
آرامستان است یا باغ وحش بدون 
قفس!؟

امروز و در طلوع قرن بیست و یکم که تالش های جهانی بر حذف 
ویروس میکرونی کرونا متمرکز ش��ده اس��ت و هزاران دانش��مند و 
بیولوژیست در سراسر دنیا دست به دست هم داده اند تا اگر قرن ها 
سپری می شد که روبرت کخ متولد و واکسن سل را کشف نماید اما 
هریک در هرگوشه توانسته اند موقعیتی قابل توجه به منظور کشف 
راه عالج و تولید واکسن و داروی درمان کووید 19 در کمترین زمان 
ممکن پیدا کنند شایسته نیست که یک اتفاق بتواند باعث تعطیلی 
اماکن عمومی ش��ده و در این مدت کوتاه که بعضی اوقات به اندازه 
انگش��تان چهار دس��ت و پای یک انسان است مشکلی عدیده تر به 

منظور تهدید سالمتی جامعه در همان محیط ها قد علم نماید که 
متعلق به دوران پارینه سنگی هاست و شاید کمتر کسی باور کند که 
در اثر غفلت مس��ئوالن از انجام وظایفی که بابت آن حقوق دریافت 

داشته و می دارند باعث شود تا معضالت  تازه ای ایجاد گردد. 
اماکن عمومی از جمله پارک ها و بوس��تانهای پراکنده  که توانسته 
بودند با اس��تفاده از پروتکل های س��ازمان بهداشت جهانی میکرب 
بیماری های س��اری از جمله وبا، تراخم، آنفوالنزا و سل را طی قرن 
گذش��ته بطور کلی مه��ار نمایند و این در حالی اس��ت که اثری از 
وجود حیوانات مزاحم و گاهای آغشته به بیماری های خطر آفرین 
همچون هاری دیده نمی شد، اما این ایام را به منظور قطع زنجیره 
کرونا تعطیل کردند که اگر به حال خود رها شوند وغفلت هایی در 
ای��ن زمینه  صورت گیرد قطعا با تن��ش های تازه ای روبرو خواهند 
ش��د و دفع آن ها مستلزم هزینه های کالن مادی و معنوی و زمان 

بسیار است! 
تعطیل ش��دن فضاهای  عمومی از این جمله و همچنین باغ وحش 
ها، ش��هربازی ها و از همه مهمتر آرامس��تانهای کشور همچنان که 
می تواند کمک بزرگی به س��بک شدن موج تهاجم ویروس کووید 
19 باشد اما نیازمند مراقبت و حضور دائمی نیروهای شاغل در آنها 
همچون خدمه فضای س��بز و حراس��ت و امنیت آنهاس��ت تا اجازه 

ندهند مشکالت جدید جایگاهی برای خود مهیا کنند! 

بیس��ت و هفتم فروردین ماه امس��ال آرامستان وس��یع باغ رضوان 
کالن ش��هر اصفهان  که طی دهه های س��پری شده از تأسیس آن 
توسط کادر ورزیده و مدیران قبلی به محیطی سالم و تقریباً خالی از 
مشکالت چالشی و بهداشتی و امنیتی جهت زائران تبدیل شده بود 
اما پس از حدود یک ماه تعطیل اجباری بر اساس تصمیمات کارگروه 
کنترل کرونای شهر اصفهان با چراغ خاموش و بدون هیچگونه اطالع 
رسانی قبلی گشوده می شود که اقدامی مفید به نظر می رسد تا با 
هجوم زائران روبرو نگردد اما آن معدود کسانی که از این اقدام مطلع 
شده بودند نیز نتوانستند با آرامش کامل به زیارت بستگان از دست 
رفته خود بروند زیرا با کمال تعجب و برای اولین بار ش��اهد حضور 
گله هایی از سگهای ولگرد در جای جای آن بودند تا از ترس هرگونه 
گزندی خودروها را ترک نکرده و تنها از پشت شیشه به قرائت فاتحه 
بپردازند حال آنکه در گوش��ه و کنار آن باقیمانده  مدفوع خطرناک  

این حیوانات به وفور چشم  هر بیننده ای را آزار می داد!
 این امر هشداری است برای مدیران و متولیان اینگونه اماکن عمومی 
تا قبل از اینکه  معضل بهداشتی تازه جامعه را تهدید کند نسبت به 
کنترل و پاکس��ازی و بهینه نمودن  این محیط ها که قطعاً میتواند 
عالوه بر بزرگس��االن، جوانان، نوجوانان و کودکان را نیز که پس از 
مدت ها در حصر آپارتمانها و فضاهای کوچک بوده اند، مشتاقانه 

به این سو بکشاند.

واکنش نیروی دریایی سپاه به حوادث اخیر 
به آمریکایی ها توصیه می کنیم از 

هرگونه ماجراجویی بپرهیزند 
نیروی دریایی س��پاه پاسداران انقالب اس��المی در اطالعیه ای 
اعالم کرد: به آمریکایی ها توصیه می کنیم مقررات بین المللی و 
پروتکل های دریانوردی را در خلیج فارس و دریای عمان تمکین 
و از هرگونه ماجراجویی و روایت های جعلی و دروغ پرهیز کنند. 
در پی بیانیه ناوگان پنجم نیروی دریایی تروریس��ت آمریکا در 
منطقه و متعاقباً اظهارات مقامات سیاسی و نظامی این کشور و 
ادعای ایجاد مزاحمت 11 قایق س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
در 27 فروردین 99 )15 آوریل 2020( برای ناوهای آمریکایی 
در ش��مال خلیج فارس و عبور نزدیک و بس��یار سریع آنها  از 
مقابل دماغه و انتهای ناوها که درحال عملیات مشترک بودند)!( 
روابط عمومی نیروی دریایی س��پاه در اطالعیه ای با هالیوودی 
خواندن روایت تروریست های آمریکایی از این ماجرا، تأکید کرد: 
به آمریکایی ها توصیه می کنیم مقررات بین المللی و پروتکل های 
دریانوردی را در خلیج فارس و دریای عمان تمکین و از هرگونه 

ماجراجویی و روایت های جعلی و دروغ پرهیز کنند.
در ای��ن اطالعیه آمده اس��ت؛ در هفته های اخیر ش��اهد تکرار 
رفتارهای غیرحرفه ای نیروی دریایی تروریست آمریکا در خلیج 
ف��ارس بوده ای��م که امنیت و آرامش این منطق��ه را تهدید و با 
مخاطرات جدیدی مواجه س��اخته است؛ از جمله این اقدامات 
س��د راه کردن کش��تی ش��هید سیاوشی در بازگش��ت از یک 
مأموریت در جنوب شرقی جزیره فارسی بود که در ساعت 23 
مورخ 18 فروردین 99  پدید آمد که بر اس��اس اطالعات جعبه 
س��یاه شناور، کشتی جنگی تروریس��ت های آمریکایی با انجام 

رفتاره��ای پرخطر و بی توجهی به اخطارهای اولیه با مش��اهده 
هش��دارهای نیروهای خودی، سرانجام مجبور به کنار کشیدن 
خود از مسیر حرکت شناور نیروی دریایی سپاه شد. در ساعت 
6 صبح مورخ 19 فروردین 99 نیز در منطقه روبه روی عسلویه 
و حدود 30مایلی س��کوهای ایران، مجدداً ناو تروریس��ت های 
آمریکایی با شماره بدنه CG72 با حرکتی خطرناک راه شناور 
ش��هید سیاوشی که در حال گش��تزنی در منطقه بود را بدون 
توجه به اخطارهای ش��ناور خودی، برای مدتی سد و سرانجام 
این ش��ناور با اقدامی حرفه ای و هوش��مندانه و کن��ار زدن ناو 
آمریکایی موفق به ادامه مس��یر خود شد. بر این اساس نیروی 
دریایی س��پاه پاسداران انقالب اسالمی برای پیشگیری از ادامه 
رفتارهای غیر قانونی، غیرحرفه ای، خطرناک و حتی ماجراجویانه 
تروریس��ت های آمریکایی و نیز تحکیم امنیت تردد شناورهای 
خودی و مقابله با قاچاق سوخت، به افزایش ظرفیت  گشت های 
دریای��ی خود در آب های خلی��ج فارس مب��ادرت ورزید  و در 
ای��ن راس��تا در 27 فروردین م��اه 99 )15 آوریل 2020( پس 
از اعالم وضعیت تیراندازی در مناطق تمرینی که از گذش��ته با 
مختصات خاص روی نقشه مشخص شده است؛ شناورهای خود 
را به صورت گروهی ش��امل 11 فروند قایق به منطقه اعزام کرد 
که با ناوها و کش��تی های جنگی آمریکا مواجه ش��دند و به رغم 
اقدامات غیرحرفه ای و تحریک کننده تروریس��ت های آمریکایی 
و بی توجهی آنها به اخطارها و هشدارها،  با ایستادگی جانانه و 
شجاعت نیروهای خودی، آنها را مجبور به کنار کشیدن خود از 

مسیر حرکت شناورهای نیروی دریایی سپاه کردند.
این در حالی اس��ت که ناوگان پنجم دریایی آمریکا در منطقه 
در بیانیه رس��می خود روایتی نادرست و هدفمند از این ماجرا 
نقل کرده اس��ت که داللت بر عالقمندی آمریکایی ها به روایت 

هالیوودی از اتفاقات دارد.  سپاه نیوز

رونمایی از سامانه های راداری
 »خلیج فارس« و »مراقب« 

رادارهایی که هر جنبنده ای را زیر نظر دارد
 

س��امانه های راداری »خلیج فارس و مراقب« با حضور امیر سرلشکر سید 
عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم 
االنبیا)ص( رونمایی شد. با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( و امیر 
س��رتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، سامانه 
های راداری راهبردی خلیج فارس و مراقب رونمایی ش��د. رادار برد بلند و 
راهبردی خلیج فارس با برد بیش از 800 کیلومتر یک رادار آرایه فازی سه 
بعدی با فناوری نوین است که قادر است کلیه اهداف متعارف و رادار گریز 
و موشک های بالس��تیک را کشف کند. رادار مراقب هم یکی از رادارهای 
دقیق کنترلی سه بعدی، آرایه فازی و پیشرفته در لبه فناوری روز جهان با 
برد ۴00 کیلومتر است که که می تواند اهداف هوایی را با دقت و تفکیک 
بس��یار باال شناس��ایی و انواع اهداف کوچک در ارتفاع پایین و متوس��ط و 
هواپیماهای بدون سرنش��ین و رادار گریز را کشف کند. این رادار با هدف 
طراحی و ساخت رادار تاکتیکی مراقبت هوایی برد بلند در سازمان جهاد 
خود کفایی نیروی پدافند هوایی ارتش و توسط متخصصین این سازمان و 
با همکاری شرکت های دانش بنیان اجرا و تکمیل شده است و هم اکنون 
آماده بهره برداری عملیاتی اس��ت. در ادامه این مراس��م تعدادی از پروژه 
های عمرانی نیروی پدافند هوایی ارتش ش��امل مجموعه های مس��کونی 
۴0 واحدی در شهرک شهید بهشتی به مساحت 5 هزار و 500 متر مربع، 
پ��روژه های مختلف  خدماتی تجاری بان��وان با نام کوثر، تکمیل و تجهیز 
ساختمان های خدماتی و رفاهی نیروی پدافند هوایی به مساحت 2000 
متر مربع و مراکز اداری امور ش��هدا ، ایثارگران و جانبازان نیروی پدافند 

هوایی ارتش توسط فرمانده این نیرو افتتاح شد.  روابط عمومی ارتش

وام به شرط چاقو 
تمدید تحریم 

تسلیحاتی، برای فشار 
حداکثری علیه ایران

محک زدن 
ایران در شرایط 

ونا کر

نسل کشی 
ونا   همزمان کر

و اشغالگران
 در غزه
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در مس��ئله گزارش دیوان محاسبات که این 
روزها واکنش هایی را نیز از س��وی مقامات 
دولتی به همراه داش��ته ی��ک موضوع مهم 

نادیده گرفته شده است.
این گخ چه مقدار ارز دولتی ۴200 تومانی 
در این مقوله خرج ش��ده اس��ت، بر اساس 
آن چه که دیوان محاس��بات اعالم کرده،  ۴ 
میلیارد و 700 میلیون دالر بوده اس��ت،  که 
مش��خص اس��ت این مبالغ اکنون در دست 
چه کس و چه کس��انی اس��ت، و دهندگان 

این مبالغ نیز مشخص است.
نکته مهم مقوله ارزهای دولتی همین است، 
یعنی ارزهایی که برای وارد کردن کاالهای 
اساس��ی به برخی وارد کنندگان داده شده 

مهمتر از گیرندگان ارز دولتی است.
ای��ن که دالره��ای دولتی در س��ال 97 به 
افرادی واگذار ش��د تا کاال وارد کشور کنند 
بخش دوم قضیه اس��ت، چ��را که برای این 
منظ��ور تصمیمی گرفته ش��ده ب��ود تا این 
کار انجام ش��ود و این تصمیم در ش��رایطی 
ک��ه آمریکا با خ��روج از برجام و یک جنگ 
اقتص��ادی را آغ��از کرده بود، ی��ک تدبیر و 

تصمیم اشتباهی بود که گرفته شد.
نبای��د در باره گ��زارش دیوان محاس��بات، 
مجلس یا قوه قضاییه تنها بر روی گیرندگان 
ارز دولتی ۴200 تومانی متمرکز شوند، در 
ای��ن ماجرا طرف دیگری نیز وجود دارد که 
به نظر می رسد مهمتر از آنهایی باشد که ارز 
را دریافت کرده اند. در همین زمینه حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب در 
دیداری ک��ه به تاریخ 22 م��رداد 1397 با 

اقشار مردم داشتند، 
به نوس��انات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش 
ارزش پول ملی اش��اره کردند و افزودند: در 
همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 
میلیارد دالر از ارز موجود کش��ور آن هم در 
حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر 
بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از 
آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکالت 
مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد. 
رهبر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردند: 
وقتی ارز یا س��که به ص��ورت غلط عرضه و 
تقسیم می شود، مشکالت فعلی به وجود می 
آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف 
آن فردی است که دریافت می کند و طرف 
دیگر آن کس��ی اس��ت که عرض��ه می کند. 
همه بیش��تر ب��ه  دنبال آن فردی هس��تند 
که ارز یا س��که را گرفته است در حالی که 
تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز 
یا س��که را با بی تدبیری عرضه کرده اس��ت 
ک��ه اقدامات اخیر قوه قضائی��ه نیز در واقع 
برخورد با کس��انی اس��ت که با یک تخلف 
و خطای بزرگ، زمینه س��از این مس��ائل و 

کاهش ارزش پول ملی شدند.
س��خنان رهبر معظم انقالب توجهات را به 
س��وی آن ف��ردی جلب می کند ک��ه با بی 
تدبی��ری ارز دولتی ۴200 تومانی را عرضه 
کرده اس��ت. البته گیرندگان ارز دولتی نیز 
بی تقصیر نیس��تند، چرا که از این موقعیت 
سوء اس��تفاده کرده وبدون توجه به شرایط 
اقتصادی کش��ور ی��ا با این ارزه��ا کاالهای 
غیر اساس��ی وارد کردند یا این که هنوز در 
دستش��ان است و یا ارز را در بازار به قیمت 
باالی آن زمان فروختند و یا از کشور خارج 
کردند. در این زمینه مس��ئولین مربوطه نیز 
باید پاس��خ دهند که چ��را چنین تصمیمی 
گرفتن��د و 18 میلی��ارد دالر ارز کش��ور را 
ب��رای واردات کاالهایی که فهرس��ت آن در 
گمرک کشور موجود است اختصاص دادند 
ت��ا اقالمی چون غ��ذای حیوانات، اس��باب 
ب��ازی، لوازم خانگ��ی و بس��یاری کاالهای 
غیر ض��روری دیگر وارد کش��ور ش��ود که 
زمینه تولید بسیاری از آن کاالها در داخل 
وجود دارد. اگر مقداری از ارزهایی که برای 
واردات اخصاص داده ش��د به بخش تولید و 
حمایت از تولید کننده داخلی تزریق ش��ده 
بود، آیا نمی توانست شرایط اقتصادی کشور 
را اندکی س��امان دهد و باعث رونق هر چه 

بیشتر تولید شود؟

تقصیر عمده بر عهده 
عرضه کننده ارز است

ادامه صفحه 2

سیاست روز تبعات وام صندوق بین المللی پول به ایران رابررسی میکند؛
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امضای تفاهمنامه بین ستاد 
اجرایی فرمان امام و دانشگاه 
شهید بهشتی در حوره فناوری 

های سالمت و پیشگیری و 
مقابله با کرونا

محم��د مخبر رییس س��تاد اجرایی فرمان 
امض��ای  آئی��ن  در  )ره(  ام��ام  حض��رت 
تفاهمنامه بین س��تاد اجرای��ی فرمان امام 
و دانشگاه ش��هید بهشتی در حوره فناوری 
های س��المت و پیشگیری و مقابله با کرونا 
گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
در بخش های تجهیزات، تشخیص، درمان، 
دارو و خدم��ات از ابتدای این بحران؛ فعال 
و در همه این موارد از مشاوره ها و نظرات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
برخ��وردار بوده ایم. ای��ن تفاهم نامه جهت 
گیری وسرعت دهی را تسهیل خواهد کرد 
که الزمه حل این بحران اس��ت. وی با بیان 
ل��زوم بهره گیری از ظرفی��ت جوانان نخبه 
ب��رای مقابله با بحران فعل��ی جهانی، ادامه 
داد: اگر از دانشگاه ها و علمای علم پزشکی 
پشتیبانی کنیم، چیزی از دنیا کم نخواهیم 
داشت. این اقدام نیز با مدیریت و دلسوزی 
دکتر زالی س��رعت خواه��د گرفت. مخبر 
گفت: به فرض اگر واکس��ن هم کشف شود 
باز مطمئن نیس��تیم با این حجم از تولید و 
در مقاب��ل فراگیری ویروس کووید-19، در 
حد کفایت در اختیار کشور قرار گیرد؛ پس 
الزم اس��ت روی پای خود بایستیم. رئیس 
س��تاد اجرایی فرمان ام��ام  ضمن تاکید بر 
اینکه تم��ام امکانات موجود در س��تاد در 
اختی��ار دکتر زالی و همکاران ایش��ان قرار 
خواهد گرف��ت، تصریح ک��رد: حاصل این 
تفاهم که با انگیزه رس��یدگی به مشکالت 
مردم و بیماران امضا شد، بازگشت آرامش، 
آس��ایش، رفاه، امنیت و سالمت به جامعه 
خواهد بود. امیدواریم ایران و دانشگاه علوم 
پزش��کی شهید بهش��تی، صادر کننده این 

آرامش به دنیا باشد.
وی در پایان مبلغ 2 میلیارد تومان را برای 
شروع رس��می همکاری با دانش��گاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، به این دانشگاه اهدا 
ک��رد و گفت: با تمام توان ه��ر امکاناتی از 
لحاظ مال��ی و تجهیزات ب��رای تحقیق در 

اختیار دانشگاه قرار خواهیم داد.

رادارهایی که هر جنبنده ای 
را زیر نظر دارد

رونمایی از سامانه های راداری
 »خلیج فارس« و »مراقب« 

صفحه 1

حیدری: 
نزاجا بدون خدشه ای به توان رزمی 
در حال مبارزه با کروناست
2


