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گروه سیاسی – محمدحسین روانبخش: »حذف ارز 
ترجیحی امتحان الهی اســت« این سخن از کاظم صدیقی 
امــام جمعه موقت تهــران این روزهــا در فضای مجازی و 
رسانه ها بازتاب بسیاری داشته است. اینکه افرادی که تا یک 
ســال قبل دولت را برای هر مشکلی بازخواست می کردند 
و خواستار پاسخگویی مســئوالن بودند حاال سعی دارند با 
این قبیل توجیهات، مشکالت و ناکارآمدی موجود را توجیه 
کنند و مردم را به سکوت فرا بخوانند، نتیحه ای عکس آنچه 
صدیقی و همفکرانش در نظر دارند خواهند داشــت. حتی 
می توان گفت که بعضی از دولتمردان باتجربه می دانند که 
زیان این قبیل سخنان برای دولت بیشتر از فایده اش است، 
ضمن اینکه این قبیل ســخنان باعث بدبین شدن مردم به 
مقدســات هم می شود. با این حال اصرار بر تکرار این قبیل 
سخنان نشان دهنده تهی بودن دست این قبیل افراد برای 
حمایت از دولــت، و ناتوانی از درک بازخوردهای این قبیل 

سخنان است. 
این اولین بار نیســت که این الزامــات و تقیدات دینی 
در خدت توجیهات سیاســی قرار می گیرد و مطمئنا بعد از 
این هم چنین گفتارهایی وجود خواهد داشت، اما چرا این 
ســخنان گفته می شود، این سخنان تا چه اندازه با باورها و 
آموزه هــای مذهبی انطباق دارد و چه نتایجی به بار خواهد 

آورد؟ این گزارش سعی دارد به این سواالت پاسخ دهد:
برای یک انسان مومن، سراسر زندگی سرشار از امتحان 
الهی اســت. در قران به صراحت گفته شده که » آیا مردم 
چنین پنداشتند که به صرف اینکه گفتند ما ایمان )به خدا( 
آورده ایم رهاشــان کنند و هیچ امتحانشان نکنند؟«. اما در 
مورد این امتحان هــای الهی دو نکته را باید در نظر گرفت: 
اول اینکه نباید تصور شود که وقتی اتفاقی به عنوان امتحان 
الهی مطرح می شــود، همه مسئولیت آن به عهده خدا قرار 
می گیرد. مثال جنگ ایــران و عراق یک امتحان الهی برای 
مردم ما بود اما این موضوع به معنی این نیست که جنایت 
صــدام و حامیانش نادیده گرفته شــود! نکته دوم اینکه در 
بسیاری از امتحانات الهی، انسان های منفعل رد می شوند و 
کسانی از امتحان با سربلندی بیرون می آیند که فعال باشند. 
مثال وقتی ظلمی بر فردی روا داشــته می شود، این موضوع 
می تواند نه تنها امتحانی برای ظالم باشــد، برای برای فرد 
مظلوم و دیگرانی که شاهد ظلم هستند امتحانی الهی باشد. 
وظیفه هر فرد در قبال این امتحان الهی این اســت که به 
اندازه توان خویش در مقابل ستم بایستد و زیر بار زور نرود. 
توجه به این دو نکته به همه ، از جمله آقای صدیقی این 
نکته را یادآور می شود که اگر حذف ارز ترجیحی را »امتحان 
الهــی بخوانیم«، در واقع گفته ایم کــه اوال خداوند قبل از 

مردم، مسئوالن را امتحان می کند که آیا عرضه و توان انجام 
این کار را دارند؟ آیا شایسته جایگاهی که در آن قرار گرفته 
اند هستند یا اینکه همین امتحان اول نشان داد که بسیاری 
از آنها به گزاف مسئولیت را قبول کرده اند و قبولی شان در 
این امتحان الهی منوط به استعفا و تفویض جایگاه خویش 

به افراد شایسته است. 
ثانیــا اگر اتفاقاتی مثــل گرانی ها برای مــردم امتحان 
اســت، وظیفه مردم در قبال این امتحان این اســت که در 
مقابــل ناکارآمدی، ســوء مدیریت و ناتوانی مســئوالن در 
انجام وظایفشان ساکت ننشــینند. از آنها بابت کارهایشان 
توضیح بخواهنــد و در صورتی که پاســخ الزم را دریافت 
نکردند بر برکناری این خادمان ناتوان از خدمت پافشــاری 
کنند. خداوند سرنوشــت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر 
اینکه خود آن قوم برای تغییر سرنوشت خویش تالش کند 
و این وظیفه هر انســانی در قبال امتحان هایی چون تسلط 

مسئوالن ناکارآمد است. 
 با این حال اگر کسی سعی کند که معنی »امتحان الهی 
بودن حذف ارز ترجیحــی« را این بداند که خداوند چنین 
خواسته و هر کس در مقابل خواسته خدا مقاومت کند، در 
امتحان مردود شــده است، آشکارا از آموزه های واقعی دین 
دور افتاده اســت و خواسته یا ناخواسته سعی دارد با تغییر 
مفاهیم ارزشمند دینی، آنها را برای منافع سیاسی یا جناحی 

خود استفاده کند. 
بر این اســاس اســت ک روزنامه جمهوری اسالمی هم 

روز  شنبه در مطلبی نوشــت: »روزنامه جمهوری اسالمی 
با اشــاره به ســخنان آقایان کاظم صدیقی و احمد خاتمی 
نوشت:اینکه برخی از محترمیِن تریبون دار، می گویند، گرانی 
هست اما مسئوالن دلســوزند! خب تا وقتی نتوانند از سوز 
دل مردم اندکی بکاهند، دل سوز بودنشان چه سودی برای 
جامعه می تواند داشته باشد؟ برخی دیگر هم همچنان پای 
خدا را به میدان گرانی می کشند و امتحان الهی می خوانند 
وضع موجود را. یادشــان نمانده است انگار پیش از این چه 
می گفتند در برابر گرانی! ولی مردم یادشان هست و رسانه ها 
ثبت کرده اند. چقدر خوب است آقایان که می خواهند امروز 
در این موضوع صحبت کنند، فرمایشات سال های قبل خود 
را رصد کنند و سنجیده بگویند تا حرفشان خریدار پیدا کند 
در این بازار گرانی! باری، دل ســوزی خوب است اما کافی 
نیســت چنان که پیشترها هم نبود. خوب بودن و دل سوز 
بودن کافی نیســت باید توانمند بود و سوز دل مردم را که 
درحال کباب شدن است، به نسیم تدبیر، کمی فرو نشاند.«

همچنین سایت عصر ایران در تحلیلی در این خصوص 
تصریح کرد: »سوالی که ذهن نویسنده این نوشتار و احتماال 
مــردم را درگیر خود کرده این اســت که چرا امتحان های 
الهی مثال شامل مردم ژاپن، کره جنوبی یا کشورهای اروپایی 
نمی شود؟ چرا همه امتحان های الهی برای ما ایرانی هاست. 
چرا پروردگار آنها را با فقر امتحان نمی کند؟ اگر همین طرح 
را رئیس جمهوری غیر از سید ابراهیم رئیسی اجرا می کرد 
هــم امتحان الهی بــود یا بی تدبیری نــام می گرفت؟ بهتر 

نیست از خدا برای حمایت دولت مایه نگذاریم. مردم ایران 
سال هاست درحال تحمل تحریم ها و سختی ها هستند. دیگر 
تحریم با پوســت و استخوان مردم عجین شده است. کدام 
سالی بدون تحریم گذشته است که شما به مردم می گویید 
» گرانی امتحان الهی اســت« ما از آغازین روزهای انقالب 
تحریم هســتیم تا به امروز. رفتار مردم در تمام این سال ها 
نشــان داده است آنها بیش از همه به بزرگی خدا و رحمت 

او ایمان دارند.
آنکه این روزها با ســختی روزگار سپری می کند، با این 
حرف های شــما آرام نمی شــود، بلکه عصبانی تر از گذشته 
می پرســد چرا امــام جمعه که باید صدای مــردم در برابر 
دولت مردان باشد هر هفته توجیه گر رفتار مسئوالن است؟

حاال که فصل امتحان الهی است، نهادهای غیر دولتی که 
به بهانه های مختلف از دولت بودجه می گیرند هم، بخشــی 
از پول هــای دریافتی خود را بــه دولت بر می گردانند تا آن 
پول صرف خدمات برای مردم شــود.« نویسنده در ادامه با 
مخاطب قرار دادن امام جمعه موقت تهران نوشت: »جناب 
صدیقی می خواهید بدانید امتحان الهی چیســت و از چه 
کسانی گرفته می شود؟ امتحان الهی برای مسئوالن است. 
آنها که زندگی مردم را در دســت دارند و می توانند با یک 
تصمیــم خود لبخند را به لب مردم بیاورند یا غم را به روی 

صورت آنها بنشانند.
امتحان آنها، ساختن ایران اســت. ایرانی که در آن فقر 
موج نزند. تبعیض بیداد نکند. جامعه ای که در آن به نام سود 
بانکی از مردم بهره نگیرند. حضرت امام جمعه در کشوری 
مانند سوئیس از مسلمانان به خاطر حرام بودن بهره بانکی، 
بهره نمی گیرند و در کشوری که اقتصاد آن بر اساس عقود 
اسالمی است تا 30 درصد از مردم مسلمان بهره بگیرند. این 
امتحان الهی است که متاسفانه بسیاری از مسئوالن در این 
ســال ها در آن مردود شده اند. امتحان الهی، متروپل است. 
اگر مسئوالن مربوط به این ماجرا کمی وجدان داشتند امروز 
شــاهد فاجعه آبادان نبودیم و رامین و مریم در کافه شــان 
مشــغول پذیرایی از مردم خســته از گرمای آبادان بودند. 
حامیان رئیس جمهور سعی کنند، راهی دیگری برای دفاع 
از دولت پیدا کنند. این رســم خوبی نیست که پای خدا و 
ائمه اطهار را به زمین سیاســت باز می کنند. مردم تنها در 
یک صورت از عملکرد دولت راضی خواهند شــد که نتیجه 
تصمیمات دولت را در سفره زندگی خود ببینند؛ فرقی هم 

نمی کند که نام رئیسی جمهور رئیسی باشد یا روحانی!«
با این همه گویا عرصه برای بعضی حامیان دولت چنان 
تنگ آمده که چاره ای جز ادامه همین مسیر ندارند و راهی 

را می روند که پایانش معلوم و متاسفانه خوشایند نیست. 

نگاهیبهتوجیهاتیکهاینروزهابرایگرانیهامیشود

امتحان الهی، برای مردم یا مسئوالن؟! 
حذف ارز ترجیحی امتحان الهی بود که نشان داد 

بسیاری از مسئوالن شایسته جایگاهی که در آن قرار گرفته اند نیستند

یک کارشناس مســایل بین الملل با اشاره به وقفه ایجاد 
شــده در مذاکرات ویــن گفت: معتقدم بیــش از اینکه به 
مذاکــرات در هتل کوبورگ و طرف هــای برجامی از جمله 
کشــورهای اروپایی و چین و روســیه نیاز داشته باشیم، به 
ادامــه مذاکرات و رایزنی هــا میان ایران و آمریکا توســط 

میانجی گران منطقه ای نیاز داریم.
حشمت اهلل فالحت پیشــه در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به میانجی گری قطر و عمان در ســطح سران این کشورها 
در بحث برجام و تاثیر آن بر خارج شــدن مذاکرات وین از 
بن بست ایجاد شــده گفت: مثلث شکل گرفته میان قطر، 
ایران و عمان در سطح سران نشان می دهد که حل و فصل 
اختالفات موجود بر ســر بحث هســته ای و برجام به سطح 

کالن رسیده و نیازمند تصمیم در این سطح است.
وی ادامه داد: قطر و عمان به طور ســنتی در مســایل و 
مشکالت ایجاد شده در دوره ای مختلف میان ایران و آمریکا 

میانجی گری داشته اند و این اقدامات مسبوق به سابقه است، 
در این رابطه شــاید عمان بیشتر از قطر فعال بوده است. در 
موارد خاص قطر و عمان ســعی کردند مانع تشدید تنش ها 
میان ایران و آمریکا شوند که در برخی موارد هم موفق بودند.
این نماینده پیشــین مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
واقعیت این اســت که ایران و آمریکا فرصت های رسیدن به 
توافق را از در گذشته از بین بردند و همین که خارج از برجام 
دو بازیگر دیگر وارد میانجی گری می شوند نشان می دهد تا 
چه اندازه فضــای مذاکرات وین برای ادامه مباحث مطلوب 
نیســت. وی با بیان اینکه ورود میانجی گران از همان ابتداد 
چند عامل داشــت گفت: اول اینکه دیگر بازیگران به جای 
میانجی گری میان ایران و آمریــکا و رفع اختالفات، منافع 
برجامی برای خود تعریف کردند و اروپایی ها به سمت تشدید 
اختالفات رفتند. روسیه هم کشوری بود که برجام را با شروع 
بحران اوکراین به عنوان خاکریز می دید و آن را تحت الشعاع 

قرار داد. دو طرف اصلی توافق یعنی ایران و آمریکا هســتند 
که در این میان دارند هزینه می دهند؛ ایران هزینه تحریم ها 
و آمریکا هزینه ناکارآمدی دیپلماسی خود در بحث هسته ای 

را می دهند.
فالحت پیشــه افزود: مساله دیگر این است که برجام دو 
طرف دارد و االن مشــخص شــده اختالف اصلی بین ایران 
و آمریکاســت و مذاکرات وین در خالء مذاکرات مســتقیم 
ایــران و آمریکا مثل آنچه در مذاکــرات برجام اتفاق افتاد،  
بیش از فضای مذاکرات وین در هتل کوبورگ به اراده هایی 
با اختیارات بیشــتر نیاز دارد. به عبارتی معتقدم وزن و زور 
میانجی گران منطقه ای االن بیش از طرف های مذاکره کننده 
و باقی مانده در برجام است و از این رو به این روند امیدوارم 

و آن را مثبت و رو به جلو می دانم.
وی خاطرنشان کرد: دیگر طرف های برجام بیش از توافق 
هسته ای به دنبال منافع خود از قبل برجام هستند و اساسا 

همین رویکرد موجب شــده است که ایران و آمریکا روز به 
روز از توافق دورتر شوند.

این کارشناس مسایل بین الملل تصریح کرد: ایران دغدغه 
تضمین کاهش تحریم ها از ســوی آمریکا را دارد و االن در 
روند میانجی گری در بحث برجام هم همین مســاله مورد 
توجه اســت که به نحوی در سطح کالن از آمریکا تضمین 
گرفته شــود و از ســوی دیگر دغدغه آمریکا درباره نقش 
منطقــه ای ایران اســت. اینکه قطر و عمــان در این رابطه 
میانجی هســتند برای ایران بســیار مثبت است چون این 
دو کشــور به نوعی منصفانه روایت گر نقش ایران در منطقه 
هستند، بر خالف اسراییل و عربستان که سعی بر مخدوش 
کردن نقش ایران دارند. البته باید گفت که بار تضمین های 
که مورد بحث از ســوی دو طرف است طبعا سیاسی است 
چــرا که این موارد امکان اینکــه بتوانند در قالب حقوقی و 

حاکمیتی تعریف شوند ندارد.

مرکز رســانه قوه قضائیــه اعالم کرد: چهــار روز پس از 
پیشــنهاد رئیس قوه قضائیه، »شورای حل اختالف ویژه امور 
مدیریت شهری با شرح وظیفه پنجگانه« در کرج آغاز به کار 

کرد.
آیین افتتاح »شــورای حل اختالف ویــژه امور مدیریت 
شهری کرج با شــرح وظیفه پنجگانه«، با حضور رئیس کل 
دادگستری اســتان البرز، معاون توسعه حل اختالف، معاون 
قضایی رئیس کل و دبیر شورای تحول قضایی دادگستری کل 
استان، شهردار شهر کرج و رئیس و جمعی از اعضای شورای 

اسالمی این شهرستان برگزار شد.
حســین فاضلی هریکندی در حاشیه این مراسم با اشاره 
به دیدار روز سوم خرداد رئیس قوه قضائیه با مدیران شهری 
تهران و پیشــنهاد تشکیل شــورای حل اختالف ویژه امور 
شــهری گفت: کرج جزو پنج کالنشــهر اول کشــور است و 
مشکالت مشــابهی با پایتخت در حوزه امور شهری دارد؛ لذا 
در اجرای پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، از سوی دادگستری کل 

اســتان البرز ، پیشنهاد مشابه ای به شهردار و رئیس شورای 
اسالمی کرج مبنی بر تشکیل شورای حل اختالف ویژه امور 
مدیریت شــهری ارائه شد. رئیس شورای قضایی استان البرز 
با اشاره به اینکه کمتر از ۴۸ ساعت پس از توافق دادگستری 
کل استان و شهرداری کرج و کمتر از ۴ روز پس از پیشنهاد 
رئیس قوه قضائیه در خصوص تشــکیل شورای حل اختالف 
ویژه در امور مدیریت شهری، امروز این مجتمع در کرج مورد 
بهره برداری قرار گرفت، تصریح کرد: ترکیب این شورا متنوع 
و شــامل متخصصین و افراد آشــنا به حوزه امور شهری اعم 
از پیمانکاران، سازندگان، سازمان نظام مهندسی ساختمان، 

اشخاص حقیقی و حقوقی هستند.
محورهای پنجگانه فعالیت شورای حل اختالف 

مدیریت شهری
وی با بیان اینکه این شــورا در پنج حوزه فعالیت خواهد 

کرد، متذکر شــد: اولین رکن این شــورا، شعبه ویژه صلح و 
ســازش در پرونده های مرتبط با امور شهری است و رایی در 
آن صادر نمی شود؛ مترصد هستیم همه پرونده های حقوقی و 
کیفری طرح شده در حوزه شهری را ابتدا به این شعبه صلحی 
ارجــاع دهیم تا اختالفات در همین جا حل و فصل شــده و 
طرفین به تفاهم و ســازش برســند در عین حال به تناسب 

پرونده ها، شعب دیگری ایجاد خواهد شد.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه عالوه بر شعبه موصوف، 
واحد میانجیگری در امور کیفری مرتبط با امور شــهری نیز 
تشــکیل خواهد شــد، تصریح کرد: به موازات تشکیل واحد 
میانجیگری که برای مصالحه در امور کیفری تالش می کنند، 
واحد داوری ویژه اختالفات حقوقی حوزه مدیریت شهری )با 
رعایت ضوابط قانونی( تشکیل و داوران متخصص در این واحد 
فعالیت خواهند کرد. وی با یادآوری اینکه »صلح یاران« نقش 

بســزایی در حل اختالفات دارند، اضافه کرد: در گام نخست،  
هشــت نفر از مدیران شــهری و مهندســان با تجربه حوزه 
شهری به عنوان صلح یاران اختالفات شهری تعیین شده اند، 
همچین شــهردار کرج به عنوان طالیه دار صلح در اختالفات 
شــهری تعیین شــد تا از تمام ظرفیت ها برای ایجاد صلح و 

سازش در حوزه مدیریت شهری استفاده شود.
پیشگیری از وقوع اختالفات شهری

رئیس شــورای پیشگیری از وقوع جرم اســتان البرز در 
ادامه متذکر شد: یکی از راهبردهای اصلی رئیس قوه قضائیه، 
پیشــگیری از اختالفات و چالش های حوزه شــهری اســت 
بنابرایــن عالوه بر اقدامات فوق، تفاهم نامه ای مابین معاونت 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان 
و معاونت توســعه حل اختالف استان البرز منعقد می شود تا 
به طور تخصصی برنامه ریزی الزم برای پیشــگیری از وقوع 
اختالفات شــهری با تکیه بر داده های شورای حل اختالف را 

انجام دهند.

دادستان عمومی و انقالب مرکز فارس از صدور دستورات 
قضایی  و آغاز تحقیقات پلیســی در راســتای شناسایی و 
دســتگیری قاتالن محیط بانان در بوانات از ســاعات اولیه 

وقوع حادثه خبر داد.
ســیدمصطفی بحرینی شــنبه ۷ خــرداد در گفت وگو 
با خبرنــگاران بیان کرد: در پی درگیری شــب گذشــته 
شــکارچیان و محیط بانان در پناهــگاه حیات وحش دره 
باغ بوانات یک محیط بان و یک همیار محیط زیست جان 
خود را از دست دادند و یک همیار دیگر محیط زیست نیز 

زخمی شد.
او با بیــان اینکه همیار محیط بانی کــه در این حادثه 
زخمی شده است با کمک امدادگران هالل احمر استان به 
بیمارســتان منتقل و تحت درمان قرار دارد، گفت: برخورد 
قاطعانه و بدون اغماض با ضاربین متواری  در دســتور کار  

دستگاه قضایی قرار دارد.
ســاعت ۱۸ و ۴0 دقیقه جمعه ۶ خرداد، طی درگیری 
متخلفان شکار با محیط بانان در منطقه دره باغ شهرستان 
بوانات استان فارس، یک محطبان و یک همیاران افتخاری، 
کشته و یک محیط بان دیگر، زخمی و روانه بیمارستان شد.
در ایــن درگیری، محمــد فرهمند؛ محیط بــان، رضا 
بهرام پور، نیروی همیار محیط زیســت کشته شدند و یک 

محیط بان به نام علی اسدی نیز به شدت مصدوم شد.
پیام تسلیت رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی 

با صدور پیامی شهادت دو تن از مدافعان طبیعت را تسلیت 
گفت. به گزارش ایســنا، ســمیه رفیعی، رئیس فراکسیون 
محیط زیست مجلس شورای اسالمی شهادت یک محیط 
بان و یک نیــروی مردمی در پناه گاه حیات وحش دره باغ 
بوانات استان فارس در درگیری مسلحانه با متخلفان شکار 

را تسلیت گفت.
متن این پیام تسلیت به شرح ذیل است:

»شــهادت زیبنده قامت مردان دلیر و بی ادعای  تاریخ 
است که بی چشم داشــت حافظ و مدافع حریم طبیعت از 

ابتدای خلقت جهان هستی تا به امروز بوده اند.

شهادت محیط بان ایثارگر محیط زیست، محمد فرهمند 
و همیــار محیط بان پرتالش رضا بهــرام پور، حادثه  تلخی 
دیگر است که دوستداران طبیعت را به سوگ نشاند و تألم 
و اندوهــی جانکاه را در دل و جان تمامی خادمان و فعاالن 
زیست محیطی کشور بر جای گذاشت. امیدواریم با برخورد 
قاطعانه دستگاه قضایی با متخلفان دیگر شاهد چنین وقایع 

ناخوشایندی نباشیم.
اینجانــب ضمن محکوم کردن این جنایت رذیالنه علیه 
حافظان گمنام و بی ادعای محیط زیســت میهن عزیزمان، 
شــهادت این ماموران وظیفه شــناس را به خانواده بزرگ 
محیط زیست کشور و خانواده معظم و معزز این دو شهید 
بزرگوار تســلیت عــرض نموده، از خداونــد منان غفران و 
رحمت الهی را برای این دو عزیز از دســت رفته مســألت 

می نمایم.«

تــوان رزم »پایگاه پهپــادی 3۱3« به عنــوان یکی از 
پایگاه هــای زیرزمینی پهپادی راهبــردی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران برای اجرای مأموریت، با حضور رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح و فرمانده کل ارتش مورد ارزیابی قرار 

گرفت.
به گزارش روابط عمومی ارتش، پایگاه پهپادی راهبردی 
3۱3 ارتش جمهوری اسالمی ایران با انواع پهپادهای رزمی، 
شناسایی و انهدامی ایرانی، مسلح به سامانه های موشکی و 
بمب های بومی و سامانه های جنگ الکترونیک، مورد بازدید 
سردار سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای 

مســلح قرار گرفت. »پایگاه پهپــادی راهبردی 3۱3« یکی 
از پایگاه های زیرزمینی پهپادی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران است که متناسب با سطح امنیتی مورد نیاز در مناطق 
مختلف مرزی توسط ارتش طراحی و گسترش یافته اند. در 
این پایگاه، پرنده های بدون سرنشین راهبردی ارتش شامل  
بیش از یکصدفروند پهپادهای کمان۲۲، کمان۱۲، ابابیل۵، 
مهاجــر۶، فطرس و کرار ، مجهز بــه انواع مهمات، بمب ها، 
موشک های رهگیر و هوا به سطح و راکت های بومی  استقرار 
یافته اند. از جمله دستاوردهای جدید ارتش در پایگاه 3۱3، 
موشــک »حیدر۱« برای افزایش برد کمــان ۲۲  و اجرای 

عملیات دورایستا و پهپاد کروز »حیدر۲« برای افزایش برد 
و توان عملیاتی پهپادی است که امکان حمل پهپاد کروز بر 

روی پهپادهای راهبردی نیز فراهم شده است.
در این پایگاه همچنیــن پهپادهای انهدامی آرش و ضد 
رادار امید و انــواع پهپادهای رزمی با بمــب بالدار باالبان، 
موشــک های شــفق، قائم و الماس آماده اجــرای هرگونه 
ماموریت در مرزها و فراتر از مرزهای جمهوری اسالمی ایران 

هستند.
مداومت پروازی طوالنی مدت، ارتفاع باال، عمق عملیاتی 
قابل مالحظه، قابلیت حمل انواع تسلیحات ضد هوایی و ضد 

سطحی نقطه زن و دورایستا، توان باالی حمل سامانه های 
جمع آوری اطالعــات و جنگ الکترونیــک، برخورداری از 
ســامانه های خودمراقبتی، ناوبری و ارتبــاط امن از ویژگی  
پهپادهای آماده عملیات پایگاه راهبردی 3۱3 ارتش است.  

این پهپادهای بومی و ایرانی با انواع مهمات با کاربردهای 
مختلف، ترکیبی از پرنده های طراحی شده و ساخت ارتش 
و وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با همکاری 
شرکت های دانش بنیان است که در پایگاه راهبردی 3۱3 به 
عنوان یکی از پایگاه های بکی سری ارتش جمهوری اسالمی 

ایران مستقر شده است.

فالحتپیشه:

میانجیگریهایمنطقهایروندمذاکراتوینراامیدوارکنندهکردهاست

تشکیل»شورایحلاختالفویژهامورمدیریتشهری«

دادستانعمومیوانقالبفارسخبرداد

آغازتحقیقاتبرایشناساییقاتالنمحیطبانانبوانات

بارونماییازدستاوردهایجدید
بخشیازتوانپهپادیارتشدرپایگاهپهپادیراهبردی۳۱۳ارائهشد

رئیسجمهوردرجلسهستادملیمقابلهباکرونا:
دستورالعملهایبهداشتیمتناسبباشرایط

بهروزرسانیشود
رئیــس جمهور با قدردانــی از مردم در رعایت ضوابط بهداشــتی، ضرورت به 
روزرسانی این ضوابط را متناسب با وضعیت جدید مورد تاکید قرار داد و از وزارت 
بهداشت خواست محدودیت های کرونایی و شرایط اجتماعات در وضع فعلی را به 
شکل دقیق برای مردم تبیین کنند. به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
در جلســه روز شنبه ســتاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: اعمال محدودیت های 
کرونایی و شرایط اجتماعات در وضعیت فعلی، به شکل دقیق و شفاف برای مردم 
تبیین شــود تا تزلزلی در اجرای پروتکل های بهداشــتی بوجود نیاید و از شیوع 
ســویه های جدید کرونا پیشگیری شود. رئیســی در ادامه از زحمات شرکت های 
تولیدکننده واکســن در داخل کشور قدردانی و از تالش های آنها به عنوان افتخار 
ملی یاد کرد و خواســتار تداوم حمایت از این شرکت ها و حل مشکالت شان برای 
فعالیت در عرصه های جدید تولید شــد. رئیس جمهور همچنین بر لزوم تشکیل 
کمیته اجتماعی ســتاد ملی مقابله با کرونا به منظور بررســی مسایل و مشکالت 
اجتماعــی، اقتصادی و روانی دوران پســاکرونا و اتخاذ تمهیدات الزم برای حل و 

فصل این مشکالت تاکید کرد.

وظیفهمجلساستکهمقابلهباریزگردهارا
باجدیتدنبالکند

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: انتظار می رود شهرداری ها 
و شوراهای شهر سهم خود را در مقابله با پدیده ریزگردها ایفا کنند و مجلس نیز 
با جدیت راهکارهای مقابله با این پدیده را دنبال کند. روح اهلل نجابت در گفت وگو 
با ایســنا، با تاکید بر ضرورت پیگیری معضل ریزگردها، بیان کرد: تا چندین سال 
گذشته در فصول سرد سال شاهد آلودگی هوا به دنبال تجمع آالینده های خودروها 
و کارخانجات بودیم اما در چند ســال اخیر نیز در فصول گرم ســال شاهد پدیده 
ریزگردها هستیم که منشاء آن بیابان های کشورهای همسایه است. وی در ادامه 
اظهار کرد: پدیده ریزگردها زندگی مردم در اکثر شــهرها و مناطق کشور را تحت 
تاثیر قرار داده است و انتظار داریم شهرداری ها و شوراها سهم خود را در مقابله با 
این پدیده اجرا کنند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی، گفت: رئیس 
مجلس شــورای اسالمی نیز ماموریتی به فراکســیون محیط زیست دادند تا این 
موضوع را با جدیت دنبال کند. فراکسیون محیط زیست نیز گزارشی از راهکارهای 
مقابله با این پدیده تهیه کرده و به گفته رئیس مجلس به زودی در صحن مجلس 
قرائت خواهد شد. نجابت تصریح کرد: وظیفه مجلس است که به موضوع ریزگردها 
ورود کرده و از آنجا که بر روی ســالمت مردم نیز تاثیر منفی می گذارد، با جدیت 
راهکارهــای مقابله با این پدیده را دنبال کنــد. از آنجا که این موضوع هم از بعد 
امنیتی و هم از بعد سالمت مردم حائز اهمیت است، کمیسیون امورداخلی کشور 

و شوراها نیز باید این موضوع را دنبال کند.

هردستگاهیکهدرحادثهمتروپلمقصربوده
تحتتعقیبقرارخواهدگرفت

دادستان کل کشور گفت: گزارشات درخصوص ساختمان متروپل آبادان حاکی 
از تخلفات عدیده اســت و هر دســتگاهی که در رابطه با این حادثه مقصر بوده یا 

قصور داشته از نظر ما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری در گفتگوی 
تلویزیونی گفت: گزارشات رسیده از ســاختمان متروپل آبادان حاکی از تخلفات 
ساختمانی عدیده ای اســت و این امر با اینکه در مشارکت با شهرداری بوده قابل 
توجیه نیست و خیانت به مردم است.   وی افزود: گزارشات درخصوص ساختمان 
متروپل آبادان حاکی از تخلفات عدیده اســت. هر دســتگاهی که در رابطه با این 

حادثه مقصر بوده یا قصور داشته از نظر ما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی افزود: االن ۵ نفر از شــهرداران و تعدادی دیگر از عوامل موثر در بازداشت 
هستند. گفته شده دادستانی هم در این زمینه قصور یا تقصیری داشته که امشب 
به رئیس کل دادگســتری خوزستان و دادســتان آنجا تاکید کردم هیچ اغماضی 
نســبت به متخلفین در هر بخشی چه قوه  قضاییه، چه قوه مجریه و  دستگاه های 
دیگر نباید داشــته باشند و مساله با جدیت پیگیری می شود. دادستان کل کشور 
افزود: نظر به اینکه تعدادی از مدیران در این خصوص در مظان اتهام قرار گرفتند به 
لحاظ صالحیت در صالحیت مرکز استان هست و دادستان مرکز استان مسولیت 
دارد و بنده هم پیگیر هستم و دستگاه قضایی کوتاه نخواهد آمد. وی درباره اینکه 
چرا تا االن دادســتان آبادان بازداشت نشده اســت؟ گفت: هنوز از میزان تقصیر 
دادســتان آبادان مطلع نیستم.  فردا مســئله را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. 

چنانچه از مواردی باشد که باید بازداشت شود اغماض نخواهیم کرد.

دولتمحدودیتبرایثبتنامیارانهرابردارد
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که وجود محدودیت برای ثبت 
نام یارانه نباید وجود داشته باشد. دولت باید این محدودیت را بردارد به گونه ای که 
هر ماه حداقل پنج روز سامانه رفاه ایرانیان برای ثبت نام باز باشد. سیدسلمان ذاکر 
در گفت وگو با ایســنا در واکنش به تعیین مهلت زمانی برای ثبت نام جاماندگان 
دریافت یارانه گفت:  چرا دولت در وهله اول شــش روز را برای ثبت نام جاماندگان 
دریافت یارانه تعیین کرد و بعد ســه روز مجددا تمدید کرد؟ این کار چه معنایی 
دارد. مگر می خواهیم به یک عده یارانه ندهیم؟ این تبعیض است. وی افزود: دولت 
باید تا زمانی که حتی یک نفر مشمول دریافت یارانه شده و نتوانسته اند از این حق 
استفاده کنند، زمینه را فراهم کرده تا مردم یارانه بگیرند. تعیین محدودیت نشان 
دهنده ضعف و نه قوت است. اگر می خواهیم حق مردم را بدهیم باید تا یک ریال 
باقــی مانده آن را پرداخت کنیم نــه اینکه محدودیت برای ثبت نام یارانه در نظر 
گیریم. یارانه بیت المال و برای مردم اســت. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
مجددا تأکید کرد که دولت باید محدودیت زمانی برای ثبت نام جاماندگان دریافت 
یارانه قائل نشده چون این پول برای همه است مگر کسانی که نیاز ندارند. آن ها هم 
باید خودشان کنار بروند یا اینکه دولت به چنین یقینی برسد که این افراد نیازی 
به یارانه ندارند وگرنه همه باید از این موهبت نظام استفاده کنند. پس باز می گویم 
که باید سامانه باز باشد نه اینکه چند روز را برای ثبت نام یارانه باز نگه دارند. حتی 
حداقل ســامانه جامع رفاه ایرانیان را پنج روز در ماه باز بگذارند تا زمانی که همه 

افرادی مستحق دریافت یارانه هستند، از آن استفاده کنند.

عاملکالهبرداریباعناویننظامیوامنیتی
بازداشتشد

با دســتور دادســتان دماوند عامل کالهبرداری گســترده کــه تحت عناوین 
نظامی و امنیتی فعالیت می کرد دستگیر شد. به گزارش قوه قضاییه، در پی ثبت 
شکایت های متعدد علیه فردی که با عناوین نظامی و امنیتی از مردم کالهبرداری 
می کرد و با دســتور »دادســتان عمومی و انقالب شهرستان دماوند«، تالش های 
گسترده اطالعاتی با بهره گیری از روش های تخصصی آغاز شد و ضابطین سازمان 
حفاظت اطالعات سپاه متهم ج_ر که با جعل عناوین و اسناد نهادهای اطالعاتی 
مبادرت به کالهبرداری گسترده تحت عنوان ثبت نام اعزام به حج، عتبات عالیات 
و … از شکات کرده بود را بازداشت کردند. تاکنون حدود 300 نفر شاکی در این 

زمینه شناسایی شده  است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

معاونقالبیدادستانگرگاندرچنگالقانون
رئیس دادگستری استان گلستان از دستگیری معاون قالبی دادستان شهرستان 
گرگان خبر داد. حیدر آســیابی با اشــاره به اینکه در در پی دریافت گزارش های 
مردمی درباره دخالت فردی با  ادعای معاون دادســتانی ، با توجه به حساســیت 
موضوع، بالفاصله رصد و پایِش اطالعاتی حفاظت و اطالعات دادگســتری استان 
آغاز شــد، اظهار کرد: با هوشــیاری و تالش شــبانه روزی حفاظــت و اطالعات 
دادگســتری گلستان این معاونِ  قالبی شناسایی و دستگیر شد. وی با بیان اینکه 
این فرد با  ادعای این که معاون دادستان گرگان است به نفع یکی از طرفین  دعوی 
با طرف دیگر پرونده دیدار و با تهدید از او می خواست از پیگیری شکایت خود در 
دادسرا منصرف شود، افزود: افرادی که در دامِ  این فرد گرفتار شده اند برای شکایت 
به حفاظت و اطالعات دادگســتری استان به نشانی گرگان، بلوار شهدی کالنتری 
)کمربندی(، خیابان دانشــجو )جهاد(، دادگستری کل مراجعه کنند. رئیس کل 
دادگستری گلستان به مردم توصیه کرد: مراقب باشند تا در دامِ   افرادی که مدعی 
ِ زد و بند یا نفوذ در دادگستری هستند و یا این که خود را با عناوین قضایی معرفی 
می کنند، نیفتند. آســیابی تصریح کرد: اگر  مردم عزیز بر ســرِ  راهشان افراد این 
چنینی قرار گرفتند می توانند در هر ساعت از شبانه روز با شماره  ۱۵۸0 حفاظت 
و اطالعات دادگستری گلستان تماس گرفته و گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان 

ممکن، موضوع بررسی و اقدام شود.

اخبار کوتاه


