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تلفات کرونا در تهران تک رقمی شد

کاهش بیماران بدحال به علت پوشش واکسیناسیون
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معاون درمان ستاد کرونا اســتان تهران ضمن تشریح
وضعیت کرونــا در اســتان و با بیان اینکــه فعال روند
بیمارستانها ثابت است ،گفت :بر اساس پیشبینیهای
صورت گرفته میدانیم سویه امیکرون اغلب درگیری به
شکل سرپایی ایجاد میکند؛ مگر اینکه وسعت ابتال انقدر
زیاد شود که تعدادی هم بستری شوند.

اجتماعی
چهرهها

نحوه حذف جرائم کرونایی
اعالم شد
رییس پلیس راهور ناجا نحوه حذف
جرائــم کرونایی را تشــریح کرد.
سردارســیدکمال هادیانفــر گفت:
ممکن اســت افرادی احکامی را از
فرمانداریها گرفته باشــند ،اما این
احــکام از ســوی اســتانداری یا
فرمانداری به ما ابالغ نشده باشد .یا
در مواردی پرســتاران و کادر درمــان ،افرادی دارای احــکام قضایی،
خبرنگاران ،بیماران و افراد دارای وقت عمل جراحی ،افرادی که محل کار
و ماموریتشان در طرح باشد و  ...میتوانند مشمول حذف این جرائم شوند.
هادیانفر اظهار کرد :این افراد به سه طریق میتوانند نسبت به حذف این
جرائم اقدام کنند.
اول مراجعه به دفاتر پلیس  ،۱۰ +دوم مراجعه به هیاتهای رسیدگی ماده
 ۵و سوم مراجعه به پلیس راهنمایی و رانندگی استانها در سراسر کشور.
وی اضافه کرد :الزم است این افراد مدارک و مستندات خود را نیز همراه
داشته و در آنجا ارائه کنند تا پس از انجام بررسیهای الزم نسبت به حذف
این جرائم اقدام شود.

پست های مدیریتی دو شغله
در شهرداری نخواهیم داشت
مهدی چمران در حاشــیه جلســه
شورای شــهر در جمع خبرنگاران
گفت :بحث ســاماندهی توســعه
فرهنگی میدان آزادی از دستور کار
شــورا خارج شــد چراکه توســط
کمیسیون مربوطه آماده نشده بود.
وی درباره طرح دو فوریتی جلســه
گذشته و منتفی شدن آن گفت :آن طرح اعالم وصول نشد و پیشنهادی
آوردیم مبنی بر اینکه در شهرداری نباید پستهای دو شغله داشته باشیم
البته این متن قانون اســت و احســاس کردیم که ممکن است در برخی
مدیریتها این اتفاق رخ دهد.
رئیس شورای شــهر تاکید کرد :طی گفتگو با شــهردار تهران نیز این
موضوع مورد تاکید شــهردار تهران قرار گرفــت لذا این طرح به صورت
خود به خود منتفی شد.

دکتر نادر توکلی درباره وضعیت کرونا در پایتخت ،گفت :روند نسبت
به هفته گذشته ثابت اســت و مرگ و میرها تک رقمی شده است.
در حال حاضر  ۷۶۰بیمار کووید ۱۹در بیمارستانها بستری هستند
که حدود  ۳۰۰نفر آنها در بخشهای مراقبت ویژه بستری هستند.
همچنین روزی حدود  ۲۰۰نفر بستری جدید هم به مراکز درمانی
مراجعه میکنند.
وی در خصوص پیشبینی شرایط در روزهای آتی ،بیان کرد :بحث
اساسی این اســت که اگر اتفاقی در روزهای پیش رو افتد ،به علت
شیوع امیکرون و غالب شدن این سویه نسبت به سویههای قبلی
است .بر اســاس پیشبینیهای صورت گرفته میدانیم این سویه
بیشتر درگیری به شکل سرپایی ایجاد میکند و ما درگیری شدیدی
نخواهیم داشت ،مگر اینکه وسعت ابتال آنقدر زیاد شود که تعدادی
هم بستری شــوند .در هر شکل روند بیمارســتانها ثابت است و
بیشــترین آمادگی که برای بیمارســتانها در نظر گرفتیم تقویت
حوزههای پذیرش بیماران سرپایی است.
او با اشــاره به اینکه بد حالی عمومی در بیمارانی که اکنون مراجعه
میکنند نسبت به گذشته کاهش یافته است ،تصریح کرد :علت این
موضوع این است که پوشــش واکسیناسیون توانسته به طور قابل
قبولی جلوی بیماری شدید و مرگ و میر را بگیرد .در شرایط فعلی
بیشترین اثر را تجویز دز بوستر یا یادآور واکسن خواهد داشت.
توکلی در گفت وگو با ایســنا با تاکید بر لزوم رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،به شیوع آنفلوآنزا نیز اشاره کرد و گفت :ما آمار دقیقی از
امیکرون در تهران نداریم؛ اما چون شدت عالئم در ابتال به این سویه
مانند آنفلوآنزا است ،افتراق آن از آنفلوآنزا فقط با یک تست امکان
پذیر است .اکنون در فصل شــیوع آنفلوآنزای فصلی هم هستیم و
درصد قابل توجهی از بیماران ما مبتال به آنفلوآنزای فصلی هستند.
سال گذشته به علت شرایط ســخت کرونا و شیوع سویه بتا اعالم
کرده بودیم همه موارد بیماریهای تنفسی ،کرونا است؛ مگر اینکه
خالف آن ثابت شود؛ اما امســال شرایط فرق کرده است و در حال
حاضر به وضعیت نســبتا پایداری رسیدهایم .آنفلوآنزا هم مانند هر
سال یک پیک و شــیوع فصلی دارد که تفاوت چشمگیری با قبل
نکرده اســت ،اما مرگ و میر بر اســاس آنفلوآنزا به شدت کاهش
یافته است.
وی درباره وضعیت واکسیناسیون کرونا در استان تهران ،بیان کرد:
تقریبا  ۸۰درصد مردم اســتقبال خوبی داشــتند و تهران در زمینه
واکسیناسیون از میانگین کشوری باالتر است.
او با اشاره به تصمیم نهایی قرارگاه عملیاتی کرونا درباره بازگشایی
مدارس و دانشگاهها ،گفت :مشــخصا باید موضوع خوداظهاری
دانشآموزان انجام شــود و خانوادهها در صــورت بروز عالئم در
فرزندشان از روانه کردن آنها به مدارس خودداری کنند.
همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز معتقد است انتشار سریع

سویه جدید ویروس کرونا با نام «اومیکرون» شرایط موجود کرونایی
در سطح کشور و استان را شکننده میکند.
بهمن نقی پور در پنجاه و ششمین جلسه ستاد فرماندهی مدیریت
مقابله با کرونای آذربایجان شرقی ،بر ضرورت رعایت پروتکلهای
بهداشــتی در تمامی شهرها و بخشهای اســتان تاکید و اضافه
کرد :باید توجه داشــت که این گونه رعایتها به همراه توســعه
واکسیناســیون تنها راهکار مقابله با گســترش سویه های جدید
کروناست.
وی اظهار کرد :افزایش واکسیناســیون کرونا از ورود به موجهای
احتمالی آینده جلوگیری خواهد کرد که در این راستا باید اقدامات
فوری و سریع از سوی دانشگاه علوم پزشکی برای افزایش مراکز
واکسیناسیون به انجام برسد تا مردم برای تزریق دز سوم به راحتی
در مراکز حضور یابند.
نقی پور ضمــن قدردانی از زحمــات کادر بهداشــتی و درمانی
آذربایجان شــرقی و جمع بندی نقاط قابل اجرا ،خواستار افزایش
روند واکسیناسیون شــد و افزود :در این شرایط حساس ضروری
است آموزشهای عمومی در خصوص اهمیت و ضرورت تزریق
واکسن کرونا به صورت جدی پیگیری شود.
وضعیت کنترل مزرها
اما پیشگیری از پیک اومیکرون راهکارهایی چون کنترل مرزها را
هم در برمیگیرد تاجاییکه احمد وحیدی ،وزیر کشور از بهروزرسانی
مصوبات ســتاد ملی کرونا خبر داده و گفته اســت :محدودیت از
کشورهایی که بیماری در آنجا کنترل شــده ،برداشته شده است
و تردد از مرزهای زمینی با رعایت پروتکلهای بهداشتی ،تزریق
واکسن و داشتن تست پیســیآر منفی امکانپذیر شده است ،اما
گزارشهای جلسه امرو ِز ستاد کرونا از ارزیابی مرزها نشان داد که
رعایت موارد باید بیشتر شود.
علیاصغر شــالبافیان ،معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی نیز با اشاره به گزارشها و ارزیابیهای
مثبت در دو هفته گذشــته ،به ایسنا گفت که درحال حاضر به غیر
آفریقایی زیمبابوه ،موزامبیک ،نامیبیا ،ماالوی،
از هشت کشــور
ِ
اروپایی
آفریقای جنوبی ،اسواتینی ،لســوتو و بوتسوانا و دو کشور
ِ

فرانسه و انگلیس ،ورود مسافر از سایر کشورها و مرزهای زمینی،
هوایی و دریایی ،بدون مانع اعالم شده است و محدودیتی برای ورود
گردشگران به جز آن  ۱۲کشور وجود ندارد.
او همچنین با اشــاره به پیگیریها و تالشهای مسؤوالن وزارت
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی ،از برداشته شدن
محدودیتهای سفر از کشورهای همسایه به ایران خبر داد و افزود:
وضعیت سفر از کشورهای همسایه به حالت قبل برگشت.
شالبافیان تاکید کرد :تردد از مرزهای زمینی با رعایت پروتکلهای
بهداشــتی ،تزریق واکســن و داشتن تست پیســیآر منفی نیز
امکانپذیر شــده است .ســتاد ملی کرونا پیشتر اعالم کرده بود
مســافران برای ورود به ایران باید گواهی دو دوز واکســن کووید
و گواهی منفی تســت  PCRرا در فاصله  ۴۸تا  ۷۲ساعت مانده به
ورود ،ارائه دهند.
آخرین آمار
ســرانجام اینکه روابط عمومی وزارت بهداشــت اعــام کرد تا
(چهارشنبه ۲۲ ،دی) بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی۲ ،
هزار و  ۸۹بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور شناسایی شد که ۲۸۴
نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون و  ۲۱۲هزار و ۳۸۷
نفر رســید .با فوت  ۳۲بیمار مبتال به کرونا در شــبانه روز گذشته،
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۳۱هزار و  ۹۷۲نفر رسید.
طبق آمار تا کنون  ۶میلیون و  ۵۶۶هزار و  ۳۳نفر از بیماران ،بهبود
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شــده اند .یک هزار و  ۵۳۳نفر
از بیماران مبتــا به کووید ۱۹در بخشهــای مراقبتهای ویژه
بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند .تا کنون  ۴۳میلیون و ۶۹
هزار و  ۹۰۴آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
تا کنون  ۶۰میلیون و  ۲۱۷هــزار و  ۸۴۷نفر دوز اول ۵۲ ،میلیون و
 ۸۹۶هزار و  ۴۸۲نفر دوز دوم و  ۱۱میلیون و  ۴۰۴هزار و  ۸۰۱نفر،
دوز سوم واکســن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسنهای
تزریق شده در کشور به  ۱۲۴میلیون و  ۵۱۹هزار و  ۱۳۰دوز رسید.
در شبانه روز گذشــته  ۴۷۶هزار و  ۵۹۶دوز واکسن کرونا در کشور
تزریق شده است.

مروری بر کتاب «حاجقاسمی که من میشناختم»

رهبر انقالب اسالمی در دیدار خانواده و ستاد سالگرد شهید سپهبد حاجقاسم سلیمانی،
خاطرهای از شهید سلیمانی را که در کتاب «حاجقاسمی که من میشناختم» خوانده
بودند با حالت تأثر اینگونه تعریف کردند« :نو ه یکی از دوستان شهیدش را میخواستند
عمل جراحی کنند ،رفت داخل بیمارستان و ایســتاد تا عمل تمام بشود .مادر آن بچه
گفت که خب حاجآقا عمل تمام شد ،دیگر بروید به کارتان برسید؛ گفت نه ،پدر تو -یعنی
پدربزرگ این بچه -بهجای من رفت شهید شد ،من هم حاال بهجای او اینجا میایستم؛
ایستاد تا بچه به هوش آمد ،خاطرش که جمع شد ،بعد رفت».
به همین مناسبت ،پایگاه اطالعرسانی  KHAMENEI.IRدر این یادداشت به معرفی
این کتاب پرداخته است که در ادامه می آید؛ در این دو سالی که از شهادت سیدالشهدای
جبهه مقاومت و مدافعان حرم ،حاجقاسم عزیز ما میگذرد ،کتابهای متنوع و متعددی
درباره او چاپ و منتشر شده است .یکی از کتابهای خوبی که درباره شخصیت حاجقاسم
منتشرشده و برخالف معروفیت و سروصدای کم از کیفیت قابلقبولی برخوردار است،
کتاب «حاجقاسمی که من میشناختم» اســت .هرچند این کتاب ،حتی برای اهالی
فرهنگ و کتاب ،تا قبل از سخنرانی و دیدار رهبر انقالب با خانواده شهید سلیمانی در
آستانه دومین سالگرد شهادت حاجقاسم ناشناخته بود؛ اما در این دیدار ،رهبر انقالب
در قسمتی از ســخنان خود به بخشی از همین کتاب اشاره میکنند -که اخیراً مطالعه
کردهاند -و خاطرهای از حاجقاســم را همراه با بغضی سنگین و تلخ تعریف میکنند.
«حاجقاسمی که من میشناختم» ،خاطرات حجتاالسالم علی شیرازی است از یک
رفاقت حدوداً چهلساله با حاجقاسم .اولین چیزی که پس از خواندن صفحات ابتدایی
ل بوده؛
کتاب مدام در ذهن مخاطب میچرخد این است که چقدر مؤلف کتاب خوشاقبا 
رفاقت چهلساله با فردی که بسیاری از چهرههای شاخص ایرانی و غیرایرانی آرزوی
همراهی و ارتباط با او را داشــتهاند .مردمی که البته حاجقاسم هم عاشقشان بود ،نه در
حرف و شعار و لقلقه زبان ،بلکه در عمل و با تمام وجود و جان .باید «حاجقاسمی که من
میشناختم» را خواند تا عمق عشق و ارادت حاجقاسم به مردم بهخصوص مردم کرمان
فهم شود .خوشاقبالی آقای شیرازی ،گرهخوردن زندگی وی از زمان جبهه و جنگ با
حاجقاسم بود؛ گرهی که با گذشت زمان محکمتر و محکمتر شد و باعث شد بین این دو
رزمنده دفاع مقدس ،رفاقتی حدوداً چهلساله شکل بگیرد .سال  ۶١در حمیدیه اهواز،
شروع این دوســتی رقم میخورد .قاسم سلیمانی ،فرمانده تیپ ثاراهلل ،سخنران است
و علی شــیرازی ،روحانی گردان شهید باهنر که مرتبه اول بود به جبهه اعزام میشود.
کتاب
فروردین  ،۶۵این ارتباط و دوستی شکل همکاری به خود میگیرد و حاال سوژه ِ
«حاجقاســمی که من میشــناختم» ،مسئولیت تبلیغات لشــکر را به آقایشیرازی

خبر ویژه

«احد وظیفه» با بیان اینکه زمستان امسال به لحاظ دما پایینتر از
زمستان گذشته است ،گفت :انباشت برف زمستان امسال بیشتر از
گذشته خواهد بود .زمستان امسال در بحث بارشها نرمال است ،اما
به احتمال زیاد کمبارشیهای گذشته غرب و شمال شرق ،جبران
نخواهد شد .رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان
هواشناســی افزود :اوج بارشها در روزهای جمعه و شــنبه هفته
آینده برای استانهای لرستان ،خوزستان ،چهارمحال و بختیاری،
کهگیلویه و بویراحمد ،کردســتان ،آذربایجان شرقی و آذربایجان
غربی است .وظیفه تأکید کرد :بهتدریج این سامانه بارشی مناطق
مرکزی کشور را در بر میگیرد .هفته بعد نیز در جنوب شرق کشور
از جمله هرمزگان ،سیســتان و بلوچستان و مناطق جنوبی فارس،
بارشهای خوبی خواهند داشت.

تشکیل کمیته رفع نواقص
پروژههای متروی تهران

علی امام مدیر عامل شرکت متروی تهران گفت :به منظور شناسایی
و تهیه فهرست نواقص ایستگاهها و خطوط شبکه مترو اعم از ابنیه،
تجهیزات ،اســتمالک معارضین پروژههــا و  ...اخیراً کمیتهای در
شرکت مترو تشکیل شده اســت تا ضمن احصاء موارد اصالحی و
تکمیلی ،نسبت به اولویتبندی رفع نواقص و تهیه برنامه اجرایی
اقدام کند .طبیعت ًا طی چنین روندی مســتلزم تخصیص بودجه و
نقدینگی است تا بتوان نقصهای موجود را به مرور زمان برطرف
ساخت.

لزوم عادالنه شدن پرداختیها
در نظام سالمت

احمد مهری کارشناس بهداشــت عمومی عنوان کرد :امروز وزیر
بهداشت باید موضوع کمبودهای دارویی را پیگیری و جبران کند ،از
طرفی دیگربحث تأمین واکسن و متنوع کردن سبد واکسیناسیون
را باید مدنظر داشته باشد .این کارشناس بهداشت عمومیبه برخی
مشکالت پرســنل کادر بهداشــت و درمان در ایام کرونا اشاره و
تصریح کرد :در ســخت ترین شــرایط ترین نیروی شرکتی ما در
بســیاری از اســتانها دریافتی زیر  ۴میلیون تومان دارند ،اینها در
مراکز واکسناسیون و بیمارییابی و بازرسیها فعالیت دارند و یا در
بیمارســتانها به عنوان کادر درمان مشغول هستند ،نیرویی با این
حجم از کار ،مطالبه او تبدیل وضعیت و یا برقراری فوق العاده خاص
است و کام ً
ال به حق است .وی یادرآور شد :امروز بسیاری از ماماهای
ما و کارشناس بهداشتی ما در طرح پزشک خانواده حقوق ماهیانه
زیر ۳میلیون تومان میگیرند و بسیاری از آنها پرداخت بیمه  ۱۵روز
در ماه را میگیرند ،اینها متأسفانه پشت مسائل برخی حقوقها گم
شده اند .مهری تأکید کرد :اگر پرداخت و دریافتی ها عادالنه باشد
نیروی انسانی ما به گونه ای خواهد بود که با رضایتمندی میتوانند
خدمت کنند .از طرفی دیگر اگر نظام ارجاع و پزشــک خانواده به
درستی اجرا شــود و هزینههای نظام ســامت و درمانی مردم را
کاهش دهد ،این رضایتمندی مردم را نیز به دنبال خواهد داشت و
سرمایه اجتماعی برخواهد گشت.

راهیان نور باید در غرب کشور تقویت شود

سلیمانی فقط یک سرباز است؛ همین!
میسپرد .دوستی عمق بیشتری پیداکرده و پس از جنگ
هم ادامهداشته تا اینکه در سال  ١٣٩٠و اوج فعالیتها و
اقدامات منطقهای نیروی قدس ،او به درخواست سردار
سلیمانی مســئول نمایندگی ولیفقیه در این نیروشده و
هشتسال از پرفرازونشیبترین روزهای جبهه مقاومت
را با حاجقاســم ســپری میکند .کتاب از یک پیشگفتار
به قلم ســعید عالمیان از نویســندگان و خاطرهنگاران
دفاع مقدس برخوردار اســت که به اهتمام او چاپ شده
اســت .عالمیان در بخش پیشــگفتار ،به مرور زندگی و
مسئولیتهای حجتاالسالم علی شــیرازی در دوران
دفاع مقدس و حضور در میان مدافعان حرم اشاره میکند
و از تصمیم خود برای نگارش این کتاب مینویسد« :این
توگو با آقای شیرازی است.
کتاب ،ثمره نوزده ساعت گف 
برخی دستنوشــتهها و یادداشتهای ایشان هم ضمن
نگارش و تدوین آمده اســت ».در ادامه کتاب هم دوازده
فصل به روایت حجتاالسالم علی شیرازی اختصاص
ی داشته خاطرات خود از شهید
پیدا کرده است .راوی ،سع 
ســلیمانی در حوزههای گوناگون را بیان کند و با یادآوری خاطرات پراکنده پیرامون
یک موضوع ،سلوک رفتاری آن شهید بزرگوار را با لحن و بیان ساده و صمیمی روایت
میکند .در فصل اول ،با نام «شهادت بزرگ» به ماجرای روز شهادت حاجقاسم و نحوه
خبردارشدن ایشان از شهادت ســردار پرداخته شده است .در فصل «زندگی خوب»،
آقای شیرازی به زندگی و سلوک شخصی و خانوادگی حاجقاسم و نحوه رفتار با همسر
و فرزندانشان اشاره میکند .از زمان جنگ ،آقای شیرازی با حاجقاسم رابطه خانوادگی
داشته و همین مسئله باعث شده است که اطالعات جالب و کمتر شنیدهشدهای درباره
این بخش از زندگی حاجقاســم ارائه بدهد .برای فصل ســوم کتاب ،عنوان «عموی
بچهها» انتخابشده و در آن به توجه و محبت شهید سلیمانی به فرزندان شهدا تأکید
شده است .در فصل چهارم با نام «فدایی مردم» ،به عشق و محبت بیپایان حاجقاسم
به مردم ایران پرداخته شده است و یکی از دلنشینترین بخشهای کتاب همین فصل
است .در بخشی از این فصل میخوانیم« :موضوع انتخابات ریاستجمهوری داغ شده
بود .مردم با نامهنگاری یا در فضای مجازی ،از ســردار سلیمانی درخواست میکردند
کاندیدای ریاســتجمهوری شود .خیلیها هم از گوشهوکنار با من تماس میگرفتند

زمستان  ۱۴۰۰انباشت برف
افزایش مییابد

و نظر حاجقاســم را جویا میشــدند .رفتم پیشش و گفتم
خیلی از مردم مایلاند کاندیدای ریاستجمهوری شوی ...
 .نگذاشت حرفم تمام شــود .گفت تو که نظر مرا میدانی!
گفتم خودم مخالفم ،اما پیــام مردم را میدهم .میخواهم
از زبان خودت بشــنوم .گفت هر کس پرسید ،از قول من
بگو ســلیمانی فقط یک سرباز اســت ،نه چیز دیگر! گفتم
اگر رهبر انقالب راضی به این اقدام باشــند ،چی؟ با همان
لبخند همیشگی گفت اگر حضرت آقا به من تکلیف کنند
کاندیدای ریاستجمهوری شوم ،میروم پیش ایشان آنقدر
گریه میکنم تا تکلیف را بردارند! یکی از دوستان هم اخیراً
برایم بازگو کرد که از بیت رهبری میآمدیم بیرون ،به سردار
سلیمانی گفتم بیا کاندیدای ریاستجمهوری بشو ،گفت این
را که میگویم ،به مردم بگو« .بگو من کاندیدای شهادتم،
کاندیدای گلولهام ،نه کاندیدای ریاستجمهوری ».فصل
پنجم با عنوان «مرد کارهای ســخت» به سختکوشی
شهید ســلیمانی در عرصههای گوناگون نظامی در ایران
و غرب آسیا اشــاره دارد و در فصل بعدی با عنوان «سیره
و ســلوک» به منش و آداب رفتاری این سردار بزرگ سپاه اسالم در مواجهه با افراد و
موضوعهای گوناگون پرداخته شده اســت .همچنین ،راوی در فصل هفتم با عنوان
«عاشق اهل بیت علیهمالسالم» به ارادت شهید سلیمانی به اهل بیت علیهمالسالم و
برنامههایش برای توسعه نگاه و توجه خود و اطرافیانش به این موضوع میپردازد .در
فصل «شیعه تنوری» ،ارادت و احترام حاجقاسم به علمای شیعه و نگاه ایشان به مسئله
تشیع توجه شده اســت و در فصل «مدال بهشت» ،به اعطای نشان ذوالفقار به شهید
سلیمانی و واکنش ایشان به این موضوع و نگرش کلی ایشان به رتبهبندیهای رایج
نظامی پرداخته شده است .دو فصل بعدی با نامهای «مرد جبهه فرهنگی» و «شجاع
میدان سیاست» است که دیدگاههای فرهنگی ایشــان و نگاهشان به بحث کتاب و
کتابخوانی و سپس ،دیدگاههای شهید سلیمانی در امر سیاستورزی بیان شده است.
در فصل دوازدهم که آخرین فصل کتاب است ،به تشییع باشکوه و تاریخی و به تعبیر
رهبر حکیم انقالب ،یوماهلل تشییع پیکر حاجقاسم عزیز ملت ایران پرداخته شده است.
در بخش پایانی کتاب نیز شانزده قطعه عکس مرتبط با موضوع اثر ضمیمه کتاب شده
است .این کتاب را انتشارات خط مقدم در  ۱۶۸صفحه به چاپ رسانده است.

ســید عزتاهلل ضرغامی در همایش سراســری مدیران بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس
که در موزه ملی انقالب اســامی و دفاع مقدس برگزار شــد ،بیان کرد :دفاع مقدس یکی از مهمترین و
سرنوشتسازترین مقاطع این ملت بزرگ بوده است.
وی تصریح کرد :بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس مصداق تام میراثفرهنگی است .یعنی
حاکمیت و نظام ،وظیفه حفظ میراثفرهنگی را بر عهده دارند و مصداق بارز آن آثار و ارزشهای دفاع مقدس
است .ضرغامی گفت :دفاع مقدس یک پدیده تاریخی ،ویژه و بیبدیل است که خروجیها و دستاوردهای
زیادی دارد که یکی از آنها قطع ًا وحدت و انســجام ملی است .وزیر میراثفرهنگی گفت :در طول تاریخ
سیاسی کشور و طی سالیان گذشته ،هر وقت شکافی عمیق ایجاد شده  ،دفاع مقدس آمده و آن شکاف را پر
کرده است .به عنوان مثال پس از جریان دوم خرداد موضعگیریهای مختلفی انجام شد که شهادت صیاد
شیرازی و تشــییع پیکر آن شهید واالمقام ورق را در سطح ملی برگرداند .شهادت او مشابه عملیات ثامن
االئمه (ع) اســت .این حادثه مدام تکرار میشود و برکتی است که مربوط به دفاع مقدس است .وی ادامه
داد :شهادت حاج قاسم سلیمانی مصداق تام آن بود و تشییع پیکر آن شهید بزرگوار ،بزرگترین رفراندوم
عملی تاریخ بود که همه عاشقانه آمدند .وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی افزود :اگر داریم
ارزشهای دفاع مقدس را حفظ میکنیم ،نخست بدانیم ارزش دفاع مقدس همین انسجام و وحدت ملی
اســت .به نام دفاع مقدس بعضیها نیایند و جامعه را دچار تفرقه کنند .ما نسبت به این موضوع هم وظیفه
داریم .وی تاکید کرد :وقتی شما راهیان نور را راهاندازی میکنید و هفت میلیون نفر از آن بازدید میکنند،
نشاندهنده ارزشهای دفاع مقدس است و تاثیرات معنوی دارد.
حوزهای که بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کار میکند حوزه کامال مقدس و متفاوت است.
کوچکترین کاری که میکنید به تعبیر قرآن برکاتش چندین برابر اســت .هر بذری که میکارید ،برکت
آن به دلیل خونهای پاک شهیدان است .وی گفت :دو موضوع را با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس خواهیم داشت .که یک موضوع آن در حوزه گردشگری و مرتبط با این بنیاد است ،گردشگری دفاع
مقدس ،گردشگری جنگ یا گردشگری مقاومت .البته گردشگری مقاومت را در سطح منطقهای و جهانی
خواهیم دید .ضرغامی تصریح کرد :راهیان نور در جنوب سابقه دارد و باید در غرب نیز تقویت شود.یشنهاد
من برای ســردار کارگر این است که جاذبههای تکمیلی برای این برنامه در نظر بگیریم و ما باید با کمک
بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس به طور مرتب آن را توســعه دهیم .یعنی جوانانی که برای
بازدید به منطقه جنوب ســفر میکنند فقط مناطق جنگی را نبینند ،بلکه در کنار
آن جاذبههای دیگر باید داشته باشیم و تفریحات و سرگرمی مانند دیدن مناظر
طبیعی برای آنها در نظر بگیریم .این نوع گردشگری باید خانواده محور باشد.
به گزارش فارس ،وزیــر میراثفرهنگی بیان کرد :موضوع دومی که ما با بنیاد
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
خواهیم داشت در حوزه بومگردی است.
این حوزه بسیار مهم است و اگر درست
برنامهریزی کنیم در اشــاعه ارزشهای
انقالب اسالمی میتواند بسیار موثر باشد.

جشنواره

آغازمرحلهمقدماتیمسابقاتبینالمللیقرآنایران
مرحله مقدماتی سی و هشتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن ایران در بخش آقایان
از  ۲۲دیماه در مجتمع بصیرت اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان
تهران آغاز شده و تا روز  ۲۵دیماه ادامه دارد .در بخش آقایان شاهد برگزاری رقابتها
در ســه گروه بزرگساالن یا مسابقات ســازمان اوقاف و امور خیریه(شامل رشتههای
قرائت تحقیق ،قرائت ترتیل و حفظ کل قرآن کریم) ،دانشآموزان یا مسابقات آموزش
و پرورش (شــامل رشــتههای قرائت تحقیق و حفظ کل قرآن کریم) و روشندالن یا
مسابقات سازمان بهزیستی(شامل رشــته حفظ کل قرآن کریم) خواهیم بود .در این
مرحله از مسابقات در رشته قرائت تحقیق بخش آقایان  ۴۲کشور ،در رشته حفظ کل
آقایان  ۴۰کشور ،در رشــته ترتیل آقایان  ۲۳کشور و در رشته حفظ کل بانوان نیز ۱۷
کشور نمایندگان خود را برای حضور در این مســابقات معرفی کردهاند .همچنین در

رشــته قرائت تحقیق دانشآموزان پسر  ۱۵کشور ،در رشــته حفظ کل دانشآموزان
پسر  ۱۸کشور ،در رشــته قرائت دانشآموزان دختر هفت کشور و در رشته حفظ کل
دانشآموزان دختر نیز  ۱۰کشــور نمایندگان خود را برای حضور در مسابقات معرفی
کردهاند .در بخش روشــندالن نیز در رشــته حفظ کل بانوان هفت کشور و حفظ کل
آقایان نیز  ۱۱کشور اقدام به معرفی نمایندگان خود کردهاند .جمع ًا در تمامی رشتهها و
بخشها  ۱۹۰شرکتکننده از  ۶۹کشور حضور خواهد داشت .مرحله مقدماتی بخش
بانوان پیش از این و طی روزهای  ۱۹و  ۲۰دیماه به صورت داوری فایلهای ارسالی
شرکتکنندگان و در مجتمع بصیرت برگزار شده بود .برگزیدگان این مرحله به مرحله
نهایی سی و هشتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن ایران که اسفندماه امسال و در
ایام مبعث پیامبر اکرم(ص) برگزار میشود،راه مییابند.

برگزاریچهلمینجشنوارهفیلمفجردر ۳۱استانکشور

«محمد خزاعی» معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سازمان سینمایی عنوان
کرد :چهلمین جشــنواره فیلم فجر بعد از رکود سینما در دوران کرونا در تمام استانهای
ایران به طور همزمان برگزار میشود .او اظهار داشت :این کار در راستای عدالت فرهنگی
و هنری و تمرکززدایی صورت میگیرد.
«محمد خزاعی» متذکر شد :شایسته است که در تمام مناطق ایران جوانان حامی سینما
هم ،تماشاگر مهمترین اتفاق سینمایی کشور باشند و این امر باعث یک شور و نشاط ملی
میشود .از این رو ســازمان سینمایی حامی اجرای این جریان خواهد بود و حمایت مالی
اکران فیلمها را برعهده خواهد داشت .رئیس ســازمان سینمایی با اشاره به اینکه کرونا
باعث شــده تا چرخ سینما کمی کندتر از قبل حرکت کند؛ توضیح داد :چهلمین جشنواره
فیلم فجر در حالی برگزار میشود که سینما آسیب دیده این جریان است و به همین دلیل

سازمان سینمایی تصمیم گرفته است با برگزاری سراسری جشنواره در سطح استانهای
کشور ،شور و شوق را در جامعه بار دیگر تقویت کند .ضمن اینکه جوانان مشتاق بسیاری
در شهرهای مختلف ایران حضور دارند که به ســینما عالقهمند هستند و این امر باعث
میشود تا آنها نیز در این رویداد مهم سینمایی شرکت کنند و از این فضا استفاده کنند.
وی خاطرنشان ساخت :چتر فجر باید بر فراز کل سینما گسترده باشد و از آن جایی که این
جشنواره به مثابه یک رویداد اجتماعی در دل جشنهای دهه مبارکه فجر قلمداد میشود
الزم است مردم در شهرهای مختلف کشــور و به صورت ویژه تر ،همه خانواده سینما با
سالیق مختلف را در بر بگیرد .به گفته وی ،جشنواره فیلم فجر صرفا یک جشنواره سینمایی
نیســت بلکه رویدادی فرهنگی است و باید با نگاهی عدالت محور اثرات و دستاوردهای
آن شامل کل جامعه شود.

