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کانادا اراده ای برای استرداد خاوری ندارد
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اجتماعی

سخنگوی فرماندهی انتظامی آخرین
جزییات پرونده خاوری را تشریح کرد.

چهرهها

اعالم مشمولین رتبهبندی معلمان

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفت:
رتبهبندی  ۷۸۰هزار نفر از همکاران
فرهنگی را شــامل میشود .طرح
تغییرات مطلوبی داشت مخصوص ًا
بــرای دوره ابتدایــی ،همــکاران
استثنایی و معلمان مناطق محروم و
عشــایری ،کاهش زمان رتبهها و
غیره .بخشــی از آئیننامه تدوین و گزارش اولیه در شورای معاونین ارائه
شد .شــورای عالی آموزشوپرورش موظف شد با استفاده از کارشناسان
مجرب این موضوع را به کیفیت آموزشی ربط دهد تا بتوانیم از این امتیاز
خوب در راستای ارتقای سطح تربیتی نظام آموزشوپرورش استفاده کنیم.
یوسف نوری اضافه کرد :بهمحض تصویب آئیننامه ،هیئتهای ممیزی
را تشــکیل میدهیم .برای سال آینده و در الیحه بودجه  ۲۵هزار میلیارد
تومان برای رتبهبندی معلمان پیش بینی شده است.

طرح های شهرداری برای نوسازی
بافت های فرسوده

حمیدرضا صارمی ،معاون شهرسازی
و معماری شهرداری تهران با اشاره
به مشوق ها و تسهیالت مالی برای
نوســازی بافت های فرسوده گفت:
شــهرداری تخفیــف  ۸۰الی ۱۰۰
درصدی عوارض مربوط به خود را در
محدوده های فرسوده اجرایی کرده
است ،اما موضوع افزایش تسهیالت قابل ارائه به سازندگان و مالکان در
بافتهای فرسوده ،ودیعه اسکان و سایر مشــوق ها و تخفیف های مالی
دستگاه های خدمات رسان مثل آب و فاضالب و برق به تسریع نوسازی
کمک خواهد کرد که نیازمند حمایتهای دولت است.

بهره گیری هدفمند از فناوری ها
در ثبت احوال

هاشــم کارگر،رئیس سازمان ثبت
احوال کشور هدف را حرکت به سمت
هویت هوشــمند و ســازمانی تمام
الکترونیک عنوان کرد و گفت :تمام
زیرســاختهای الزم در ایــن زمینه
موجود یا در دسترس است و می توان
با یک برنامه عملیاتی منســجم و با
تالش همه بخشهای سازمان این مهم را تحقق کرد.

ســردار مهدی حاجیان ســخنگوی فرماندهی
انتظامی نشســت خبری با اصحاب رســانه در
خصوص همکاری اینترپل با جمهوری اسالمی
ایران و استرداد خاوری اظهار داشت :در سازمان
جهانــی اینترپل  ۱۹۱عضو وجــود دارد و ایران
جزو موسسین این سازمان اســت .ساختار این
ســازمان و پلیس بین المللی ایران یک ساختار
حرفه ای است که بیش از  ۸۵سال است در کشور
ما فعالیت دارند.
وی گفت :مجرمانی که به خارج از کشور متواری
شدند با همکاری وزارت امور خارجه و قوه قضائیه
به سازمان اینترپل معرفی شده و در اکثر پرونده
ها موفق بوده ایم اما اینکه چرا برخی از مجرمان
برنگشــته اند؟ اینکه می پرســند چرا خاوری
برنگشته ،باید گفت که باید اراده آن کشور برای
استرداد وجود داشته باشد ،اعالن قرمز برای وی
صادر شده و محل آن شناسایی شده و مکاتباتی
نیز صورت گرفته اســت اما به صراحت گفته اند
مسئوالن کشــور کانادا اراده ای برای استرداد
وی ندارد.
سردار حاجیان تصریح کرد :بسیاری از کشورها
براســاس تفاهم های منعقده همکاری خوبی
با پلیــس بین المللــی ایران دارد امــا برخی از
کشورها خیر.

مرکز روابط عمومی وزارت بهداشــت
آخرین آمار شــیوع بیمــاری کرونا را
اعالم کرد.

مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت
بهداشت اعالم کرد :تاکنون  ۶۰میلیون و ۱۴۶
هزار و  ۵۴۶نفر دوز اول ۵۲ ،میلیون و  ۷۲۵هزار
و  ۵۳۵نفــر دوز دوم و  ۱۰میلیون و  ۶۷۵هزار و
 ۳۳۹نفر ،دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده
اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور
به  ۱۲۳میلیون و  ۵۴۷هزار و  ۴۲۰دوز رسید .در
شبانه روز گذشته  ۵۴۸هزار و  ۹۰۰دوز واکسن
کرونا در کشور تزریق شده است.
از روز قبــل تا  ۲۰دی ماه  ۱۴۰۰و بر اســاس
معیارهای قطعی تشخیصی ،یک هزار و ۹۳۲

دستگیری باندهای فروش داروهای
تقلبی
ســخنگوی فرماندهی انتظامی گفت :در حوزه
دســتگیری باندهای فــروش داروهای تقلبی
هم به صورت ملی و هم بیــن المللی پلیس فتا
شرکت میکند ،در ماه گذشته بیش از  ۲۵نفر از
فروشندگان داروهای سقط جنین دستگیر شده و
بیش از  ۷۲تارنما مسدود شده است.
وی با اشــاره به اقدامات پلیس امنیت اقتصادی
گفت :یکی از مشکالت کشور قاچاق کاال است
که باعث کاهــش تولید و بی نظمــی در نظام
توزیع می شــود و با راه اندازی پلیس اقتصادی
در گمرک امروز در بحث مبــارزه با قاچاق کاال
و جرایم گمرکی پرونده های کشــف شده ۴۵۸
درصد افزایش کشف داشتهایم همچنین در حوزه
قاچاق کاال حدود ده درصد دستگیری متهمان در

بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
شــد که  ۲۹۸نفر از آنها بستری شدند .مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون و ۲۰۸
هزار و  ۳۳۷نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۳۷ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۱۳۱هزار و ۹۱۵
نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۶میلیون  ۵۳هزار و ۲۴۱
نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند .یک هزار و  ۶۹۲نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های
ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند .تا
کنون  ۴۲میلیــون و  ۹۰۸هزار و  ۱۰۲آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت ۲ :مرحله کمکهای
حمایتی به اعضای صندوق اعتباری هنر پرداخت میشود.
«محمدمهدی اسماعیلی» با اشــاره به مشکالت اهالی
فرهنگ ،هنر و رسانه در ایام کرونا و اقدامات وزارت ارشاد
برای حمایت از این قشر آسیبدیده از کرونا اظهار داشت:
کار اصلی که در ســتاد کرونا پیگیــری کردیم موضوع
رفع مشــکالت و محدودیتهای اعمال شــده در
برگزاری مراســم و برنامههای فرهنگی و هنری
بود؛ به طوری که امروز سینماها ،مجامع فرهنگی و
تئاتر به صورت عادی فعالیت میکنند.
در یــک مــاه و نیم اخیــر تعداد
زیادی از مردم در ســینماها
به تماشــای فیلم پرداخته
و در مراکز برگزاری مجامع
فرهنگی و هنری و نیز تئاتر
حضور یافتهاند .وی افزود:
همچنین از طریق صندوق

این زمینه نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
سردار حاجیان درباره سند مالکیت خودرو گفت:
برگ سبز براســاس قانون سند رسمی است که
 ۴اســتناد قانونی برای این موضوع وجود دارد.
با وزارت اقتصاد و ســازمان مالیات نیز جلساتی
داشتیم تا برای مالیات ،دفاتری در مراکز شماره
گذاری ایجاد شــود البته اخــذ مالیات ربطی به
راهور انتظامی کشور ندارد این کار به نفع مردم
است و انتظامی کشور مدافع حقوق کشور است
اما هر تصمیمی در این زمینه گرفته شود ما تابع
آن خواهیم بود .سخنگوی فرماندهی انتظامی با
بیان اینکه انتظامی کشور وظیفه استقرار نظم و

امنیت را بر عهده دارد تصریــح کرد :در بحران
سیل جنوب کشــور فرماندهی انتظامی کشور
دســتور اســتفاده از همه امکانات را برای مردم
جنوب کشــور دادند .به گزارش خبرگزاری ها،
وی به اقدامات پلیس امنیت اقتصادی پرداخت و
افزود :در حوزه کشفیات قاچاق لوازم خانگی ۶۹
درصد  ،در حــوزه تجهیزات یارانه ای  ۲۷درصد
و تجهیزات پزشــکی  ۴۸درصد افزایش داشته
ایم؛ همچنین در حوزه رمز ارز از ابتدای شــروع
این عملیات  ۱۷۹هزار دستگاه رمز کشف شده
اســت که اگر این اقدامات به انجام نمیرسید با
تداوم قطع برق در تابستان گذشته مواجه بودیم.

مدارس ابتدایی شهر تهران غیر حضوری شد
برنامههای درسی دانش آموزان مدارس
ابتدایی شهر تهران در روز سه شنبه ۲۱
دی غیر حضوری خواهند بود.

بهگزارشروابطعمومی آموزشوپرورشتهران،
بر اساس مصوبه جلسه کارگروه اضطرار آلودگی
هوای استانداری تهران و افزایش شاخص آلودگی
هوا ،فعالیتهای حضوری دانش آموزان ابتدایی
شهر تهران (سه شنبه ۲۱،دی) تعطیل اعالم شد.
بر این اساس آموزشها به صورت غیرحضوری
برگزار میشوند .تعطیلی فعالیت حضوری دانش
آموزانبهمنزلهتعطیلیفعالیتهایغیرحضوری
نیست .کالسهای درسی ،غیر حضوری برقرار
و کادر مدارس هم بــرای مدیریت فعالیتهای
آموزشــی در این روز در مدرسه حضور خواهند

داشت .همچنین راساس سیزدهمین اطالعیه
کارگروه اضطرار آلودگی هوا فعالیت آموزشــی
مهدهای کودک ،پیشدبســتانیها و مدارس
ابتدایی  ۱۰شهر آلوده استان اصفهان سهشنبه
 ۲۱دی برای ســومین روز پیاپی غیرحضوری
است .گفتنی اســت؛ بنا بر اعالم شرکت کنترل
کیفیت هوای پایتخت ،شاخص آلودگی هوای
تهران دیروز با قرار گرفتن روی عدد  ،۱۲۴برای
گروههایحساسناسالمبود.همچنیندرساعات
پایانیروزیکشنبهنیزهوایشهرتهرانباشاخص
 ۱۳۴برایگروههایحساسدرشرایطناسالمقرار
داشت .از ابتدای سال تاکنون تهران دو روز هوای
پــاک ۲۰۳ ،روز هوای قابل قبول ۸۴ ،روز هوای
ناسالم برای گروههای حســاس و  ۶روز هوای
ناسالم را تجربه کرده است.

اعتباری هنر ،در شب یلدا به هنرمندان و اهالی رسانه عضو
صندوق ،کمکهای خوبی شد که این کمکها در دو مقطع
دیگر نیز ادامه خواهد داشت و به اعضای صندوق پرداخت
توگو با تسنیم ،بیان کرد :توجه
میشود .اسماعیلی در گف 
ویژه ما این است که تا جایی که امکان دارد مشکالت اهالی
فرهنگ و هنر که در دوره کرونــا با آنها مواجه
بودهاند را به حداقل برسانیم و این مشکالت
را از پیش پای فعاالن عرصه فرهنگ ،هنر و
رسانه برداریم.
وزیر ارشــاد اضافه کرد :امیدواریم در
مجموع با اقدامات صورت گرفته و با
شکوفایی فعالیتها و بازگشاییها
و برگزاری جشنوارههای فجر
در ایام پیش رو ،رونق فضای
فرهنگی هنری به اندازه
کافــی بــه کشــورمان
بازگردد.

جشنواره

فرش قرمز از جشنواره فیلم فجر حذف شد
یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی گفت :طراحی دکور  ،فضای بصری و فرش قرمز
جشــنواره فیلم فجر در دورههای گذشــته ،بازنمایی از الگوی غرب بود که امسال اصالح شد .به گفته
عشیری در برنامه صبحگاهی «سالم تهران» شبکه پنج ،علی وزیریان دبیر هنری چهلمین دوره جشنواره
فیلم فجر است که با مشاورههای او ،فضای بصری جشنواره که در دورههای گذشته محل الگودهی غلط
و ایجاد حواشی بوده اســت ،تغییر خواهد کرد و در این دوره فرش قرمز وجود ندارد .در آستانه آغاز فجر
چهلم ،سوالهایی درباره چگونگی زمانبندی اکران فیلمها مطرح است که عشیری در این باره توضیح
داد ،تجربه قرعهکشی برای اکران فیلمها در گذشته موفق و عدالت محور بوده و این شیوه در این دوره
هم تکرار میشود .محل حضور اهالی رسانه و منتقدان در جشنواره هم تاکنون مشخص نشده است و به
گفته عشیری برج میالد جزو گزینههای اصلی برای میزبانی از اهالی رسانه و منتقدان است .در این دوره
 ۳۰سینما با  ۶۲سالن و  ۱۵هزار صندلی برای میزبانی از مردم پیشبینی شدهاند .یک همایش دو روزه
با همکاری انجمن منتقدان و نویسندگان هم با محوریت جریان شناسی نقد در سینما برگزار میشود.

مظلومان دانست .خزعلی تصریح کرد :در این میان ،به دلیل
تالشهای شهید سلیمانی در دفاع از حریمهای اسالمی،
زنان بیش از دیگران مدیون این شــهید عزیز هستند و باید
بیش از دیگران در حفظ این مکتب و انتقال آن به نسل آینده

رئیس کل ســازمان نظام پرســتاری گفت :تعرفه گذاری خدمات
نظام پرستاری وارد مرحله اجرایی شده و از این پس محاسبه کارانه
پرستاران براساس تعرفه های خودشان است و مبدا پرداخت کارانه
های تعرفه گذاری شده یکم دی ماه خواهد بود .محمد میرزابیگی
افزود:نظام پرستاری گفت :تعرفه گذاری خدمات نظام پرستاری وارد
مرحله اجرایی شده و از این پس محاسبه کارانه پرستاران براساس
تعرفه های خودشان است و مبدا پرداخت کارانه های تعرفه گذاری
شده یکم دی ماه خواهد بود.
اجرایی شدن تعرفه گذاری خدمات پرستاری به این معنا است که
از چند روز آینده به همه بیمارســتان های سراسر کشور ابالغ می
شود که در سیســتم اچ آی اس بیمارستان ها امکان ثبت خدمات
بستری و خدمات موردی فراهم شده و از این پس کارانه پرستاران
بر اساس خدماتی که انجام می دهند محاسبه شده و به حقوقشان
اضافه می شود.

 ۴۸لکه صنعتی استان تهران
تعیین تکلیف میشود

اســتاندار تهران با بیان اینکه  ۴۸لکه صنعتی استان تعیین تکلیف
میشود ،گفت :دراین باره جلسهای با معاون اول رئیسجمهور برگزار
و تصمیم گیری میشود.
محسن منصوری در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران
بر پیگیری و تسریع مترو پرند تاکید کرد .یازدهمین جلسه شورای
برنامهریزی و توسعه استان تهران به ریاست محسن منصوری و با
حضور سیدعباس جوهری معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران،
محسن نایبی معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران ،محمدمهدی
کاظمی معاون توسعه مدیریت و منابع اســتاندار تهران؛ حشمت
اهلل عســگری معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار تهران،
عابد ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار تهران و دیگر
مسئوالن برگزار شد.
وضع شهرک صنعتی قلعه میر ،شاخصهای تشخیص فرسودگی
بافتهای فرســوده روســتایی ،اصالحیه اساســنامه شــرکت
شهرکهای صنعتی اســتان ،اهداف بند ز تبصره  ۸قانون بودجه
سال  ۱۴۰۰در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم در مقاله ای
مهاجرت را مسئله ای تاریخی قلمداد و تأکید می کند که
فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان یک امر تاریخی-فرهنگی
است و به عدم توازن و همسطح نبودن فرهنگ تجدد در
کشورهای جهان بازمی گردد.
در این مقاله که اکنون به دلیل اوج گرفتن دوباره مهاجرت
در دوران اخیر بازنشر شــده ،آمده است؛ فرار مغزها
و مهاجرت نخبگان مســئله ای تاریخی اســت و
فرع و نتیجه عدم تعادل در شــئون توسعه است.
وقتی تعداد تحصیل کــرده بیش از میزان
نیاز اســت گروهــی از آنان و
البته بهترین هایشــان به
جایــی که علــم در آنجا
آسان تر و راحت تر نفس
می کشــد مــی روند و
بعضــی از آنان ممکن
اســت در زمــره

ضرورت انتقال مکتب شهید سلیمانی به نسل های آینده
نحبه» دانست و گفت :ویژگی بارز سردار شهید ما ،صدق و
راستی او در گفتار و کردار و افکار بود .امری که او را تجسم
درســتی و یگانگی قول و عمل قرار داده بود .معاون رئیس
جمهور در امور زنان و خانواده ،خصوصیت بارز سردار سلیمانی

رئیس دبیرخانه ســتاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور
گفت :مناسب دستگاههای عابربانک یکی از دغدغه های این ستاد
است و باید برای معلوالن ،نابینایان و سالمندان این مناسبسازی
انجام گیرد .ابراهیم کاظمی مومن ســرائی افزود :در حال پیگیری
هســتیم تا ارتفاع دستگاه عابربانکها از ســطح زمین کم شود تا
استفادهکنندگان از ویلچر ،کوتاهقامتان و سالمندانی که نمیتوانند
از پله باال بروند ،امکان اســتفاده از این دستگاهها را داشته باشند.
وی با اشــاره به گزارشهای رســیده به دبیرخانه ستاد هماهنگی
و پیگیری مناسبســازی کشــور در رابطه با مشکالت استفاده از
عابربانکها برای معلوالن تاکید کرد :این مســاله از دغدغههای
اصلی این دبیرخانه است.

لزوم برنامه ریزی برای جلوگیری از فرار نخبگان

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد

را روحیه لطیف و عطوفت او عنوان کرد و اظهار داشت :مهر
و رحمت شهید بزرگوار نســبت به همه افراد به ویژه ایتام و
خانواده شهدا نثار میشد که میتوان همین رحمت را منشأ
خشم بر دشــمنان و اجرای عملیات علیه آنان برای دفاع از

دستگاههای عابربانک
برای معلوالن مناسبسازی شود

اجرای قانون تعرفه گذاری
خدمات پرستاری پس از  ۱۴سال

خبر خوش وزیر ارشاد به اهالی فرهنگ و رسانه

هوشیاری کامل دارند و تحت مراقبت هستند .ما ویدیویی
تصویری از این هنرمند تهیه کردیــم که حالت طنزآمیز
هم دارد و انشــاءاهلل آماده شد حتم ًا ارسال خواهیم کرد تا
دوستان از حالشان بیشتر باخبر شوند .دستیار برنامههای
نادر طالبزاده در پایان درباره زمان ترخیص این هنرمند از
بیمارستان اعالم کرد :فعال همه دکترها باید تستهایشان
را بزنند تا ببینیم وضعیتشان چطور است .مشخص نیست
چه زمانی ایشــان از بیمارستان مرخص خواهند شد چون
مشکل نارسایی قلبی به کلیه و دست و پاها کمی آسیب
میرساند و فشار ،باال و پایین میرود .بنابراین فعال
باید تحت مراقبت باشند .در
حال حاضر هم دست و
پای ایشان درد میکند
اما الحمــداهلل به موقع
به بیمارســتان منتقل
شدند .انشاءاهلل که زودتر
هم حالشان خوب شود.

معاون رئیس جمهور گفت :بــه دلیل تالشهای
شهید ســردار ســلیمانی در دفاع از حریمهای
اســامی ،زنان بیش از دیگران مدیون این شهید
بزرگوار هستند و باید بیش از دیگران در حفظ مکتب
و انتقال آن به نسل آینده تالش کنند.

انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده،
در همایش بینالمللی «مکتب حاج قاسم در نگاه زنان سایر
کشورها» شهید قاسم سلیمانی را مصداق آیه شریفه «من
المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل علیه فمنهم من قضی

سردار حاجیان گفت :اراده طرف مقابل و کشور
هدف در استرداد متهمان اهمیت دارد.
وی در ادامه بــه عملکرد پلیس در حوزه فضای
مجازی اشاره و تصریح کرد :بیش از  ۸۹درصد از
جرایمی که در این حوزه به وقوع پیوسته ،کشف
شده است؛ همچنین در  ۹ماهه امسال  ۱۹۵پرونده
باندی در حوزه جرایم سازمان یافته تشکیل شده
اســت که از این تعداد  ۶۵فقره فیشــینگ۳۴ ،
فقره جعل کارت بانکی و  ۹۴فقره کالهبرداری
اینترنتی بوده است.

آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور

حال نادر طالبزاده رو به بهبود است
دســتیار برنامههای نادر طالبزاده ،وضعیت جسمی این
هنرمند عرصه سینما و تلویزیون را مساعد دانست و گفت:
آقای طالــبزاده همچنان در بخــش مراقبتهای ویژه
بستری هستند اما خدا را شکر حالشان بهتر است.
حمید جوادی در گفتوگویی با ایســنا در توضیح بیشــتر
وضعیت ســامتی نادر طالبزاده اعالم کرد :روز شــنبه،
 ۱۸دی ماه به علت نارســایی قلبی ،آقــای طالبزاده در
ی سی
بیمارستان بستری شدند و در حال حاضر در بخش س 
یو تحت مراقبت هستند .خدا را شکر وضعیتشان
نسبت به دو روز گذشته بهتر است و میتوانند
صحبت کند .وی در ادامه خبری که مبنی بر
به کما رفتن نادر طالبزاده در برخی رسانهها
منتشر شده را نادرست خواند
و گفت :درســت اســت که
مشکل نارســایی قلبی
آقای طالــبزاده حاد
است ،اما خدا را شکر

خبر

تالش کنند .معاون رئیــس جمهور از کمادعایی به عنوان
مصداق بارز مردان مخلص خدا یــاد کرد و گفت :پرکاری
و کمادعایی که مصداق بارز مردان مخلص خداست که نه
برای طمع دنیا بلکه برای اصالح و بهتر شــدن دنیا بدون

تیترواره
حجت االسالم محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی گفت :اگر پدیده هیاتهای مذهبی جدی گرفته شود ،گرههای بزرگی
در جامعه باز می شود و مسائل بسیاری را می توانند حل کنند.
تمامی عالقهمندان به اکران آثار دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار میتوانند با مراجعه به سایت این رویداد برای اکران فیلمهای
این دوره از جشنواره ثبتنام کنند.
پیکــر حمید لبخنده کارگردان ســریالهای خاطرهانگیزی چون «در قلب من» و «در پناه تو» دوشــنبه ۲۰ ،دیماه در بهشــت
زهرا (س) به خاک سپرده شد.
جشن تولد ده سالگی رادیو صبا با حضور جمعی از اهالی این رادیو در استودیو شماره  ۸ساختمان شهدا برگزار شد.
در حالی که  6ماه تا برپایی مراســم حج تمتع  1443باقی مانده است ،هنوز طرف سعودی برنامهریزی اولیه هم برای وضعیت حج
تمتع نکرده است و میلیونها زائر در انتظار تصمیم عربستان هستند.

دانشمندان بزرگ جهان قرار گیرند .از این مهاجرت نه اخالق ًا
و نه عم ً
ال نمی توان جلوگیری کرد .اگر می گویند که این
مهاجرت خسرانی بزرگ برای کشور است راست می گویند
ولی با این سخن راست چه می توان کرد؟ اولین کاری که
می توانیم بکنیم این است که به وضع جهان کنونی و در
روابط و مناســباتی که اقتضایش محروم شدن جهان
توسعه نیافته از بهترین داشته هایش به سوی
قدرت های جهانی است ،بیندیشیم .مسئله
مهاجرت نخبگان ،مســئله سیاسی نیست.
سیاستمداران بهترین تصمیمی که می توانند
بگیرند این اســت که در طراحی برنامه های
توســعه هماهنگ ،بــرای هماهنگ
سازی شئون توسعه بکوشند .کشور
هــر چــه در راه توســعه پیش رود
نیازش به دانشمند بیشتر می شود و
تحصیالت دانشگاهی نیز صورتی کم
و بیش متعادل پیدا می کند.
هرگونه چشمداشتی از جان مایه میگذارند.
او ادامه داد :باور به کمک و نصــرت الهی یکی از رمزهای
توفیق شهید سلیمانی بوده که موجب پیروزیهای بزرگ او
در شرایط سخت شد.
خزعلی از اخــاص ،توکل به خدا و باور بــه نصرت الهی
به عنوان زمینه پیروزیهای بزرگ در شــرایط ســخت و
باورنکردنــی نام برد و تصریح کرد :شــهدای ما با توکل بر
خدا به گونهای پیروزیها را مســتحکم کردند که حتی بعد
از شهادت این بزرگان ،آثار آن ایمان و صبوری همچنان در
جبهه مقاومت آشکار و پشت دشمنان را به لرزه میآورد.

کتاب

مصلیتهرانمیزباننمایشگاهکتاب ۱۴۰۱شد

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران از میزبانی مصالی امام خمینی (ره) برای برگزاری سی و سومین دوره
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در سال  ۱۴۰۱خبر داد .علی رمضانی در گفت و گو با ایرنا ،با اشاره به نهایی
شــدن محل برگزاری سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران ،گفت :با توجه به مصوبه شورای شهر تهران که
برگزاری هر گونه نمایشگاه در شهر آفتاب را تا زمان تکمیل امکانات لغو کرده است ،مصالی تهران تنها گزینه
باقی مانده برای برگزاری نمایشگاه کتاب  ۱۴۰۱خواهد بود .وی ادامه داد :برنامه ریزیهای خانه کتاب برای
برگزاری این نمایشگاه از ماههای گذشته آغاز شده است و پس از دو سال محدودیت های کرنایی ،نمایشگاه
فیزیکی با حضور مخاطبان به روش متفاوتی برگزار خواهد شد .مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ،با بیان
این که برای نهایی شدن زمان برگزاری نمایشگاه باید منتظر دستور ستاد کرونا باشیم ،اظهار داشت :مجوزی
که ستاد به ما داده ،موقتی است و باید برای اعالم زمان برگزاری منتظر دستور نهایی این نهاد باشیم .پروتکل
هایی برای باال بردن سالمت برگزاری نمایشگاه در دست بررسی است تا بتوانیم واکسن زدن و موضوعاتی
از این دست را بررسی کنیم.

