
به روش نخبگان انقالب عمل کنیم

 لزوم بهــادادن به نخبگی و ضــرورت آن بیش از 
هر زمانی در تاریخ انقاب اســامی احســاس می 
شود. این امر با توجه به معضاتی مانند رفتارهای 
غیر عقانی یا ســردمداری سلبریتی ها در حوادث 
اخیر، حساســیت ملموس تری یافته اســت.  این 
ضرورت همچنین و در ســطحی عمیق تر ما را به 
مبانی و روش عقانی و علم مداِر انقاب اسامی و 
رهبران آن بازمی گرداند و ارجاع می دهد؛ روشی 
کــه فیلســوفان بزرگی چون امــام راحل و عامه 
طباطبائی و شــهید مطهری و رهبر کنونی انقاب 

اسامی از نمادهای واضح و قله های آن هستند.
رهبــر حکیم انقاب نیز همــواره و در حادثه های 
مختلف ما را به مبانی و روش انقاب اسامی بازمی 
گردانند. این بازگشــت، مهمترین تکیه گاه حرکت 

به جلو و جهش کشور و انقاب اسامی است.
متناســب با حقیقت مذکور، امروز در شرایطی که 
یک فتنه مجازی و رویایی بدون آرمان ســربرآورده 
است، بازگشت به آرمانهای انقاب و تأکید و تصریح 
بر واقعیت و واقع گرایی آن و واضح کردن آن برای 
اقشار و گروه هایی که از آن کم اطاع یا بی اطاع 
هســتند، حرکتی رو به جلو و کنشی، و در نتیجه، 
پرهیز از موضع انفعالی یا حداکثر واکنشی می شود. 
هر چند واکنش و نقد شبهات و دروغ های دشمن 
نیز همواره ضروری اســت، اما تحت هر شــرایطی 
رویکرد ایجابی، مثبت، اثباتی نظام الهی جمهوری 
اسامی همیشه اولویت خواهد داشت. این رویکرد 
منطق و منظومه فکری مســتدل و قوی و بی نظیر 
انقاب اســامی را مقابل دیده گان خواهد نهاد و 

مانع از فراموشی یا کمرنگ شدن آن می شود.
به عنــوان مثالی بــرای واضح تر شــدن مدعای 
ایــن متن، الزم اســت به یک پدیــده در حوادث 
اخیر اشــاره کنیم. در آشــوب اخیر دیده شد که 
برخوردهای ســطحی از جانــب برخی افراد در هر 
دو ســو صورت گرفت و افراد کم سواد، میانداری 
کردنــد. ناظر به چنین ضرورت هایی، رهبر انقاب 
دســت بر قضا توطئه اخیر و جنبــه برنامه ریزی 
شــده حوادث کنونــی )عمده ماهیــت آن توطئه 
دشمن بوده است( را چندان جدی نگرفتند. چراکه 
لیدرهای آن افرادی سطحی و بدون پشتوانه نظری 
یا معنوی و حتی مردمــی بودند. این لیدرها نه از 
نظر علمی حرفی دارند و نه هرگز زندگی و گذشته 
آنها با هویت اسامی و حتی هویت ایرانی و مردمی 
نســبت مثبتی داشته است و نه از جنبه اخاقی یا 

شخصیتی قابل اعتنا هستند.
ناظــر به چنین وضعی، رهبر حکیم انقاب حتی با 
ســکوت خود و در ادامه با کم سخن گفتن از این 
حــوادث- به نحو ضمنی- یا صریح)مانند جایی که 
در دیدار اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
تذکر دادند که »مسئوالن کشور نیز مراقب باشند 
اینگونه مســائل آنها را از مســئولیت ها و وظایف 
اصلــی در عرصــه داخلی و خارجی بــاز ندارد«.( 
مــا را به عمق فرهنگی و فکری و فلســفی انقاب 
اسامی )مسیر ایجابِی عقانیت که مستلزم تمرکز 
بر اهداف الهی و مردمی نظام است( بازمی گرانند.

مطابق اندیشــه رهبر انقاب جز با برگرفتن مبانی 
و روش انقاب اســامی)عقانیت آن( نمی توان بر 
مشــکات به طرزی که در تزار انقاب اســامی و 
اندیشــه عمیق آن و منافع مردم اســت غلبه کرد. 
جز با مبانی وفاق آفرین و مستدل و محکم انقاب 
اســامی، حتی نمی توان به گفت و گوی سیاسی 
موفق رســید و منافع ملی و هویت و در یک کام 
حقیقت و مصلحت را به تحقق رســانید)مصلحت 

عامل حفظ، تحقق و ارتقای حقیقت است(.
اگــر اولویت و حساســیت عمــق فرهنگی انقاب 
اسامی درک شــود، آن گاه به دانش و فضیلت و 
نخبگان بهای شایسته و بایسته داده خواهد شد و 
فضا برای جوالن افراد سطحی و شومن و سلبریتی 

های بعضاً بی درد و بی درک فراهم نمی شود. 
ناگفته پیداســت که عقانیت و عقل گرایی نسبت 
هم افزا و مثبتی با نخبه گرایی دارد. البته این نخبه 
گرایی یا نخبه گرایی مخصوص به انقاب اسامی، 
در عین حال عام گرا و مردمی اســت و بنابراین از 
نخبه گرایی اشــرافی یا برج عاج نشین که در آن 
یک طبقه خاص-ولو دانشــگاهی- خود را ممتاز و 
متمایز از جامعه و عموم مردم بدانند، به دور است.
نخبه گرایی مبتنی بر عقانیت انقابی چنان است 
که فرد نخبه و تربیت شــده یــا مطلوب آن فردی 
دارای علم و عمل درست است؛ فردی که با دانایی 
خود عمیق ترین ضربه را به دشــمنان معنویت و 

حقیقت خواهد زد.   الف

 قدردانی شریعتی از دستور رئیس 
قوه قضائیه برای آزادی زندانیان

عضو هیات رئیســه فراکســیون دیپلماســی بین 
المللی مجلس از دســتور رئیس قوه قضاییه برای 
 مســاعدت در خصــوص آزادی برخــی زندانیان

قدردانی کرد.
غامرضــا شــریعتی نماینــده مردم بهشــهر در 
مجلس شــورای اســامی در صفحه شخصی خود 
در توئیتر، نوشــت:»درپی مواضع حکیمانه  رهبری 
عزیز انقاب در اجتماع عظیم بســیجیان سراســر 
کشور و اقدام مدبرانه ریاست محترم قوه قضائیه با 
موضوع مساعدت درخصوص برخی زندانیان، درپی 
 ظفرمندی تیم ملی فوتبال، تشکر صمیمانه خود را 
اعام می داریم.« رهبر معظم انقاب به مناســبت 
فرا رســیدن هفته بســیج با جمعی از بســیجیان 

سراسر کشور دیدار کردند.

یادداشت

نیـروی  روز  آذر  هفتـم  مناسـبت  بـه  کـه  رئیس جمهـور 
دریایـی ارتـش و بـه منظـور شـرکت در رژه یگان هـای 
نمونـه ایـن نیـرو بـه بنـدر جاسـک در اسـتان هرمـزگان 
سـفر کـرده بـود، بـا مـردم ایـن منطقـه رو در رو دیـدار 
کـرد و از اهمیـت راهبردی سـواحل مکـران در حوزه های 

اقتصـادی  سـخن گفـت.
بـه گـزارش ایرنـا، سـید ابراهیـم رئیسـی، رئیس جمهـور، 
دیـروز  بـه منظـور حضـور در مراسـم رژه نیـروی دریایی 
ارتـش جمهـوری اسـامی ایـران و بازدیـد از ظرفیت های 
کـرد.  سـفر  هرمـزگان  اسـتان  بـه  جاسـک،  بنـدر 
رئیس جمهـور همچنیـن در جریـان ایـن سـفر یـک روزه، 

بـا مـردم جاسـک رو در رو، دیـدار و گفت وگـو کـرد.
بـه  هرمـزگان،  اسـتان  بـه  خـود  ورود  بـدو  در  رئیسـی 
صـورت هوایـی ظرفیت هـای جاسـک و مناطـق مختلـف 
حـوزه راهبردی سـواحل َمُکـران را مورد بررسـی قرار داد. 
پـس از آن نیـز به مناسـبت روز نیروی دریایـی ارتش، در 
منطقـه دوم دریایـی والیت جاسـک حضور پیـدا کرد و از 

توانمندی هـای ایـن نیـرو بازدیـد کرد.
رئیس جمهـور در ادامه برنامه سـفر به شهرسـتان جاسـک 
و منطقـه دوم دریایـی والیـت نداجـا در ارتبـاط تصویری 
بـا ناوگروه هـای ۸۵، ۸۶ و ۸۷ نیـروی دریایـی ارتـش بـا 
فرماندهـان ایـن ناوگروه هـا، فرماندهـان ناوشـکن بایندر و 
نـاو پشـتیبانی رزمی بندرعبـاس در آب های دریای سـرخ 
و فرماندهـان ناوبنـدر مکـران و ناوشـکن دنـا در آب هـای 
اقیانـوس آرام گفتگـو کرده و از آخریـن وضعیت ماموریت 

ایـن ناوگروه هـا مطلع شـد.
رئیسـی در حاشـیه رژه یگان هـای نیـروی دریایـی ارتـش 
در منطقـه دوم دریایـی والیـت ایـن نیـرو اظهـار داشـت: 
حضـور نیـروی دریایـی نـه فقط بـرای امنیت مرزهـا بلکه 
فعالیت هـای  از  و حمایـت  اقیانوس هـا  در  بـرای حضـور 
بسـیار  بین المللـی  آبراه هـای  در  تجـاری  و  اقتصـادی 

اطمینـان بخـش اسـت.
رئیسـی بـا بیـان اینکـه گسـترش فعالیت هـای اقتصـادی 
ارتـش  دریایـی  نیروهـای  بـا حضـور  تجـاری  توسـعه  و 
تهدیداتـی  وجـود  بـا  کـرد:  تصریـح  اسـت،  امکان پذیـر 

مختلـف  بخشـ  های  و  بین المللـی  آب هـای  در  امـروز  کـه 
بـرای  دریایـی  نیـروی  حضـور  دارد،  وجـود  اقیانوس هـا 
فعـاالن اقتصـادی اطمینـان بخـش اسـت. وی گفـت: از 
برقـراری  بابـت  ارتـش  دریایـی  نیـروی  در  دوسـتان مان 
امنیـت کشـتی رانـی در منطقـه، دفـاع و امنیـت کشـور، 
صیانـت از سـکوها و همه منافـع جمهوری اسـامی ایران 

در سـطح منطقـه و جهـان تشـکر می کنـم.
وی پـس از بازدیـد میدانی خود، در اجتماع مردم جاسـک 
حاضـر شـد و در سـخنرانی خـود تأکیـد کرد: امـروز ملت 

ایـران در مقابـل تمامـی دنیـا می تواند که بگوید ۴۳ سـال 
توطئـه و دشـمنی دشـمنان، تحریـم و تهدیـد دشـمنان، 
محاصـره اقتصـادی و جنـگ نظامی نتوانسـته اسـت ما را 
از اهـداف بلندمـان بازبـدارد و مـا همچنـان بـر آرمان ها و 

اهـداف بلنـد مـدت تاکیـد می کنیم.
رئیـس  جمهـور بـا اشـاره بـه مسـائل و مشـکات شـرق 
را  تیمـی  هرمـزگان  اسـتاندار  داشـت:  اظهـار  هرمـزگان 
بـه صـورت ویـژه و خـاص تشـکیل خواهـد داد کـه نکات 
مـورد نظـر مـردان و زنـان این منطقـه کـه در جهت رفع 

محرومیت هـای منطقه اسـت، مـورد پیگیری قـرار بگیرد.
رئیسـی خطـاب بـه مردم جاسـک کـه در این هـوای گرم 
و در ایـن اجتمـاع باشـکوه شـرکت کردنـد، گفـت: بـرای 
مـن افتخـار بود کـه در خدمت شـما عزیـزان و بزرگواران 
باشـم، پیشـرفت و آبادانـی سـیریک و بشـاگرد و مناطـق 

مختلـف شـرق هرمـزگان، همـه در دسـتورکار ما اسـت.
رئیسـی در ادامـه ایـن سـفر پـس از بازدیـد از نمایشـگاه 
دسـتاوردهای نیـروی دریایـی ارتش، با حضـور در منطقه 
دوم دریایـی والیـت بنـدر جاسـک بـر ناوشـکن سـهند به 
عنـوان نـاو سـرفرماندهی، حاضـر شـد و از رژه یگان هـای 
نمونـه زیرسـطحی، سـطحی و پـروازی ارتـش جمهـوری 

اسـامی ایـران بازدیـد کرد.
مهدی دوسـتی اسـتاندار هرمزگان، غامحسین اسماعیلی 
رئیـس دفتـر رئیـس جمهـور، امیـر سـرتیپ محمدرضـا 
مسـلح،  نیروهـای  پشـتیبانی  و  دفـاع  وزیـر  آشـتیانی 
امیـر سرلشـکر سـید عبدالرحیـم موسـوی فرمانـده کل 
ارتـش جمهـوری اسـامی ایـران و امیـر دریـادار شـهرام 
ایرانـی فرمانـده نیـروی دریایـی ارتـش در ایـن مراسـم 

کردنـد. همراهـی  را  رئیس جمهـور 
و  فجـر  کاس  ناوچه هـای  البـرز،  سـهند،  ناوشـکن های 
کاس سـیریک، نـاو تنـب، لندینگ کرافـت کاس هرمز، 
هواناوهـا، زیردریایی هـای غدیـر و فاتـح و دسـته بالگردی 

جـزو یگان هـای حاضـر در ایـن رژه بودنـد.
جاسـک یکـی از ۶ شهرسـتان بنـدری اسـتان هرمـزگان، 
در فاصلـه ۳۰۰ کیلومتـری شـرق بندرعبـاس اسـت که به 
علـت واقع شـدن در انحنـای جغرافیایی اسـتان و مجاورت 
بـا دریـای مکـران و تنگه هرمـز همـواره از اهمیـت زیادی 
برخـوردار بـوده اسـت. َمُکـران از نظـر تاریخـی سـرزمینی 
سـاحلی در جنـوب شـرقی ایـران و جنوب غربی پاکسـتان 
اسـت کـه در طـول خلیـج عمـان از رأس الکـوه در غـرب 
پاکسـتان  بلوچسـتان  ایالـت  غربـی  جنـوب  تـا  جاسـک 
گسـترده اسـت. رهبـر معظـم انقـاب و همچنیـن برخـی 
از فرماندهـان ارشـد نظامـی در سـال های اخیر بر توسـعه 
سـواحل مکـران کـه نقطه اتصـال کریدور شـمال- جنوب 

اسـت، تأکیـد کرده انـد.
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گزارش
با حضور رئیس جمهور انجام شد؛ 

رژه یگان  های نمونه نیروی دریایی ارتش در دریای عمان

رئیس مجلس شــورای اسامی گفت: تنها راه برون رفت کشور از مشکات پیش 
رو، نوســازی نظام حکمرانی همراه با بازگشــت به مردم و تاکید بر خداباوری به 

عنوان دو رکن اصلی فرهنگ بسیجی است.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسامی دیروز در جلسه علنی مجلس 
در نطق پیش از دســتور گفت: در ابتدا به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال 
که با نمایش اتحاد، غیرت و عشــق خود به ایران عزیز چشم ملت ایران را روشن 
کردنــد تبریک و خداقوت می گویم و برای آنها در ادامه بازی ها آرزوی موفقیت 
دارم و امید دارم مردم ایران با لطف خدا، هملت و تاش بازیکنان تیم ملی برای 

اولین بار صعود به مرحله بعدی را جشن بگیرند.
قالیباف با اشــاره به فرا رســیدن سالروز تشکیل بسیج مســتضعفان بیان کرد: 
همچنین سالروز تشــکیل بسیج مســتضعفان به فرمان امام خمینی )ره( را به 
بســیجیان سراسر کشور تبریک می گویم. بسیج ســتون فقرات دفاع از انقاب 
اســامی است و این لشکر مخلص خدا در هر برهه ای ثابت کرده طوفان حوادث 
و دشــمنی ها علیه انقاب اسامی، کوه مســتحکم بسیج را ذره ای از جای خود 
تکان نمی دهد. وی افزود: فداکاری و شــهادت و مجروحیت جمعی از بسیجیان 
که برای حفظ امنیت مردم خود را در معرض خطر قرار می دهند افتخار دیگری 

بود که در کارنامه زرین بسیج به ثبت رسید.
رئیس مجلس شــورای اســامی یادآور شــد: مردم هنوز اقدامــات مخلصانه و 
مجاهدانه بســیج و ســپاه را در چالش های پیش آمده فراموش نکرده اند، بسیج 
اثبات کرده در هر مقطع زمانی و هر شــرایط ویــژه که برای مردم پیش می آید 

می تواند نقطه اتکا و امید مردم برای عبور از چالش ها باشد.
وی ادامه داد: زمانی که در فراگیری کرونا نیازمند فوری تجهیزات اولیه پزشکی 

بودیم یا زمانی که فاصله گذاری های اجتماعی، معیشــت مردم را با مشــکات 
مواجه کرده بود یا زمانی که ســیل گســترده مردم استان های مرکزی و جنوبی 
کشور را با ســختی مواجه کرده بود یا وقتی زلزله هموطنان را در سی سخت و 
ورزقان و هرمزگان با چالش رو به رو ساخته بود مردم، بسیجیان را در کنار خود 

دیدند و آثار حضورشان در حل مسائل را مشاهده کردند.
قالیباف عنوان کرد: با وجود ناکارآمدی های سالیان متمادی که سرعت پیشرفت 
کشور را کند کرده است، حضور مؤثر و کارآمد بسیج و سپاه صرفاً یک دلیل دارد 
و آن فرهنگ بســیجی اســت که امام )ره( آن را در مردم ایران دمید و در دفاع 

مقدس متبلور و بالنده شد.
قالیباف تاکید کرد: نســخه شــفابخش فرهنگ بســیجی تکیه بر مردم و باور بر 
سنت های الهی بود و بر همین اساس است که تصریح می کنم تا زمانی که این دو 
باور در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاســی مبنای برنامه ریزی و 
اقدام قرار نگیرد نخواهیم توانست چالش های این عرصه ها را حل کنیم لذا تاکید 
می کنم تنها راه برون رفت کشور از مشکات پیش رو مخصوصاً در حوزه اقتصاد، 
نوســازی نظام حکمرانی با بازگشــت به مردم و تاکید بر خداباوری به عنوان دو 

رکن اصلی فرهنگ بسیجی است که باید مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد.

رئیس مجلس شورای اسامی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن هفته مجلس گفت: 
الزم اســت فرا رســیدن هفته مجلس را به همکارانم تبریک بگویم و ان شاءاهلل 
در زمانی نزدیک تر به روز مجلس درباره کارنامه مجلس یازدهم ســخن خواهم 
گفــت اما از نمایندگان می خواهــم مطابق آنچه رهبر انقاب از ما خواســته اند 
دستاوردهای مجلس یازدهم را با مردم در میان بگذارند و موانع پیش روی خود 

را نیز برای آنها شرح دهند.
قالیبــاف بیان کرد: همچنین از رســانه ها درخواســت دارم عــاوه بر زحمات 
همیشــگی در این هفته به طور خاص در حــدود وظایف و اختیارات مجلس، ما 
نمایندگان را نســبت به وظایف و وعده های داده شده مورد مطالبه قرار دهند و 

دستاوردها و نقاط ضعف مجلس را منصفانه منتشر کنند.
وی اظهار کرد: تردید ندارم در صورت انعکاس کارشناســانه و منصفانه رسانه ها، 
مجلــس در حدود وظایف و اختیارات خود از مــردم نمره خوبی خواهد گرفت. 
ضمن آنکه نقدهای دلســوزانه شــما برای اصاح ادامه حرکت مجلس تبدیل به 

فرصتی گرانقدر می شود.
رئیس مجلس شــورای اسامی ادامه داد: همچنین پیشــاپیش فرا رسیدن روز 
نیروی دریایی را به تمامی حافظان غیور دریا در ارتش و ســپاه تبریک می گویم 
و یاد و خاطر یوم اهلل هفتم آذر و شهدای پرافتخار ناوچه پیکان و تمامی شهدای 

نیروی دریایی را گرامی می دارم.
قالیباف در پایان خاطرنشــان کرد: در آســتانه دومین سالروز شهادت دانشمند 
ســرافراز شهید محســن فخری زاده مهابادی یاد و خاطر او را گرامی می دارم و 
به ارواح پاک دانشــمندان شهیدی که در راه اعتای ایران مجاهدت کردند درود 

می فرستم. امید است بتوانیم ادامه دهنده راه آنها باشیم.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

تنها راه برون رفت کشور از مشکالت 
نوسازی نظام حکمرانی است

تیم هـای ایـران و آمریکا در دوحه سـه شـنبه به مصـاف هم خواهند 
رفـت. ایـران بـرای صعـود به پیـروزی یـا تسـاوی نیـاز دارد. آمریکا 
هـم بـرای راه یافتـن بـه مرحله بعـد باید حتما از سـد ایـران بگذرد.
بـه گـزارش تسـنیم رسـانه های فارسـی زبان کـه در گذشـته تـاش 
داشـتند مانـع از حضـور ایـران در جـام جهانـی 2۰22 شـوند، امـا 
در نهایـت خودشـان از رسـیدن بـه دوحـه منع شـدند یـا بازماندند، 
اکنـون امیدوارنـد بـا پرداختـن به حواشـی فوتبـال، نتیجه بـازی در 
برابـر انگلیـس را بـرای ایـران تکـرار کننـد. هرچنـد ممکـن اسـت 
برخـی از کارکنـان آن رسـانه ها تمایـل چندانـی بـه باخـت ایـران 
نداشـته باشـند؛ همچـون گـزارش عجیـب مـزدک میرزایـی از بازی 

ایـران - ولز.
رسـانه های فارسـی زبـان همچنیـن می گوینـد که خوشـحالی مردم 
در خیابان هـای شـهرهای مختلف ایـران پس از پیـروزی در برابر ولز 
»حکومتـی« اسـت. آن ها حتی به مسـتر تسـتر که در ورزشـگاه بود 
و پـس از بـه ثمر رسـیدن ُگل ایران خوشـحالی کـرد، هجمه کردند.
آن رسـانه ها بـرای پیـروزی ایـران در برابر ولز نیـز از تیترهای خیلی 
سیاسـی اسـتفاده کردند. به طور مثال بخش فارسـی صـدای آمریکا 
رویارویـی ایـران با ولز را »صف آرایی فرسـتادگان جمهوری اسـامی 
مقابـل معترضـان در قطـر« نامیـد! یـا اینکه خبـر پیروزی ایـران در 
برابـر ولـز را بـا تیتـر »غلبـه بـر ولـز در دیداری پرحاشـیه« منتشـر 
کـرد؛ در حالـی کـه در بـازی برابر ولز با حاشـیه های بسـیار کمتری 

نسـبت به بـازی برابـر انگلیس روبـرو بودیم.
همچنیـن کارلـوس کی روش که در روزهای گذشـته تـاش کرده تا 
تیـم ملـی فوتبـال به دور از حواشـی کار خود را پیش ببـرد و پس از 
شکسـت در برابـر تیم انگلیس توانسـت تیـم را بازیابـد و پیروزی در 
برابـر ولـز بـه دسـت آورد، این روزها بیـش از دیگر اعضـای تیم ملی 
مورد هجمه رسـانه های فارسـی زبان به خصوص اینترنشـنال اسـت.
در  نتوانسـته  و  بازمانـده  قطـر  در  حضـور  از  اینترنشـنال  اگرچـه 

نظـر  بـه  امـا  کنـد،  پیـدا  کـی روش حضـور  نشسـت های خبـری 
می رسـد پاسـخ های سـرمربی تیم ملی به سـواالت سیاسـی تعدادی 
از خبرنـگاران موجـب شـده تـا آن رسـانه را بـه اسـتفاده از تعابیـر 

عجیـب و غریـب بـرای کـی روش وادارد.
این شـبکه سـعودی در یـک گزارش، کـی روش را نماینـده ولی فقیه 
خوانـد. محمـد تقوی نیـز در صحبت هایی سـرمربی تیم ملـی ایران 
را شـبیه افـرادی دانسـت کـه در حوزه های علمیـه درس خوانده اند!

یورگـن کلینزمـن، بازیکن و مربی سـابق آلمـان، روز جمعه گفت که 
کـی روش واقعـا بـه خوبی بـا تیم ملی و فرهنگ ایران سـازگار اسـت. 
آن هـا مـدام روی داوران خـط و داور چهـارم کار کردنـد و بر قضاوت 
آن هـا تاثیـر گذاشـتند. این فرهنگ آن هاسـت. آن ها شـما را از بازی 

خودتان خـارج می کنند.
سـرمربی تیـم  ملی فوتبـال نیز خطـاب به اسـطوره آلمانی ها پاسـخ 
داد: مهـم نیسـت چقـدر بـه تـو بابـت آنچـه درزمیـن فوتبـال انجام 
داده ای احتـرام می گـذارم ولـی آن صحبت هـا درباره فرهنـگ ایران، 
تیـم ملـی فوتبـال ایـران و بازیکنانـم، مایـه شرمسـاری در فوتبـال 
اسـت. هیچ  کـس نمی توانـد اتحـاد مـا را خدشـه دار کنـد. دوسـت 
داریـم تـو را به عنـوان مهمـان بـه کمپ تیم  ملـی دعوت کنیـم تا با 
بازیکنـان ایـران آشـنا شـوی. به هـر حـال می خواهیم تصمیـم فیفا 
را در قبـال مطلـب تـو به عنـوان عضـو گـروه تحقیقـات جام جهانـی 
ببینیـم؛ چـرا کـه انتظـار داریم تـو قبل از اینکـه به کمپ مـا بیایی، 

از ایـن سـمت اسـتعفا کنی.
آمریکایی هـا نیز پاسـخ حمایت بوق چی هایشـان را دادنـد و صفحات 
مجـازی تیم ملـی فوتبال آمریـکا در اقدامی عجیـب در تصویر جدول 
رده بنـدی گـروه B جـام جهانـی 2۰22 قطر، نمـاد »اهلل« را از پرچم 
جمهـوری اسـامی ایران حذف کرده اسـت. در پی این اقـدام، تعداد 
زیـادی از فعالیـن فضای مجازی اقدام به انتشـار تصویـر پرچم ایران 

زیـر این پسـت کرده اند.

رسانه های فارسی زبان ضدانقالب بوقچی تیم آمریکا شدند

اینترنشنال: کی روش نماینده ولی فقیه است!

معــاون اول رئیــس جمهور گفت: ۶ هزار میلیارد تومان تســهیات در قالــب تبصره ۱۸ برای 
اشتغالزایی در استان ها پرداخت می شود.

محمد مخبر در جلســه ای با موضوع اشــتغال، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکرد 
همه دســتگاه های اجرایی و استان ها را برای تحقق وعده اشتغال دولت ارزیابی کند و در صورت 
عقب بودن از برنامه، از آنها برنامه جبرانی زمان بندی شــده بخواهد. وی با اشاره به عدم انطباق 
مهارت متقاضیان اشــتغال با نیازهای بازار کار، از ســازمان فنی و حرفه ای کشور خواست ضمن 
احصاء نیازهای بازار کار، برنامه ریزی گســترده ای برای آموزش به متقاضیان اشــتغال در کشور 
ارائــه کند. معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم تعیین رشــته های تولیدی متناســب با 
نیازهای کشور تاکید و خاطرنشان کرد: باید رشته های تولیدی منطبق بر نیازهای کشور احصاء 
و به تناســب این رشته های شغلی، منابع مالی و اعتبارات الزم به سمت مشاغل خرد، متوسط و 
خانگی هدایت شــود. مخبر با تاکید بر پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان تسهیات در قالب تبصره 
۱۸ به اســتان ها طی یک هفته آینده، تصریح کرد: وزارت کشور باید استانداران را مکلف کند تا 
از فرصت ها و ظرفیت های هر منطقه در قالب این تبصره برای اشــتغالزایی استفاده کنند. بانک 
مرکزی نیز باید به صورت مستمر از بانک های عامل گزارش اشتغال ایجاد شده ناشی از پرداخت 

تسهیات بانکی را دریافت و به دولت ارائه دهد.
در این جلســه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشــاورزی و معاونین دستگاه های 
ذیربط نیز حضور داشــتند، وزارت تعاون گزارشی از سامانه رصد ملی اشتغال ارائه کرد و گفت: 
تا پایان آبان ماه ،۶۶ درصد از تعهد اشتغال دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ در سامانه رصد ملی 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است که این میزان مطابق زمانبندی پیش 
بینی شده تا پایان سال بوده و همه موارد در سه مرحله پیامکی، تماس و به صورت حضوری تا 

پایان سال نظارت خواهند شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تاکید بر افزایش آمار بیمه شدگان در دولت 
ســیزدهم، گفت: به دنبال طراحی ســامانه ثبت بیکاران در کشور هســتیم تا با اطاعات و آمار 
دقیق تر بتوانیم برنامه ریزی مناســبی برای رفع معضل بیکاری انجام دهیم. در ادامه این نشست 
ســازمان برنامه و بودجه گزارشی از نقشه راه اشتغالزایی این سازمان و چالش های پیش رو ارائه 
کرد و اعضای حاضر در جلسه نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص این گزارش ارائه کردند.

معاون اول رئیس جمهور:

 ۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
برای اشتغالزایی پرداخت می شود

محسن سلگی

یادداشت


