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***
قدرتمندترین قایق برقی جهان به دنبال ثبت رکورد جهانی سرعت

اکنون چهار دهه اســت که چمران را از دست 
داده ایم. ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ برای چمران اتفاقی افتاد 
که ســال ها در پی اش می دویــد. او مدت ها در پی 
مرگ بود اما نه هر مرگی. شهادت زیبنده اش بود و 
مرگی جز شــهادت برایش کوچک بود. او از آمریکا 
بــه مصر و از مصر به لبنان و فلســطین و لبنان به 
ایران در پی شهادت بود و تقدیر این گونه رقم خورد 
که در خاک ســرزمین خودش بــه وصال محبوب 
برسد. اگر چمران این اندازه در پی دیدار محبوبش 
بود، ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ او به خواســته اش رســید و 
این ما بودیم که محروم شدیم. محروم از مصطفی 
چمران. انســانی را از کف دادیم که می توانســتیم 
لحظــه به لحظه از او بیاموزیم. او به راســتی معلم 
اســت و هنــوز هم می تواند بســیار بســیار به ما 
بیاموزد. اگر به زندگی چمران و نوشته ها و گفته ها 
و کرده هایش نظری بیفکنیــم، فراوان فراوان از او 
می آموزیم. اما به گمان مــن چمران بیش از همه 
معلِم ایمان و دردمندی و عاشقی است. خود او نیز 

تجسم ایمان و درد و عشق بود.
چمران از روز نخســت که پا به لبنان گذاشت، 
در کنار ما در مدرسه فنی وحرفه ای بود. او شب و 

روز در مرئا و منظر شاگردان بود. همه شاهد سوز 
و گدازها و نجواهایش با معبودش بودند. اساســاً 
همین ایمان بود که او را در سختی ها یاری می داد 
و شــجاعتش از این سرچشمه می جوشید. بخشی 
از خواندنی تریــن مکتوبات چمران، نیایش های او 
با خدایش اســت. او در این نیایش ها عاشــقانه و 
صادقانه با معبودش ســخن می گوید و گاه حتی 
گله می کند. با همین نگرش بود که می توانســت 
جوانــان جنوب لبنــان را ســیراب از ایمان الهی 
کند و این مســئله در نظام تربیتی او از هر چیزی 
پراهمیت تــر بــود. او دردهای خــود را بیش از 

هرکسی هم با خدای خود مطرح می کرد.
اما دردهای چمران چه بودند که او این چنین 
بی پروا ســخن از آن می کند. به گمان من در یک 
کلمه او درد انســان را داشت. مقصودم از انسان، 
انسان کتاب های فلســفی نیست. مقصودم انسان 
گوشت و پوست و اســتخوان داری است که روی 
این زمین راه می رود اما محروم اســت. از چه؟ از 
حقوق طبیعی اش، از اینکه در خاک وطن خودش 
قــدم بردارد، از اینکه درس بخواند، از بهداشــت، 
از مدرســه، از عدالت، از پــدر، از مادر، از خانه، از 

میهن. چمران درد این انسان ها را داشت و از این 
درد به خود می پیچید و فریاد می کشــید و آرام و 

قرار نداشت.
اما چرا ایــن درد این اندازه چمــران را ناآرام 
می کرد؟ چون عاشق بود. عاشق چه یا که؟ عاشق 
انســان. بله، چمران درد می کشــید، چون عاشق 
بود. درد هیچ انســانی را برنمی تابید، چون عاشق 
انسان بود. عشق به انسان وجهی شگفت از زندگی 
چمران اســت. او همه را دوســت داشــت؛ حتی 
دشمنانش را. شــگفتا! به خاطراتی که از  او نقل 
شــده است مراجعه کنید تا ببینید او چگونه همه 
را دوســت می داشت. البته، درک این چگونگی بر 
من و امثال من آسان نیست. این گونه عاشق بودن 
اساساً گاه عقالنی نیست. مگر غیرعاشق می تواند 
موقعیــت و مکنتش را در آمریکا رهــا کند و به 
جنــوِب محروم بیاید و در کنــار فرزنداِن محروم 

جنوب لبنان زندگی بگذراند.
باری، عشــق و درد و ایمان از چمران انســانی 
ســاخته اســت تکرار نشــدنی. اما ما بایــد از او 

بیاموزیم درس عشق و درد و ایمان را.
*نماینده جنبش امل در ایران

ســخنگوی وزارت خارجه روســیه اعالم کرد، 
واشــنگتن قبل از صحبت کردن درباره قانون در 
وهله اول باید خودش را بابت آنچه در یوگسالوی 

و عراق انجام داده، مواخذه کند.
به گــزارش ایســنا، بــه نقــل از خبرگزاری 
اســپوتنیک، ماریــا زاخارووا، ســخنگوی وزارت 
خارجه روســیه تاکید کرد، آمریکا باید مسئولیت 
کسانی که در سراسر جهان کشته و معلول کرده، 

برعهده بگیرد. زاخــارووا ادامه داد: از کی تا حاال 
آمریکا اقدام به تعهــد و التزام به قوانین می کند؟ 
شیوه ای که این کشور براساس آن در سازمان منع 
تســلیحات شــیمیایی عمل می کند در چارچوب 
هیچ قانونی نیســت و شاهد خروج کامل از قانون 
هستیم. اوال آمریکا باید خودش را از بابت آنچه در 
یوگسالوی و عراق مرتکب شده و میلیون ها کشته 
و معلول برجای گذاشــته مواخذه کند بعد از آن 

می تواند درباره قانون صحبت کند.
پیشتر جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید گفته 
بود، دیدار ژنو بین رهبران روســیه و آمریکا هیچ 
تغییــری در سیاســت تحریم های آمریــکا علیه 

روسیه ایجاد نکرد.
ساکی افزود: »قانون« اقتضا می کند در اهداف 
تحریم هــای مربوط به اســتفاده از ســالح های 

شیمیایی به بازنگری ادامه دهیم.

وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی تهدید کرد در 
ســایه ادامه تنش ها، به پــرواز درآوردن بالن های 
آتش زا به ســمت شهرک های اســرائیلی همجوار 
غزه و عدم پیشــرفت در روند توافقنامه آتش بس 
با گروه های فلسطینی عملیات جدید در غزه آغاز 

شود.
به گزارش ایســنا، طبق گــزارش رادیو ارتش 
رژیم صهیونیســتی، بنی گانتس، وزیر جنگ این 
رژیم با افســران ارشــد ارتش در نشستی پشت 
درهای بسته به بررســی تصمیم عملیات نظامی 
در صورت موفقیت آمیز نبودن تالش های مصر و 
جامعه جهانی برای دستیابی به توافقنامه آتش بس 

با حماس در غزه پرداخت.
گانتس بار دیگــر تاکید کرد: هدف از عملیات 
نظامی احتمالی تضعیف توانمندی های حماس و 

دســتیابی به توافق آتش بس با این جنبش طبق 
شــروط اسرائیل اســت. نفتالی بنت، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی حماس را به واکنشی سخت و 
شدید در صورت انجام هرگونه حمله ای به اسرائیل 
تهدید کرد. آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش این 
رژیم نیز به ارتش دســتور داده بــرای برخورد با 
تمامی ســناریوها از جمله ســناریوی دور جدید 

جنگ با گروه های فلسطینی در غزه آماده باشد.
همچنین وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و رئیس 
حزب آبی - ســفید در جلسه فراکسیون پارلمانی 
خود گفت: تشــکیالت خودگردان فلسطین عنصر 
میانه رو است و آنچه در غزه روی داد، هرگز تکرار 

نخواهد شد.
او تاکید کــرد: حماس باید پیــام ما را خوب 

بفهمد و درک کند چه اتفاقی افتاده است.

گانتس خاطرنشــان کرد: اســرائیل در مساله 
بازســازی غزه همکاری خواهــد کرد. اگر حماس 
مساله را درک نکرده ما آن را ترغیب خواهیم کرد 
که بفهمد. بدون بازگرداندن ســربازان اسیرمان و 
ثبات امنیتی بازسازی اقتصادی غزه ممکن نیست.
او تصریــح کــرد: ما با تشــکیالت خودگردان 
فلسطین میانه رو که نماینده همه فلسطینی ها در 
منطقه اســت و با حمایت مهم مصری ها همکاری 

خواهیم کرد.
ادعــا کــرد: اســرائیل  گانتــس همچنیــن 
منافــع مثبت، سیاســی و امنیتی مشــخصی در 
واکسیناســیون همسایگان فلســطینی خود دارد 
و ما به سالمت همســایگان مان متعهد هستیم و 
مطمئنــم که راه حلی به نفــع همه ایجاد خواهد 

شد.

مدیر دفتر توســعه آموزش دانشــکده پزشکی 
علوم پزشــکی تهران با بیان اینکه واکسینه کردن 
دانشــجویان ورودی ۱۴۰۰ تا مهرماه امکان پذیر 
نیست، گفت: پیشنهاد ما این است ترم اول یا نیم 
ترم اول دانشــجویان به صورت مجازی و باقی ترم 
بعد از واکسیناســیون به صــورت حضوری برگزار 

شود.
به گزارش ایسنا، دکتر نســیم خواجوی راد در 
جلسه هیات رئیسه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران گزارش کوتاهی از روند مبتالیان 
بــه بیماری کرونا ارائه کرد و گفت: با وجود درمان 
ســرپایی اغلب بیمــاران مبتال به کرونــا، روزانه 
میانگیــن ۲۰ تا ۳۰ نفر فقط در بیمارســتان امام 

خمینی بستری می شوند.
وی با اشاره به شیب مالیم و رو به باالی تعداد 
مبتالیان خاطرنشــان کرد: تعداد موارد خانوادگی 
ابتال دچار روند افزایشــی شده که حاکی از قدرت 
واگیر ویروس و احتمال شیوع کرونای هندی است.

مدیر دفتر توســعه آموزش دانشــکده پزشکی 
علوم پزشکی تهران درخصوص برگزاری کالس های 
آموزشــی دانشــجویان به صورت حضوری اظهار 
کرد: باوجود این که از سرگیری حضوری کالس ها 
منوط به اجرای کامل واکسیناســیون اســت، ما 

موظف بــه رعایت یک ســری از شــیوه نامه های 
بهداشــتی هســتیم و در کنار آموزش حضوری، 

همچنان آموزش مجازی باید فعال باشد.
خواجوی گزارشــی از برنامه ریزی دوره  گذار از 
دبیرســتان به دانشگاه ویژه دانشــجویان پزشکی 
ورودی ۱۴۰۰ ارائه داد و گفت: امسال درخصوص 
آموزش ســه دســته از دانشــجویان برنامه ریزی 
صــورت گرفته اســت، اول دانشــجویان ورودی 
۱۴۰۰ و دوم دانشــجویانی که امسال وارد ترم سه 
پزشکی می شوند، تا کنون هیچ مواجهه حضوری با 
دانشکده نداشتند و تمام دروس این دانشجویان به 

صورت مجازی ارائه شده است.
مدیر دفتر توســعه آموزش دانشــکده پزشکی 
علوم پزشــکی تهران تاکید کرد: دســته ســوم 
دانشــجویانی که تنها یک ترم در دانشکده بودند 
و اکنــون وارد ترم ۵ و دوره کارآموزی می شــوند 
و دوره فیزیوپاتولــوژی را بــه صــورت مجــازی 

گذرانده اند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای کامل واکسیناسیون 
کرونــا و داشــتن کارت واکســن شــرط حضور 
دانشــجویان و اجرای برنامه دوره  گذار به صورت 

حضوری است.
خواجــوی با بیــان اینکــه واکســینه کردن 

دانشــجویان ورودی ۱۴۰۰ تــا مهرمــاه عمــال 
امکان پذیر نیســت، افزود: واکسن دانشجویان باید 
پــس از اعالم نتایج کنکــور و از ابتدای ترم طبق 
جدول زمانبدی شــده انجام گیرد که این موضوع 
زمان بر است. پیشنهاد ما این است که برنامه دوره  
گذار مانند ســال گذشــته به صورت مجازی و با 
همکای دفتر منتورینگ و مرکز رشد استعدادهای 
درخشان و با استفاده از بارگزاری محتوا در کانال 
تلگرامی و تشکیل گروه های کوچک دانشجویی با 
همکاری دفتر منتورینگ برگزار شود. براین اساس 
ترم اول یا نیم تــرم اول به صورت مجازی و باقی 
ترم بعد از واکسیناسیون به صورت حضوری برگزار 

شود.
وی ادامه داد: درصدد هستیم برنامه دوره  گذار 
از دبیرستان به دانشگاه برای دانشجویانی که وارد 
ترم ۳ می شــوند را به صورت حضــوری و پس از 

اجرای واکسیناسیون برگزار کنیم.
مدیر دفتر توســعه آموزش دانشــکده پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص دوره گذار 
ویژه دانشجویانی که وارد دوره کارآموزی و ترم ۵ 
می شــوند گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده 
ســعی ما بر این اســت که دوره پیش بالینی را به 

دل بخش ها ببریم.

تیــم ملــی والیبال ایــران در دور ســیزدهم 
رقابت های لیگ ملت های والیبال به مصاف فرانسه 

رفت که شکست خورد.
به گزارش ایسنا، تیم ملی والیبال مردان ایران 
در ســیزدهمین دور از رقابت هــای لیگ ملت ها، 
دوشــنبه ۳۱ خرداد از ســاعت ۱۵:۳۰ به مصاف 
فرانســه رفت و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد 
تا ششــمین باخت متوالی خود در لیگ ملت ها را 

تجربه کند.
بلندقامتان ایران در حالی مقابل فرانســه صف 
آرایی کردند که در ۱۲ بازی گذشته مقابل هلند، 
کانــادا، ایتالیا، بلغارســتان و آمریــکا به پیروزی 

رســیده و به ژاپن، روســیه، صربســتان، آلمان، 
استرالیا، برزیل و اسلوونی بازی را واگذار کردند.

فرانســه دیگر تیم مدعی این مسابقات در این 
رقابت ها به هشــت پیروزی دست یافته است. تیم 
ملی فرانســه مقابل تیم های بلغارســتان، آلمان، 
اســترالیا، برزیل، ژاپن، روســیه، کانادا و آمریکا 
به پیروزی رســیده و مقابل تیم های صربســتان، 
اسلوونی، هلند و  ایتالیا بازی را واگذار کرده است.
در هفــت مصاف گذشــته تیم ملــی والیبال 
ایران و تیم ملی والیبال فرانســه، ســهم پیروزی 
بلندقامتان ایران ۱ برد و ســهم پیروزی تیم ملی 
فرانســه ۶ پیروزی بوده اســت. آخرین برد ایران 

به ســال ۲۰۱۷ برمی گردد که ایران در آن بازی 
توانســت تیم قدرتمند فرانسه را با نتیجه ۳ بر ۲ 

شکست دهد.
تیم ملی والیبال فرانسه با کسب هشت پیروزی 
با ۲۶ امتیــاز در رده پنجم لیگ ملت های والیبال 
قرار دارد. هم چنین تیم ملی والیبال ایران با کسب 
پنج پیروزی در رده یازدهم این مسابقات ایستاده 

است.
بلندقامتان ایران با ترکیب جواد کریمی، سید 
محمد موســوی، میالد عبادی پور، میثم صالحی،  
علــی اصغر مجرد، صابرکاظمــی و آرمان صالحی 

)لیبرو( مقابل فرانسه صف آرایی کردند.   

یــک موتور برقی مخصوص قایق موســوم به ای-
موشــن ۱۸۰ای به عنــوان قدرتمندترین موتور قایق 
دنیا به دنبال عنوان ســریع ترین موتور برقی قایق در 

دنیا نیز هست.
به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس، شــرکت 
کانادایــی ویژن ماریــن تکنولوژیز در مــاه مه امکان 
ســفارش و رزرو موتور قایقرانی کامال الکتریکی خود 
بــه نــام »E۱۸۰E-Motion« را فراهم کرد که به 
قایقرانان این امــکان را می دهد که قایق های خود را 
به یک نســل جدید از پیشرانه پاک و بدون سر و صدا 

مجهز کنند.
این موتور نه تنها قوی ترین موتور قایق برقی جهان 
است، بلکه می تواند به زودی سریع ترین موتور جهان 

نیز بشود.
این شــرکت در تالش اســت تا رکورد ســرعت 
جهانــی قایق هــای برقــی را بــا ســرعت بیش از 

 ۱۰۰ مایــل در ســاعت )۱۶۱ کیلومتر در ســاعت(
 بشکند.

 )Evoy( یک ســال پیش، شــرکت نروژی اووی
موتور برقی خود موســوم به پرو )Pro( با قدرت ۱۵۰ 
اسب بخار را به عنوان قدرتمندترین موتور قایق برقی 
جهان معرفی کــرد و به خریداران نویــد ترکیبی از 
پیشرانه بســیار کم صدا، انتشار صفر آالینده و قدرت 

باال را داد.
این موتور هم اکنون در دسترس مشتریان است و 
»اووی« قصد دارد در آینده انواع ۳۰۰ و ۴۵۰ اســب 
بخــاری را نیز تولید کند. البته تا ورود این موتورهای 
جدید به بازار، موتور شــرکت »ویــژن« فعال عنوان 
»قدرتمندترین« موتور برقی قایقرانی جهان را با قدرت 

۱۸۰ اسب بخار در اختیار گرفته است.
ایــن موتــور قرار اســت بــا موتورهــای بنزینی 
مشــابه جایگزیــن شــود و »ویژن« گمــان می کند 

 که این موتور بــرای قایق های بیــن ۵.۵ تا ۷.۹ متر 
مناسب است.

این شــرکت در مورد توانایــی پیمایش این موتور 
می گوید که »E۱۸۰«  می تواند با یک بار شارژ کامل 
مســافت ۱۱۳ کیلومتر را با ســرعت ۳۲ کیلومتر در 

ساعت حرکت کند.
ویژن فراتر از عنوان قدرتمندترین موتور الکتریکی 
قایقرانی جهــان گام برمی دارد و برای تصاحب عنوان 
ســریع ترین قایــق برقی جهــان با شــرکتی به نام 
»هلکاتس«)Hellkats(  مســتقر در میامی آمریکا 
همــکاری می کند. این همــکاری منجر به ایجاد یک 
 »Fulgura l«قایق کاماًل الکتریکی ۹.۸ متری به نام

خواهد شد.
نیروی این قایق توســط موتورهــای برقی دوگانه 
تأمین می شود و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 

این در ماه نوامبر به آب خواهد زد.

سرمقاله

خبر

خبر

 به زودی تحریم ها برداشته
 و سرمایه ها به ایران سرازیر می شود
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 نهضت ساخت و تولید ناوشکن
 ادامه خواهد داشت
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صفحه10 صفحه10

جدیدترین آماراز وضعیت بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که نرخ های 
پیشنهادی در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه ۸ درصد کاهش یافته و افت قیمت 
در مناطق شمالی، بیشتر بوده است. اولین آمار غیررسمی  از رصد بازار مسکن شهر 
تهران در خردادماه ۱۴۰۰ عقبگرد محسوس قیمت ها را نشان می دهد. تلفیق چند 
عامل فرعی با انتخابات ریاست جمهوری و گفت وگوهای برجام، به عنوان دو متغیر 

اصلی به تعدیل انتظارات تورمی  و...

گروه اقتصادی-شهرام صدوقی: مصرف برق کشور همزمان با افزایش دمای 
هوا از مرز هشدار عبور کرده و به محدوده خطر وارد شده است که تداوم آن احتمال 
افزایش خاموشــی ها را دوچندان می سازد، اما راهکار برون رفت از این مرحله خیلی 
ساده و آسان اســت خاموش کردن حتی یک المپ اضافه کارساز است. امسال که 
یکی از خشــک ترین ســال های ۵۰ سال اخیر است با گرمای شــدید هوا ناشی از 

تغییرات اقلیمی  نیز همراه شده به طوری که از همان فروردین ماه...

قیمت های پیشنهادی ۸ درصد پایین آمد

 بازار مسکن
 بر مدار کاهش قرار گرفت

شرکت توانیر از افزایش شدید مصرف برق خبر داد

 موج جدید خاموشی
 در راه است

 چراغ سبز 
 آژانس انرژی اتمی

  به همکاری با دولت رئیسی

رویترز خبر داد

آمادگی ایران برای صادرات محموله های بزرگ نفتی

وقتی آمارهای رشد اقتصادی با هم مغایر است
رشد اقتصادی؛ از آمارسازی تا واقعیت!

اقتصاد ایران سال ها است که روی خوش به خود ندیده و در اثر عوامل داخلی و خارجی در ورطه سقوط قرار گرفته است. با این حال بانک مرکزی از رشد اقتصادی در ایران 
طی سال گذشته بویژه در سه ماهه پایانی سال ۹۹ با نفت به میزان ۳.۶ درصد خبر داده است. این درحالی است که این داده با آماری که مرکز آمار ایران اعالم کرده؛ متفاوت 
است. به گزارش »مردم ساالری آنالین«، مشکالت عدیده ای باعث شده تا اقتصاد ایران به اندازه ظرفیت خود توسعه پیدا نکند. تحریم یکی از مهمترین این مشکالت است که 
طی ۴۰ سال گذشته تا امروز همراه اقتصاد ایران بوده است. در کنار این موضوع نبود مدیریت صحیح و شکل گیری نظام اقتصادی دولتی باعث شد تا رانت و فساد و استفاده 
از مدیران غیرمتخصص در حوزه اقتصادی افزایش یابد و این امر به عقب ماندگی ایران در این اقتصاد دامن زد. طی چهار دهه گذشته برنامه های زیادی برای توسعه اقتصادی 
از جمله برنامه چشم انداز ۲۰ ساله یا توسعه چهارم و پنجم و ششم و ... نوشته شد که هیچکدام به درستی و کامل به مرحله اجرا نرسید که به عقیده کارشناسان اقتصادی اگر 

همه چیز براساس برنامه و با حضور افراد متعهد به منافع ملی و مدیر و مدبر پیش می رفت امروز ایران یکی از قدرت های اقتصادی منطقه بود.
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 یازدهم  ذی القعده
  والدت حضرت امام علی بن موسی الرضا )ع( مبارک باد

ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری رئیس جمهور منتخب:

 سیاست خارجی دولت ما 
محدود به برجام نیست


