرم یافته اند. بنابراین با هدف جبران 
کمبوِد مبنایی جمعیتی، در حال اجرای ســناریوهای ناامیدکننده و تنش زا 
هســتند. با وجود این، انتظار می رود جوانان و مردم فهیم ایران  اســالمی با 
درک وضعیت جمعیتی این کشورها، فریب عملیات های هدفمند و ناامیدانه 
غربی ها را نخورند و بدانند آنها برای فرار از این بحران  سیستماتیک ، درصدد 

شکار ما هستند.
در این مسیر بعید نیست، پس ازجنگ اوکراین و جمع آوری غنیمت های 
جمعیتی  این آتش افروزی، در یکی از مناطق هدف جمعیتی، دوباره بر طبل 
تنش بکوبنــد. برای آینده پژوهی این منطقه،کافی اســت ببینیم روند امید 
اجتماعی درکدام کشــورها به دلیل تبلیغات منفی و جنگ رسانه ای غربی ها 

کاهشی شده است و مردم حسرت زندگی نکبت بار غربی ها را می خورند!  
*دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

صفحه ۱۰
پنج شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
۱۱ رجب ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۳۵

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 شرف داشته باشید

 خرقانی با انتشــار این تصویر نوشت: »این عکس متعلق به دزدان 
احساسات مردم اســت؛ بازیگران فیلم »چرا گریه نمی کنی« تا وقتی 
پول شون تسویه نشده بود الل بودن و حرفی از تحریم جشنواره فجر 
نبود، اما بعد از گرفتن پول یهویی قیافه اعتراض به خودشون گرفتند! 

خالصه که شرف ندارند.«
 چقدر بی منطق و...

 نوید مســتفیضی: »به رضا صادقی حمله ور شــده اند، چرا؟ چون 
میخواد برای کمک به زلزله زدگان خوی کنسرت خیریه بزاره. از این 

واضح تر نمی شد اعتراف کنن از ویرانی و رنج ایران لذت می برند.«
 مدعیان حقوق بشر هستند

 عبداهلل: »پلیس آمریکا در شــهر لس آنجلس مرد سیاه پوســتی را 
که هر دو پایش قطع بود و ســعی داشت از دست مأموران فرار کند 
با شــلیک گلوله به قتل رساند. پلیس گفته مأموران از بیم اینکه این 
شخص ممکن است چاقو را به سمت آنها پرتاب کند 8 گلوله به سمت 

او شلیک کرده اند. این آمریکا برای ما گربه رقصانی می کنند.«
  سلبریتی جان دقت کن

 فــردوس: »عابــدزاده عکس یه کودک افغانســتانی رو به اســم 
زلزله زدگان خوی منتشــر کرده! هشــتگ آذربایجان تســلیت زده 
درحالی که کال سه نفر فوتی و چندتا مصدوم داشته همه موقع فرار 
و از ترس!اصال فوتی به خاطر آوار و تخریب نداشــته! انگار بیسوادی و 

جهل و سیاه نمایی پیوند خورده با سلبریتی جماعت!«
 گذشت آن ایام

 فهیمه: »مخبر رفته بین زلزله زده ها، دست سرد یکیشونو بوسیده، 
از هــالل احمر گالیه کرده که »چرا گفتیــن اوضاع تو خوی خوبه؟ 
مردم میگن تو سرما میخوابیم«. یاد اون سالی افتادم که یکی با کفش 
رفته بود رو فرش زلزله زده ها یا سالی که همه ایران سیل اومده بود و 

رئیس جمهور رفته بود قشم، حاال بماند کی بود.«

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.

به گفته مقامات ماداگاسکار، طوفان 
به مرگ  تاکنون  این کشور  در  استوایی 
۳۰ تن و همچنین مفقود شــدن ۲۰ تن 
دیگر منجر شده و هزاران نفر را نیز آواره 

کرده است.
به گزارش ایسنا، این طوفان از 1۹ ژانویه 
)حدود 10 روز پیش( مناطقی از ماداگاسکار 

را درنوردیده است. این کشور هر ساله طوفان های متعددی را تجربه می کند.
بر اساس گزارش های رسمی، این طوفان استوایی تاکنون منجر به وقوع 
سیل و رانش زمین و آواره شدن حدود 37 هزار تن در ماداگاسکار شده است.
 مقامات ماداگاسکار در گزارش های قبلی شــمار قربانیان این طوفان را

 24 تن اعالم کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در ژانویه و فوریه ســال گذشته نیز چهار 
طوفان ماداگاسکار را درنوردید که منجر به کشته شدن دست کم 138 تن و 

بی سرپناه شدن 130 هزار تن دیگر شد.

 افزایش تلفات
 و خسارات 

طوفان

ماداگاسکار

مقامات استرالیایی خبر دادند که پس 
از حدود یک هفته جست وجو در امتداد 
یک بزرگراه به طــول ۱۴۰۰ کیلومتر در 
منطقه وسیع بیابانی باالخره موفق شدند 

کپسول رادیواکتیو گمشده را پیدا کنند.
به گزارش ایســنا، وزیر خدمات اضطراری 
استرالیا دیروز در یک نشست خبری گفت که 
ارتش این کشــور در حال راســتی آزمایی این کپسول است و قرار است این 

کپسول روز پنج شنبه به یک مرکز امن در شهر »پرث« منتقل شود.
»استفان داوسون« با اشاره به دشــواری های عملیات جست وجو افزود: 
وقتی وسعت منطقه مورد جست وجو را در نظر بگیریم، درخواهیم یافت که 
پیدا کردن این شیء چه چالش بزرگی بوده است. گروه های جست وجوگر به 

معنای واقعی کلمه، سوزن را در انبار کاه پیدا کردند.
این کپسول رادیواکتیو بخشی از یک دستگاه اندازه گیری برای سنجش 
میزان چگالی ســنگ آهن در معدن »گــودای-دری« در منطقه دورافتاده 

»کیمبرلی« در استرالیا بود. 
قرار بود این کپســول از این معدن ســنگ آهن در شمال غرب استرالیا 
به تاسیســاتی در حومه پرث در جنوب غرب این کشــور منتقل و به دست 
پیمانکار ســپرده شود. به مردم گفته شــده بود که در صورت مشاهده این 
کپســول، باید حداقل پنج متر از آن فاصله بگیرند چراکه ممکن است دچار 

سوختگی ناشی از تشعشع شوند.
برای درک خطرات ناشی از تشعشعات این کپسول همچنین گفته شده 
بود رانندگانی که احتماال از کنار این کپســول عبور کرده اند مانند این است 
که یک اسکن اشعه ایکس انجام داده اند. این کپسول نقره ای کوچک، قطری 
معادل شش میلی متر و همچنین هشــت میلی متر طول دارد و حاوی ماده 
سزیم-137 است. میزان تشعشع این کپسول در یک ساعت معادل 10 برابر 

میزان تابش یک دستگاه تصویربرداری اشعه ایکس است.
به گفته مقامات اســترالیایی، در جریان عملیات جســت وجو برای پیدا 
کردن این کپســول، یکی از خودروهای مجهز به تجهیزات شناســایی مواد 
رادیواکتیو با سرعتی معادل 70 کیلومتر بر ساعت در این جاده در حال عبور 

بوده که ناگهان امواج رادیواکتیو را در نزدیکی خود ثبت می کند.
در ادامه، تیم جست وجو با کمک تجهیزات ردیاب قابل حمل توانستند 

این کپسول ریز را در حدود فاصله دو متری از کنار جاده پیدا کنند.

 کپسول
 رادیواکتیو 

گمشده پیدا شد

استرالیا

انقالب در  از رسوایی رســانه های ضد  بعد 
پرونده جعلی حســن فیروزی، این بار سوژه ای 
قدیمی مجددا مطرح شــده است که براساس 
آن مدعی شــده اند یک زن اهل بوکان به اعدام 

محکوم شده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، بعد از رسوایی 
رسانه های ضد انقالب در پرونده جعلی حسن فیروزی، 
این بار ســوژه ای قدیمی مجددا مطرح شده است که 
براســاس آن یک زن اهل بوکان به نام شهال عبدی به 

اعدام محکوم شده است.
یک بررســی ساده اینترنتی نشــان می دهد، این 
ســوژه نیز خیالی بوده و فردی به این نام نه تنها حکم 
اعدام دریافت نکرده است، بلکه بازداشت و زندانی نیز 

نشده است.
بررســی ها نشان می دهد پیشتر نیز چنین ادعایی 
مطرح شده بود و رسانه های ضد انقالب نیز وجود چنین 

فردی را تکذیب کرده بودند.
براســاس خبری که در یک رسانه ضد انقالب در 
مرداد ماه امســال در واکنش به خبر فوق منتشر شد، 
تصویر منتســب به این زن، به یک محکوم دیگر تعلق 

داشته که سال 1400 از زندان آزاد شده است.

پیگیری هــا از مقامــات قضایی اســتان نیز این 
موضوع را تایید می کند. رئیس کل دادگســتری استان 
آذربایجان غربی در رابطه با ادعاهای مطرح شــده در 
مورد صدور حکم اعدام برای زنی به نام شــهال عبدی 
گفت: طبــق پیگیری ها در اســتان آذربایجان غربی 
 هیچ محکــوم و یا زندانی به نام شــهال عبدی وجود 
نــدارد. ناصر عتباتی تاکید کــرد: تا کنون هیچ حکم 
اعدامی در ارتباط با پرونده های اغتشاشــات در استان 

صادر نشده است.
ضد انقالب در خبر ســازی جعلی و دروغ در رابطه با 
ادعای بدرفتاری با متهمان و محکومان ســابقه طوالنی 
دارد. در کنار پرونده خیالی حسن فیروزی که اخیرا افشا 
شــد، به مواردی مانند ادعــای دروغ تجاوز به آرمیتا در 
زندان کرج یا دروغ شکسته شدن پاهای حسین رونقی 
در بازداشت اشاره کرد که انتشار فیلم وی در بیمارستان 
مشــخص ادعاهای مطرح شــده درباره این فرد دروغی 
بیش نبوده اســت. ماجرای ســاختگی صورت خونی و 
آسیب دیدگی محمد نوری زاد پس از آزادی نیز یکی دیگر 
از این موارد است که با انتشار فیلم اصلی مشخص شد، این 
فرد با همان لباس، اما بدون عصا و البته قبراق و سرحال 

وارد منزل می شود و نزدیکانش را در آغوش می گیرد!

معاندین حکم ۵ سال حبس را دو برابر کردند
خبر دیگر از دروغ های ضد انقالب اینکه، در روزهای 
اخیر و در ادامه تالش رسانه های معاند برای خبر سازی 
پیرامون افراد دستگیر شده در جریان وقایع اخیر، ادعایی 
مبنی بر صدور حکم ده سال حبس برای یک دختر و 
پسر جوان منتشر شد. با جست وجوی نام آستیاژ حقیقی 
و امیرمحمد احمدی به انواع تولید محتوا پیرامون این 
دو نفر می رسیم که نشان می دهد ضد انقالب و معاندان 
حساب ویژه ای روی تبلیغ پیرامون این افراد باز کرده اند. 
در نمونه ای از ادعاهای صورت گرفته عنوان شده است 
آستیاژ حقیقی و امیرمحمد احمدی هر کدام به ده سال 

حبس محکوم شده  اند.
پیگیری هــای خبرنگار میزان از پرونده نامبردگان 
نشــان می دهد این افراد )آستیاژ حقیقی و امیرمحمد 
احمدی( با راه اندازی صفحه ای در اینستاگرام فعالیت 
داشــته اند و با شروع اغتشاشات در کشور فعالیت های 
خود را روی تشــویق مردم به اغتشاش علیه کشور و 

براندازی متمرکز کرده  بودند.
نامبــردگان در صفحه ای فعالیــت می کرده اند که 
یک میلیون فالوور داشــته و در زمان اغتشاشــات از 
 صفحه خود برای تبلیــغ فراخوان ها از جمله فراخوان 

4 آبان استفاده کرده اند. پس از این فعالیت ها مسئولین 
امنیتی در تذکرهایی به این دو آنها را نسبت به فعالیت 
مخــرب خود آگاه می کنند که با تکرار اقدامات این دو 
در انتشار فراخوان های غیرقانونی سرانجام در تاریخ 10 
آبان ماه 1401 بازداشت می شوند. پس از بازداشت این 
افراد و انجام تحقیقات اولیه ســرانجام در دادسرا اتهام 
اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به این دو تفهیم شده 

و پرونده به دادگاه انقالب می رود.
آستیاژ حقیقی و امیر محمد احمدی در صفحات 
خود در اینستاگرام فراخوان تجمع در روز 4 آبان ماه را 

منتشر و به اغتشاش دعوت کرده بودند.
همچنیــن نامبــردگان عالوه بر اینســتاگرام در 
شــبکه های اجتماعی توئیتر و یوتیــوب هم مطالبی 
 علیه کشــور و تشــویق مردم به اغتشــاش منتشــر 

می کرده اند.
ســرانجام پس از ارسال پرونده به دادگاه و بررسی 
پرونده و انجام دفاعیات صورت گرفته از سوی متهمان 
رئیس شعبه به هر دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی علیه 
امنیت کشور 5 سال حبس در نظر می گیرد که همین 
 حکم 5 ســال حبس برای هر دو نفر قابل اجرا خواهد

 بود.

پلیس فتا هشدار داد

کالهبرداری به بهانه کمک به آسیب دیدگان زلزله خوی

معاون توسعه، مدیریت و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
گفت: پنج درصد جانبازی به ایثارگران حادثه دیده فاقد اسناد، داده 

می شود.
طاهر موهبتی در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا بیان داشت: طبق بند الف 
ماده 88 برنامه ششم، ایثارگرانی که حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه دارند 
و حادثه ای برای آنها رخ داده اما مستندات مورد نیاز برای اثبات جانبازی خود 
را ندارند با پیگیری از طریق مراجع و با تأیید کمیسیون پزشکی می توانند از 

پنج درصد جانبازی بهرمند شوند.
موهبتی افزود: از ســوی دوســتان ایرادات کارشناســی بــه این طرح 
گرفته و اعالم شــد بنیاد شهید در اجرا با مشــکل مواجه می شود، اما آقای 
قاضی زاده هاشمی گفت چون قانون است حتما باید اجرا شود، اتفاقات خوبی 
افتاد و پرونده های زیادی تاکنون بررســی و بــرای آنها پنج درصد جانبازی 
صادر شــد. وی تاکید کرد: مقرر شــده بود 15 تا 20 روز قبل از اتمام برنامه 
ششم تمام پرونده ها بررسی شــود، در همین چارچوب هم همکاران ما کار 

را پیش می برند.

ایثارگران حادثه دیده  فاقد اسناد 
5 درصد حق جانبازی می گیرند

خلق متهم خیالی جدید از سوی ضد انقالب

خبر »اولین زن محکوم به اعدام« هم جعلی از آب درآمد

آگهی حق تقدم شرکت کوره های القائی دماوند 
سهامی خاص

 آگهی حق تقدم شــرکت کوره های القائی دماوند ســهامی خاص ثبت شــده به شماره 199 
و شناســه ملی 10101495849 به اطالع کلیه ســهامداران شرکت می رساند که با عنایت به 
مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1401/4/25 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش 
ســرمایه به هیئت مدیره نظر به اینکه مقرر است ســرمایه شرکت از مبلغ 7/000/000/000 
ریال تا مبلغ 66/000/000/000 ریال از طریق )آورده نقدی یا مطالبات حال شــده( افزایش 
یابد، از کلیه ســهامداران محترم شرکت درخواســت می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 
60 روز از حق تقدم خود نســبت به خرید سهم اســتفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را 
به حساب شــماره 0111876231002 شرکت نزد بانک ملی شعبه خرمدشت کد 766 واریز، 
فیش مربوطه را به دفتر شــرکت واقع در آدرس اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش 
مرکزی- دهستان سیاهرود- آبادی شهر صنعتی خرمدشت- خیابان اصلی سیاه سنگ خیابان 

هفتم شرقی- پالک 31- طبقه همکف- کدپستی 1653382103 تسلیم نمایند.
هر صاحب ســهم 8.4285714286 ســهم حق تقدم نسبت به یک سهم مالکیت خود را دارا 
می باشــد. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده را به 

سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیئت مدیره شرکت کوره های القائی دماوند

چرا غربی ها به دنبال استثمار جمعیتی هستند؟

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش خبر داد

۱5۰۰ مسجد
 میزبان ۱5۰ هزار دانش آموز معتکف 

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش 
و پرورش از حضور حدود ۱۵۰ هزار دانش آموز 
دختر و پســر در مراسم امســال اعتکاف به 

میزبانی ۱۵۰۰ مسجد از جمعه شب خبر داد.
به گزارش ایســنا، اصغر باقــرزاده گفت: تقریبا 
740 منطقه آموزش و پرورش در ســطح کشور به 
صورت خودجوش با هماهنگی ســازمان تبلیغات، 
کانون مســاجد، شــورای تبلیغات اسالمی و مابقی 
نهادهای فعال در برگزاری اعتکاف، یک مسجد را به 
دانش آموزان دختر و یک مسجد را به دانش آموزان 

پسر اختصاص دادند.
باقرزاده افزود: البتــه در برخی مناطق بیش از 
یک مســجد داریم. اگر به طور میانگین 100 نفر و 
در کل کشــور 1500 مسجد اعتکاف داشته باشند، 
حدود 150 هزار دانش آموز در مراسم اعتکاف شرکت 

می کنند.
وی بــا بیان اینکه مهم تــر از برگزاری اعتکاف، 

داشــتن برنامه مناســب برای دانش آموزان است، 
اظهارداشت: تاکید و توصیه ما این بود که برنامه های 
مناسب برای دانش آموزان ترتیب داده شود و برنامه ها 
از حیث سخنرانی ها و دعاها باید ویژه دانش آموزان 
طراحی شــده باشــند و مربیانی که حضور می یابد 
متخصص باشند و لحظات دلچسبی برای دانش آموزان 
رقم بزنند، بنابراین بخشی از این نشست ها در اوقات 
اعتکاف به گفت وگو و پرسش و پاسخ اختصاص داده 
می شود. بچه ها سرشار از سؤال و شبهه هستند. تالش 
کردیم در مساجد با استفاده از افراد متخصص در ایام 

اعتکاف چنین برنامه هایی داشته باشیم.
معاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آموزش و 
پرورش درباره برگزاری جشن تکلیف پسران نیز گفت: 
فرآیند جشن تکلیف یعنی آموزش نماز، احکام و... در 
قالب جشن نورچشم آغاز شده اما جشن تکلیف به 
صورت نمادین در روز شنبه 15 بهمن در استان های 

مختلف شروع می شود و ادامه پیدا می کند.

به همت بنیاد برکت انجام شد

ایجاد 65 هزار طرح اشتغال در مناطق محروم
 از ابتدای امسال

رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان امام از ایجاد ۶۵ هزار طرح اشتغال  در 

مناطق محروم از ابتدای سال خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی بنیاد برکت، محمود 
عســکری گفت: از ابتدای سال جاری 65 هزار طرح 
اشتغال زایی در مناطق محروم و کم برخوردار کشور 
توســط بنیاد برکت به بهره برداری رســیده است و 
همین تعداد طرح نیز در نوبت دریافت تسهیالت تا 

پایان امسال قرار دارند.
عسکری تاکید کرد: راه اندازی این 65 هزار طرح 
اشتغال  اجتماع محور باعث ایجاد فرصت های کسب 
و کار برای 1۹5 هزار نفر از ســاکنان مناطق محروم 
و روستایی کشــور به شکل مستقیم و غیرمستقیم 
شده است. وی با اشاره به حضور و فعالیت این بنیاد 
در 14 هزار روستای کشور، اظهارداشت: فعالیت در 
این تعداد روستا و تمامی شهرستان ها و استان های 
کشــور در حالی اســت که بنیاد برکت حتی یک 

کارمند استخدامی در استان ها ندارد و هیچ ساختار 
و تشکیالتی را راه اندازی نکرده است.

رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت گفت: همکاران 
بنیاد در سطح کشــور از خود مردم هستند و برای 
مردم کار می کنند. بر اســاس ایــن رویکرد، ظرف 
 پنج ســال اخیر 260 هزار طرح اشتغال با ظرفیت
780 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در 

کشور ایجاد شده است.
عســکری ادامه داد: بنیاد برکت با 17 سازمان، 
موسســه و نهاد همکاری مشــترک دارد و بیش از 
260 میلیارد تومان از اعتبارات الزم برای پروژه های 
اشتغال و عمرانی و زیربنایی توسط خود مردم تامین 

شده است.
وی از توجــه ویژه بنیاد برکت به اقشــار ویژه و 
آســیب پذیر اجتماعی خبر داد و افــزود: 22 هزار 
طرح اشتغال برکت برای افراد تحت پوشش سازمان 

بهزیستی کشور عملیاتی شده است.

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا از فعالیت سامانه بارشی در 

اکثر نقاط کشور خبر داد.
صادق ضیائیان درباره شرایط جوی کشور به ایسنا 
گفت: فعالیت سامانه بارشی به صورت بارش برف و باران، 
رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در روز پنجشنبه در 
آذربایجان های شــرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، 
لرســتان، ایالم، همدان، مرکزی، بوشــهر، هرمزگان، 
شمال استان های خوزستان و چهارمحال و بختیاری و 

برخی نقاط اســتان های فارس، کرمان، یزد و خراسان 
جنوبی پیش بینی می شود. به گفته ضیائیان، جمعه نیز 
در شمال غرب ارتفاعات البرز و شمال شرق بارش رخ 
خواهد داد و از بعدازظهر شنبه مجددا در شمال غرب 
و یکشــنبه در شمال غرب و شمال شرق کشور بارش 
پیش بینی می شود. وی افزود: طی پنجشنبه و جمعه 
در نیمه شرقی، نواحی مرکزی، جنوب، غرب و جنوب 
کشور و جمعه در غالب مناطق کشور وزش باد شدید 
مورد انتظار است.طی پنجشنبه تا شنبه نیز خلیج فارس 

مواج خواهد بود. همچنین سازمان هواشناسی با صدور 
هشدار سطح نارنجی رنگ از تقویت سامانه بارشی، بارش 
برف یا باران، رخداد مه، کاهش دید، در نواحی با اقلیم 
گرم رگبار و رعدوبرق و وزش باد شــدید و در مناطق 
سردســیر، ارتفاعات و دامنه ها بارش برف ســنگین، 
وقــوع بهمن و کــوالک برف در روز پنجشــنبه خبر 
داد. این شــرایط جوی طی امروز در آذربایجان غربی، 
کردستان، کرمانشاه، جنوب استان های فارس و بوشهر 

پیش بینی می شود.

در اثر این مخاطره جوی انسداد راه های روستایی و 
اختالل در جاده های مناطق سردسیر، ارتفاعات و دامنه 
اســتان های واقع در رشته کوه البرز و زاگرس، جاری 
شدن روان آب، سیالبی شدن مسیل ها، باال آمدن سطح 
آب رودخانه ها، آبگرفتگی معابر، اختالل در سفرهای 
بین شــهری و داخل شــهر، اختالل در فعالیت های 
عمرانی، صاعقه، اختالل در ناوگان حمل ونقل، خسارت 
به صنعت کشاورزی، رخداد بهمن، اختالل در انتقاِل 

منابع انرژی به ویژه برق و گاز پیش بینی می شود.

تداوم بارش برف و باران و احتمال وقوع سیل در نقاط مختلف کشور

معاون فرهنگــی اجتماعی پلیس فتا فراجا 
نسبت به ترفند کالهبرداران سایبری با موضوع 
جمع آوری کمک های نقــدی و غیر نقدی برای 

هموطنان زلزله زده هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رامین 
پاشــایی ضمن همدردی با هموطنان زلزله زده شمال 
غرب کشور، در تشریح این خبر اظهار داشت: متاسفانه 
شــاهد این موضوع هســتیم که مجرمان سایبری با 
سوءاســتفاده از موقعیت ایجاد شده با تحریک اذهان 
عمومی و بعضا سوءاستفاده از نام، اعتبار و شهرت افراد 
مشهور و نامی کشور؛ تحت عنوان »جمع آوری کمک های 
مردمی به منظور یاری رساندن به آسیب دیدگان زلزله 

اخیر در اســتان های شــمال غربی کشور، به خصوص 
 شهرســتان خوی« از طعمه های خــود کالهبرداری 

می کنند.
پاشــایی با تاکید بــر اینکه شــهروندان به هیچ 
عنــوان فریب ایــن تبلیغات را نخورند، خاطر نشــان 
کرد: عموم مردم می توانند در صورت تمایل به اهدای 
کمک های نقدی یا غیر نقدی به مناطق آسیب دیده، 
صرفا موضوع را از طریق ســایت های رسمی و مراجع 
قانونی که مجوز های الزم را دارند و نام و مشــخصات 
و شماره حســاب های آنها از طریق رسانه های ملی و 
خبرگزاری های معتبر اطالع رسانی می شود، اقدام نمایند.

وی ادامه داد: افراد کالهبردار با سوءاستفاده از این 

حوادث، با جلب اعتماد مردم در فضای مجازی و دریافت 
مبالغــی به عنوان کمک به زلزله زدگان، کاربران را به 
درگاه های جعلی بانکی )فیشینگ( هدایت می نمایند و 
سپس اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب طعمه های 
خود می کنند یا با اعالم شــماره حساب های شخصی 

مترصد کالهبرداری مالی از هموطنان هستند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا افزود: با 
توجه به اینکه سوءاستفاده از نام و اعتبار افراد شناخته 
شــده و نامی در این فرآیند محتمل است به این افراد 
توصیه می شود، مراقب ترفند مجرمان سایبری باشند و 
در صورت تمایل به مشارکت در طرح های کمک رسانی 
به آسیب دیدگان حتما با موسسات و سازمان هایی که 

دارای اعتبار و وجاهت قانونی هستند، همکاری نمایند.
پاشــایی تصریح کرد: افرادی که در این شــرایط 
اقدام به انتشــار مطالب کذب و شــایعه برای تشویش 
 اذهــان عمومی کنند نیــز تحت پیگــرد قانونی قرار 

می گیرند.
وی اظهار داشــت: شهروندان در صورت مواجهه با 
هرگونه موارد مشکوک می توانند آن را از طریق سایت 
پلیس فتــا بــه آدرس WWW.Cyberpolice.ir بخش 
خدمات الکترونیکی، لینک ثبت گزارش های مردمی با 
ما در میان بگذارند و یا با شماره تماس 0۹6380 مرکز 
فوریت های پلیس فتا جهت رسیدگی هر چه سریع تر 

ارتباط برقرار کنند.

در کنار نیروهای سپاه، ارتش و هالل احمر انجام می شود

خدمت رسانی بسیجیان و طالب جهادی 
در مناطق زلزله زده »خوی«

از زمان وقوع زلزله ۵.9 ریشتری شهرستان 
خــوی گروه های جهادی بســیج و طالب مثل 
همیشه در کنار نیروهای مسلح حاضر در صحنه و 
امدادگران هالل احمر به کمک هموطنان زلزله زده 

شتافته اند.
چند روزی است که بخش زیادی از مردم شهرستان 
خوی در استان آذربایجان غربی به علت وقوع زلزله 5.۹ 
ریشــتری و پس لرزه های متعدد پس از آن در شرایط 
سخت زمســتان و سرمای شــدید و بارندگی، امکان 
اســکان در منازل خود را از دست داده اند و در چادرها 
و اردوگاه های احداث شــده به سر می برند.  این زلزله 

سه فوتی و قریب هزار و 200 مصدوم برجا گذاشت.
از همان زمان ابتدایی وقوع زلزله در کنار نیروهای 
امدادگر هالل احمر و پوشش مناسب اورژانس و کادر 
درمانی بیمارستان ها، نیروهای ارتش و سپاه نیز به کمک 
هموطنان زلزله زده شتافتند تا با بهره گیری از امکانات 
و تجهیزات خود یاریگر مردم باشــند. در کنار آنها باز 
هم مثل همیشــه و در مواقع بحرانی و نیاز هموطنان 
در گوشــه ای از کشور برای کمک و رسیدگی، مناطق 
زلزله زده خوی نیز شاهد حضور فعال و جهادی بسیجیان 
و طالب حوزه های علمیه است که در بخش های مختلف 
امداد رسانی، برپایی چادرها و توزیع نیازمندی ها، طبخ 
و توزیع غذای گرم و سایر موارد مشغول خدمت رسانی 
هســتند. به گفته سردار محمد زهرایی رئیس سازمان 
 بســیج ســازندگی کشــور، 10 قــرارگاه منطقه ای 
و 25 قرارگاه محله ای با حضور 230 جهادگر در سطح 
استان آذربایجان غربی راه اندازی شده است و بیش از 
60 گروه جهادی، از نقاط مختلف اســتان در مناطق 

زلزله زده شهرستان خوی حضور یافته اند. 
 تمام ظرفیت های امدادی و خدماتی سپاه

 در خدمت مردم زلزله زده 
به گزارش فارس، ســردار شریف سخنگوی سپاه 

پاسداران نیز با اشاره به عملیات امداد و خدمات رسانی 
ســپاه به زلزله زدگان خوی گفت: ســپاه ظرفیت ها و 
آمادگی های امدادی و خدماتی خود را بسیج و به منطقه 

گسیل کرده است.
شــریف با تأکید بر اینکه امداد و خدمت رسانی به 
هموطنان عزیز زلزله زده تا رفع مشکالت تداوم خواهد 
داشت، افزود: طی روزهای گذشته چهار هزار پرس غذای 
گرم در وعده های مختلف توسط گروه های جهادی در 
منطقه توزیع شده است و عالوه بر این روزانه پنج هزار 
پرس غذای گرم توســط مرکز پشتیبانی شمال غرب 
قرارگاه حمزه نیز طبخ و بین زلزله زدگان توزیع می شود.

 راه اندازی قرارگاه گروه های جهادی در خوی
خبر دیگر اینکه با هدف ســامان دادن به کارهای 
جهادی، قرارگاه گروه های جهادی صاحب الزمان )عج( 
با حضور گروه های جهادی مستقر در شهرستان خوی 
به ریاست حجت االسالم حجت قاسم خانی امام جمعه 
خوی در اداره تبلیغات اسالمی این شهرستان راه اندازی 
شد.ســتاد اجرایی فرمان حضــرت امام، جمعیت امام 
رضایی ها، بنیاد احســان، جامعه ایمانی مشــعر، بنیاد 
علوی، قرارگاه کربالی ثاراهلل زنجان و گروه های جهادی 
فعال خود شهرستان خوی از جمله نهادها و گروه های 

حاضر در قرارگاه می باشند.
  خدمت رسانی طالب جهادی به زلزله زدگان خوی

همچون مواقع مشابه دیگر، در روزهای اخیر هم با 
توجه به زلزله استان آذربایجان غربی، گروه های جهادی 
حوزوی و طلبگی با حضور در شهرستان خوی به کمک 
زلزله زدگان رفتند. به گزارش خبرگزاری حوزه، مسئوالن 
حوزوی آذربایجان غربی و طالب و روحانیون خوی از 
همان لحظات اولیه وقوع زلزله به یاری مردم شــتافته 
و هر کاری که از دستشان بر می آید برای زلزله زدگان 
انجام می دهند تا هم گوشه ای از مشکالت را رفع کرده 

باشند و مرهمی باشند بر آالم آنان.

آیت اهلل اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور نیز به 
مدیران حوزه های علمیه استان های آذربایجان غربی و 
شرقی مأموریت داد تا با بسیج همه امکانات نهادهای 
حوزوی و ظرفیت های گروه های جهادی طالب به یاری 

زلزله زدگان بشتابند.  
گروه های جهادی طالب خــوی در روزهای اخیر 
با ایجاد کمپ، طبــخ غذا و حضور در مناطق مختلف 
شهر و روستاهای اطراف به توزیع بسته های معیشتی 
و شناســایی نیازها و رفع آنها پرداختند. طالب خوی 
روزانه 5 هــزار غذای گرم طبخ و میــان زلزله زده ها 

توزیع می کنند.
همچنین طالب نقطه به نقطه شــهر و روستاهای 
اطراف را بازدید کردند و مناطقی که نیاز به ایجاد کمپ 
بود را شناسایی و با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 

اقدام به برپایی کمپ و چادر کردند.
 ارسال اقالم زیستی به خوی

 رئیس جمعیــت هــالل احمر هم گفــت: تاکنون 
24 هزار و 800 بسته غذایی 72 ساعته در بین متاثران 
زلزله هشتم بهمن در شهرستان خوی توزیع شده و 240 
تن مواد غذایی از تهران به شهرستان خوی ارسال شده 
است. یک محموله 150 تنی دیگر شامل چادر، وسایل 
گرمایشی و بسته غذایی نیز به سمت خوی ارسال شد.

به گزارش جمعیت هالل احمر، پیرحسین کولیوند 
افزود: تا دیروز )12 بهمن( تعداد 21 هزار دستگاه چادر 
توزیع و 43 اردوگاه اسکان اضطراری در شهرستان خوی 
 و روســتاهای آسیب دیده برپا شــده که براین اساس،

76 هزار زلزله زده اسکان داده شدند.
وی تاکید کرد: اکنــون یک هزار نیروی عملیاتی 
هالل احمر به طور شبانه روزی در حال امدادرسانی به 
زلزله زدگان هستند همچنین 37 هزار دستگاه چادر از 
سوی 15 استان برای توزیع و انبارهای امدادی به خوی 

ارسال شده است.

 کمک یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی مردم 
به زلزله زدگان خوی

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر درباره 
میزان کمک های مردمی جمع آوری شده برای کمک به 
زلزله زدگان خوی گفت: در دو روز ابتدایی شروع پویش 
»مهر تابان« از محل مشارکت های مردمی یک میلیارد 
و 200 میلیون کمک نقدی به حساب های هالل احمر 

واریز شده است.
سلیمی افزود: در حوزه کمک های غیرنقدی تاکنون 
دو هزار و 700 تخته پتو، هزار بســته غذایی، 2 هزار 
بسته بهداشتی و حدود 10 هزار شعله لوازم گرمایشی 
تامین و در دســت تحویل است. این اقالم به مرور به 

منطقه ارسال می شود.
  ارتش برای امدادرسانی در زلزله خوی

نیروهــای ارتش نیز به کمک هموطنان زلزله زده 
آمده اند.

رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی 
ارتش با اعالم آمادگی ارتش برای کمک به هموطنان 
زلزلــه زده گفت: بــه محض اطالع از وقــوع زلزله در 
شهرستان خوی، به دستور امیر سرتیپ حیدری فرمانده 
نیروی زمینی ارتش بیمارستان های امام علی)ع( تبریز و 
بیمارستان 523 منطقه ارومیه به حالت آماده باش کامل 
درآمدند.به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ 
دوم پزشــک حبیب صدر افزود: برابر نیاز و درخواست 
مسئوالن ستاد بحران استان، آمادگی داریم با تمام توان 

به یاری مردم آسیب دیده بشتابیم.
گفتنی اســت، حضور نیروهای جهادی بســیجی 
و طلبه و نیروهای خدوم مســلح در امدادرســانی به 
هموطنان زلزله زده یک بار دیگر رســوایی رسانه ها ی 
معاند و چهره های ضد انقالب و کســانی که از ادعای 
مردم دوستی جز پست مجازی و ژست های مصنوعی را 

دارند در پی داشت.

رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا ضوابــط و مقررات مهلت 
مشموالن دانش آموز برای تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی را 

تشریح کرد.
براســاس گزارش ســایت پلیس، ســردار تقی مهری درخصوص مهلت 
دانش آموزان برای تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی گفت: دانش آموزانی 
که قبل از ورود به سن مشمولیت موفق به اخذ مدرک دیپلم )پایه دوازدهم( 
می شــوند از تاریخ ورود به سن مشمولیت یک سال مهلت معرفی دارند و در 
صورت قبولی در مقاطع تحصیلی دانشــگاهی می توانند از معافیت تحصیلی 
برخوردار شــوند.به عنوان مثال، مشمول متولد 20 اردیبهشت 1383 که در 
ســال1400 موفق به اخذ مدرک دیپلم شده با ورود به سن مشمولیت یعنی 
از تاریخ یکم اردیبهشــت 1401 به مدت یک سال )تا تاریخ یکم اردیبهشت 
1402( مهلــت دارد تا وضعیــت خدمتی خود را از طریــق دفاتر خدمات 
الکترونیک انتظامی پلیس +10 تعییــن تکلیف کند. دانش آموزانی که قبل 
از ورود به ســن مشــمولیت انصراف، ترک و یا اخراج از تحصیل داشته اند از 
تاریخ ورود به سن مشمولیت )18 سالگی تمام( 6 ماه مهلت دارند تا وضعیت 

خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.
مهری در مورد مهلت معرفی دانش آموزانی که وارد ســن مشــمولیت 
شده اند، افزود: مشــموالنی که در سن مشمولیت )18 سال تمام( در مقطع 
دیپلــم فارغ التحصیل، انصراف، اخراج و یا ترک تحصیل داشــته اند از تاریخ 
فراغت، انصراف و... حداکثر یک ســال مهلت دارند تا با همراه داشــتن برگ 
اعــالم وضعیت تحصیلی برای تعیین تکلیــف خدمتی خود از طریق یکی از 

دفاتر پلیس +10 اقدام کنند.
وی تاکیــد کرد: مشــموالنی که در ماه های خرداد تا شــهریور ســن 
مشــمولیت موفق به اخذ مدرک دیپلم شده اند تا پایان شهریور ماه سال بعد 
مهلت معرفی دارند. به عنوان مثال مشمول متولد 20 اردیبهشت ماه 1383 
که در تاریخ یکم خرداد ماه 1401 در مقطع دیپلم فارغ التحصیل شده است 

تا31 شهریورماه 1402مهلت تعیین تکلیف دارد.

نحوه تعیین مهلت مشموالن دانش آموز 
برای خدمت سربازی


