
7 هزار، 9 هزار و نزديك به 12 ه�زار؛ اين روند 
رش�د آمار ابتالهاي جديد به كرونا در سه روز 
اخير است. نگاه گذرا به همين آمارها هم خود 
گواهي بر آغاز موج تازه اي از پاندمي در كشور 
است. عالوه بر اين، روز گذش�ته بعد از 47 روز 
با قرمز ش�دن اردكان يزد، رنگ قرمز به نقشه 
كرونايي كشور بازگشت و با شيب تند افزايش 
ابتالهاي تازه، س�رعت قرمز ش�دن شهرهاي 
كشور نيز افزايش خواهد يافت. آنطور كه دبير 
كميته اپيدميولوژي و پژوه�ش كميته علمي 
كشوري مقابله با كوويد19 خبر داده است، فعاًل 
در ش�اخه باال رونده موج اوميكرون قرار داريم 
و بروز مجدد مرگ هاي سه رقمي كرونايي دور 
از انتظار نيس�ت. به خصوص اينكه بازگشايي 
تاالرهاي پذيرايي، س�الن هاي سينما و تئاتر و 
بسيار از مشاغلي از اين دست و فعاليت آنها با 
ظرفيت صد درصدي مي تواند سرعت گرفتاري 
كشور را در قله پيك ششم بيشتر كند. بر اين 
اساس حتي اگر اين بازگشايي ها همين امروز هم 
متوقف و تعطيل شوند، تا نيمه بهمن ماه نه تنها 
كاهش سرعت بيماري را نمي بينيم، بلكه افزايش 
س�رعت ابتال به بيماري را هم ش�اهد خواهيم 
بود. بازگش�ت محدوديت ها در اوج قله شيوع 
راهگشا نخواهد بود و امروز زمان تصميم گيري 
مناسب براي مواجهه با موج ششم كروناست. 

اوميكرون مهمان ناخوانده اين روزهاي كشور است 
و كم كم با افزايش قابل توجه آمار ابتالهاي روزانه 
خودنمايي مي كند. اينكه اوميكرون مي تواند پايان 
كرونا باشد يا كشندگي كمتري نسبت به گونه هاي 
قبلي دارد يا خير در حد يك نظريه تأييد نشده است 
و هشدارهاي سازمان جهاني بهداشت اين نظريه 

را تأييد نمي كند. حتي ابتللالي قبلي به كرونا هم 
نمي تواند مانع انتقال اوميكرون شللود. مطالعات 
در انگليس نشان داد دو سللوم افرادي كه به سويه 
اوميكرون آلوده شده اند مي گويند كه قباًل سابقه 
ابتال به كوويد  ۱۹ را داشته اند. با وجود اينها شايد 
تنها اميدواري براي عبوري كم خطرتر از اين موج 
تازه گستر واكسيناسيون در كشور باشد. در عين 
حال مسعود يونسيان، دبير كميته اپيدميولوژي و 
پژوهش كميته علمي كشوري مقابله با كوويد۱۹ 
با هشدار نسللبت به روند افزايشي ابتال به كرونا در 
كشور و شدت گرفتن آن در چند روز اخير  مي گويد: 
» فعاًل در شاخه باال رونده موج اوميكرون قرار داريم 
و بروز مجدد مرگ هاي سلله رقمي كرونايي دور از 

انتظار نيست.«
 غلبه اوميكرون 

يونسلليان با اشللاره به غلبه اوميكرون در كشور، 
قرار گرفتن در شللاخه باال رونده موج اين سويه و 
خطر افزايش بسللتري و مرگ ومير ناشللي از آن، 
مي افزايد: » در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد موارد 
كرونايي كه در كشور در حال گردش است، از سويه 
اوميكرون بوده و مي توان گفللت كه اوميكرون در 
كشور غالب شده اسللت. در عين حال در كل دنيا 
۷۲ درصد موارد ابتال به كرونايي كه بررسي شده، 
اوميكرون بوده و طبيعي اسللت كه كشللور ما هم 
مستثني نباشد، بنابراين اوميكرون در دنيا غالب 
شده و در كشور ما هم طبيعتاً به ويروس غالب بدل 
شده است. « وي با بيان اينكه طي دو هفته گذشته 
يعني از نيمه دي ماه روزانلله افزايش موارد جديد 
كرونا را داشتيم كه حدوداً روزي ۱۰ تا ۱۲ درصد 
افزايش نسبت به روز قبلش را شاهد بوديم، در عين 
حال درباره معيارهاي رنگ بندي كرونايي شهرها  
مي گويد: » بايد در رنگ بندي تغييراتي ايجاد شود. 

شاخص رنگ بندي كرونايي فعلي ممكن است دير به 
ما هشدار دهد، اما نكته مثبتش اين است، هشداري 
كه مي دهد، كاذب نيست. بر اين اساس وقتي كه 
اين شاخص اعالم مي كند رنگ بندي كشور تغيير 
كرده، به اين معناست كه واقعاً تغيير كرده است. با 
اين حال تمايل بر اين است شاخصي داشته باشيم 
كه زودتر از آن كه بستري ها افزايش يابد،  بر اساس 

تعداد موارد سرپايي به ما هشدار بدهد.«
 لزوم تزريق واكسن براي مهار بيماري

يونسلليان با تأكيد بر لزوم تكميل واكسيناسيون 
عليه كرونا در كشللور  مي افزايللد: » در حال حاضر 
بايد براي يافتن و متقاعد  كللردن افرادي كه هنوز 
از تزريق واكسللن امتناع مي كنند، اقدام كنيم و با 
كساني كه عليه واكسيناسيون فعاليت مي كنند، 

برخورد قانوني شود.«
وي با بيان اينكه وضعيت انجام دو دوز واكسيناسيون 
در كشور، مناسب نيست، مي گويد: »تنها ۶۴ درصد 
باالي ۱۲ ساله ها دو دوز واكسن زده اند و هنوز تمام 
افراد واجد شرايط تزريق واكسللن، واكسن كرونا 
تزريق نكرده اند. البته سللتاد ملللي مقابله با كرونا 
اعالم كرده اسللت كه جمعيت زير ۱۲ سللال هم 
مي توانند واكسن كرونا تزريق كنند، اما تا زماني كه 
اين جمعيت به واكسن دسترسي پيدا كرده و دوز 
اول و سپس دوز دوم را تزريق كنند و بعد دو هفته از 

آن بگذرد، زمان بر است.«
از نگاه وي بايد سراغ افراد واجد شرايط رفت، چراكه 
تزريق دو دوز واكسن كرونا در افراد باالي ۱۲ سال 

نيز هنوز به ۸۰ درصد نرسيده است. 
 افزايش س�رعت ابتال به كوويد19 در نيمه 

بهمن ماه
يونسلليان درباره بازگشللايي هاي انجام شللده در 
تاالرهاي پذيرايي، سالن هاي سللينما و تئاتر كه 

بعضاً بللا ظرفيت صددرصللدي فعاليت مي كنند، 
نيز اينگونه توضيح مي دهد: » دو هفته ديگر تأثير 
بازگشللايي ها را مي بينيم. قطعاً اين بازگشايي ها 
اثرات نامطلوبي خواهند داشت و ترديدي در اين 
زمينه وجود ندارد. حتي اگر اين بازگشايي ها همين 
امروز هم متوقف و تعطيل شوند، تا نيمه بهمن ماه 
نتيجه آنچه را كه در يك ماه گذشته تاكنون انجام 
داده ايم، خواهيم ديد. اين بازگشايي ها منجر به اين 
مي شوند كه در نيمه دوم بهمن ماه نه تنها كاهش 
سرعت بيماري را نبينيم، بلكه افزايش سرعت ابتال 
به بيماري را هم شاهد باشيم. متأسفانه زماني به 
محدود كردن بازگشايي ها فكر مي كنيم كه در اوج 
قله قرار گرفته ايم. آن زمان خيلي دير اسللت و هر 
تصميمي كه قرار است بگيريم، امروز و اكنون وقتش 
اسللت.« وي تأكيد مي كند: » زماني كه تخت هاي 
بيمارستان ها و آي سي يوهاي ما پر شدند،  كمبود 
دارو، سرم و اكسلليژن پيدا كرديم، آن زمان براي 
تصميم گيري خيلي دير است. عالج واقعه پيش از 
وقوع بايد كرد.« از نگاه يونسيان بايد در بازگشايي ها 
اولويت بندي داشته باشلليم كه با دو مالك انجام 
شللود؛ اول اينكه چه تأثيري بر روند اپيدمي دارد 
و دوم چه تأثيري بر روند فعاليت هاي اجتماعي و 

اقتصادي جامعه دارد. 
 احتمال وقوع مرگ هاي 3 رقمي 

وي درباره شرايط پيك ششم با كروناي اوميكرون  
تأكيد مي كند: » مرگ سه رقمي را اصالً دور از ذهن 
نمي بينم. البته انتظار بروز شللدت مللوج پنجم را 
نداريم. زيرا اوميكرون مقداري شدت خفيف تري 
دارد، اما مرگ سه رقمي از رگ گردن به ما نزديك تر 
است. رئيس بيمارستان حضرت رسول )ص( اعالم 
كردند كه بسياري از بخش هاي  آي سي يو كرونا را 
تعطيل كرده بوديم، اما اكنون دوباره پر شده و اين 
ابتداي شروع موج است.  فعالً در شاخه باالرونده قرار 
داريم و تعداد مواردمان به صورت تصاعدي افزايش 
مي يابد. روزي مي رسد كه تخت هايمان پر شوند، 
وقتي تخت هايمان پر شوند، كمبود پرسنل، دارو 
و تجهيزات و اكسلليژن پيدا كرديم، طبيعي است 
كه آن زمان درمان هم بدتر شده و سه رقمي شدن 
مرگ ها هم خيلي دور از ذهن نيست. بنابراين اصاًل 
دل مان را خوش نكنيم كه اوميكرون خفيف است و 
اين هشدار هر روز از سوي مراجع بين المللي علمي 
اعالم مي شود، اما متأسفانه ما تا زماني كه سيل در 

خانه مان نيايد، جدي نمي گيريم.«
 احتمال بازگشت محدوديت ها

حاال عيسللي فرهادي، فرماندار تهللران و فرمانده 
قرارگاه عملياتي مبارزه با كرونا از احتمال بازگشت 
محدوديت هاي كرونايي با توجه به روند افزايشي 
مبتاليان به سويه اوميكرون خبر مي دهد. فرمانده 
قرارگاه عمليات مبارزه با كرونا با تأكيد بر اينكه يك 
شللهر در وضعيت قرمز كرونا و حدود هشت شهر 
در وضعيت نارنجي به سللر مي برند، مي گويد: » با 
توجه به بازگشللت رنگ قرمز و نارنجي به نقشلله 
كشللور و افزايش مراجعان مبتاليان به اوميكرون 
به مراكز درماني هر لحظه امكان تغيير رنگ بندي 
و وضعيت شهرستان تهران محتمل بوده كه ضمن 
نظارت هاي دستگاه هاي ذيربط همكاري شهروندان 
جهت رعايت شلليوه نامه هاي بهداشتي و تكميل 

واكسيناسيون را مي طلبد.«
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توليد بيش از 500 واگن قطار فقط در 9 ماهه نخست امسال

ركورد واگن سازي در ايران شكسته شد

قرمز کرونا خیره سرانه بازگشت
دبير  كميته علمي كشوري مقابله با كوويد19:  بروز مجدد مرگ هاي 3 رقمي كرونايي دور از انتظار نيست

سال گذشته ماهي 

عليرضا سزاوار
حداكث�ر 25 واگن   گزارش  2

قطار در ماه توليد 
مي شد كه اكنون به ماهي 100 واگن رسيده است. 
برنامه اي براي افزاي�ش 120 واگن در ماه نيز در 

حال انجام است. 
حمل و نقل ريلي يكي از اولويت دارترين و مهم ترين 
خدمات شهري در جهان اسللت. در ايران با وجود 
تأكيد برنامه هاي توسعه و اسناد باال دستي، حمل 
و نقل ريلللي به داليل متعدد چنللدان مورد توجه 

نبوده است. 
 فق�ط از 15 درص�د ظرفيت واگن س�ازي 

استفاده مي شد
هم اكنون حمل و نقل ريلي در جابه جايي  ۳۰ درصد  
از كل بار زميني و ۲۰ درصد از مسافران نقش دارد و 

زمينه كافي براي توسعه آن موجود است. 
ظرفيت بزرگي در واگن سازي كشور وجود دارد كه 
بي اهميتي برخي دولت ها موجب تكيه به واردات 
بيشتر و انتقال فناوري كمتر شده بود. اكنون اين 
ديدگاه برعكس شللده و با كاهش نللگاه به خارج، 

واگن ساز ي رونق گرفته است. 
براسللاس آمارهاي انجمن حمل و نقللل ريلي، در 
۱۰ سللال اخير حدود ۴هزار دستگاه ناوگان ريلي 
حمل و نقل بار به شللبكه اضافه شده است. از اين 
۴هزار دستگاه، ۵۰درصد توليد داخل و ۵۰درصد 

وارداتي بوده است. 
تارنماي اين انجمن خبر داده كه اين آمار به معناي 
آن است كه مقدار استفاده از ظرفيت توليد داخل 
واگن هاي بللاري حللدود ۱۵ درصد بللوده! يعني 
۱۵درصد از ظرفيت كارخانه هاي داخلي كشور در 

اين مدت استفاده شده است!
واگن سازهاي داخلي از نظر كيفيت از واگن سازهاي 
خارجي چيزي كللم ندارند و حتي بلله خاطر ارائه 

خدمات پس از فروش مناسللب، واگن سللازهاي 
داخلي در برخي موارد حتي نسبت به واگن سازهاي 

خارجي برتري هم دارند. 
 توليد قطارهاي پرسرعت و لوكوموتيو هاي 

پرقدرت
در حال حاضر ۲۶ هزار دسللتگاه قطار مشللغول 
جابه جايي بار در كشور هستند. اين تعداد از قطار 
برابر با يك سوم حمل و نقل ريلي كاال در كشورهاي 

پيشرو از نظر حمل و نقل ريلي است. 
قطارهاي كنوني كشور حداكثر حدود ۴۰ ميليون 
تن بار را مي توانند انتقال دهند، در صورتي كه در 
همين شرايط فعلي و در همين مسيرهايي كه بار 
ريلي جابه جا مي شود تقاضا براي جابه جايي حدود 

۱۰۰ ميليون تن بار ريلي وجود دارد!
 ركورد شكست

حاال ركورد توليد واگن در كشور شكسته شده است. 
در ۹ ماهه نخست امسال بيش از ۵۰۰ واگن قطار 
توليد شده كه تاكنون بي سللابقه بوده است. سال 
گذشته ماهي حداكثر ۲۵ واگن قطار در ماه توليد 
مي شد كه اكنون به ماهي ۱۰۰ واگن رسيده است. 

ضمن اينكه برنامه اي براي افزايش ۱۲۰ واگن در ماه 
نيز در حال انجام است. 

در همين زمينه مدير عامل مپنا با بيان اينكه اوايل 
سللال آينده اولين قطار ملي متللرو را هم تحويل 
خواهيم داد، به خبرگزاري صدا و سيما گفت: برنامه 
امسال ما توليد ۷۵۰ واگن است كه تاكنون ۵۰۰ 
دستگاه توليد شده اسللت. يك تحول جديد انجام 
داده ايللم و قطارهاي پرسللرعت و لوكوموتيو هاي 

پرقدرتي را براي اولين بار توليد كرده ايم. 
 توليد موتور ملي در پايان راه است

عباس علي آبادي افزود: سرمايه گذاري براي جريان 
توليد از سوي مپنا انجام شللده و وزارت كشور هم 
هزارو۵۰۰ دستگاه قرارداد داريم. ظرفيت اسمي 
بزرگ ترين كارخانه واگن سازي كشور، يعني واگن 
پارس هم ۲۵ درصد نسللبت به سللال گذشته در 
زمينه توليد واگن و قطعات مربوط به واگن افزايش 

داشته است. 
مدير عامل مپنا كه واگن پارس را در زير مجموعه 
خللود دارد، در بازديد از ايللن كارخانه گفت: اين 
امر با حمايللت از كاركنللان و صنعتگران محقق 

شده اسللت و هنوز ظرفيت وجود دارد تا به توليد 
ساالنه اضافه شود. 

وي با اشاره به اينكه واگن پارس متحول شده است، 
افزود: برنامه توليد موتور ملي در پايان راه اسللت و 
براي تأمين نياز كشور به لوكوموتيو در داخل مانعي 
وجود ندارد و اين گللروه قادر به رفع نيازهاي ريلي 

كشور است. 
 توليد نيمي از واگن هاي باري كشور

موالنژاد، مدير عامل واگن پارس نيز با بيان اينكه 
موفقيت حاصل شده جمعي است و حتي مسئوالن 
استان نيز در آن دخيل هسللتند، گفت: براي اين 
ركورد شكني دستگاه ها و ماشللين آالتي كه كنار 
گذاشللته شللده بود، به كار افتاد و اكنون نيروها با 

آرامش در حال كارند. 
احمدي، مدير هلدينگ ريلي كشور نيز با اشاره به 
افزايش ۲۰ تا ۲۵ درصدي به ظرفيت اسمي كارخانه 

از ادامه تالش ها براي توليد بيشتر خبر داد. 
گفتني است شركت واگن پارس، واحد توليدي مادر 
تخصصي در حوزه محصوالت ريلي خاورميانه است. 
اين شركت در فضايي به وسعت ۳۳ هكتار به عنوان 
بزرگ ترين سازنده انواع لوكوموتيو، واگن هاي باري، 
مسافري و مترو در خاورميانه، متولي اصلي توليدات 
سيستم حمل و نقل ريلي ايران فعال است. تاكنون 
۱۲ هزار انواع واگن باري )نيمي از واگن هاي باري 
كشور(، بيش از ۴۰۰ دسللتگاه واگن مسافربري و 
۳۰۰ واگن مترو در شركت واگن پارس اراك توليد 

شده است. 
در سللال بيللش از يكصللد واگن باالسللت هم در 
بزرگ تريللن كارخانه واگن سللازي كشللور توليد 
مي شللود. واگن باالسللت براي حمل شن و ماسه 
مناسب اسللت و در معادني كه مجهز به سيستم 
ريل عللادي نباشللند و در آنهللا از ريل هللاي پر از 
شيب استفاده مي شللود، كاربرد بسيار عالي دارد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

پیوند  تروريستي
 حرکه النضال و منافقین

گروهك تروريستي حركه النضال با تمام گروهك هاي تروريستي 
مخالف نظام به خصوص گروهك منافقين ارتباط برقرار كرده است

در دومي�ن دادگاه س�ركرده گروهك تروريس�تي حركه النضال، 
به ارتباط اين گ�روه با ديگر دش�منان نظ�ام پرداخته ش�د. اين 
گروه�ك تروريس�تي ارتباط گس�ترده اي با گروه�ك منافقين، 
جيش الع�دل و رژي�م صهيونيس�تي دارد و از حمايت ه�اي مالي 
عربس�تان هم برخوردار اس�ت. برخ�ي از اعض�اي حركه النضال 
هم از س�وي گروه هاي تروريس�تي در س�وريه آموزش ديده اند. 
بمب گ�ذاري در فرماندهي بس�يج خوزس�تان، ترور ام�ام جمعه 
خوزستان، حمله به وزارت دادگس�تري و وزارت كشاورزي هم از 
برنامه هاي اين گروهك بود كه با دستگيري سركرده آنها ناكام ماند. 

جلسلله دوم رسلليدگي به پرونللده سللركرده گروهك تروريسللتي 
حركه النضللال، ديروز در شللعبه ۲۶ دادگاه انقالب به رياسللت قاضي 

افشاري برگزار شد. 
 3 بمب در 30 دقيقه

در ابتللداي دادگاه نماينده دادسللتان در جايگاه قللرار گرفت و گفت: 
حبيب فرج اهلل چعب به افسللاد فللي االرض از طريق تشللكيل، اداره و 
سللركردگي گروهكي به نام »حركه النضال العربللي لتحريراالحواز« 
متهم است. طراحي، اجراي عمليات تروريستي و تخريب اموال عمومي 
از فعاليت هاي اين گروهك اسللت. متهم در جلسللات بازجويي هم به 
تشللكيل گروهك تروريسللتي حركه النضال كه با تالش شبانه روزي 
و جذب ۲۵ نفر از عناصر تندرو اقدام به بمب گللذاري مي كردند، اقرار 
كرده اسللت.  امين وزيري افزود: متهم اقرار كرده كه در سللال ۱۳۸۴ 
اقدامات تروريستي خود را در فرمانداري اهواز و سازمان برنامه و بودجه 
انجام داده اسللت. همچنين طللي فاصله زماني ۱۰ تللا ۱۰و۳۰ دقيقه 
هر۱۰دقيقه يك بار يك بمب منفجر مي شده است و به شهادت تعداد 
زيادي از هموطنان ما منجر شده است. وي با فرار از ايران و استقرار در 

اروپا اقدام به بازسازي گروهك تروريستي خود كرده است. 
وي افزود: بعد از دستگيري حبيب نبگان به عنوان نفر اول گروهك به 
اتهام جاسوسي براي عربستان سعودي از سللوي سرويس جاسوسي 
دانمارك، حبيب فرج اهلل چعب به عنوان سركرده گروهك تروريستي 
حركه النضال منسللوب مي شللود. از كشللور هاي بلژيللك و دانمارك 
مي خواهيم در راسللتاي كنوانسلليون ژنو عمل كرده و ديگر افراد اين 

گروهك را به جمهوري اسالمي تحويل دهند. 
 عهد اخوت با منافقين

نماينده دادستان گفت: گروهك تروريستي حركه النضال با گروهك 
تروريستي منافقين هم عهد اخوت بسللته و با آنها هم پيمان هستند. 
كنفرانس امريكا هم با هللدف نزديك كردن اهداف تمام تشللكيالت 
گروه هاي تروريسللتي داخل و خارج كشللور با گروهك تروريسللتي 

منافقين برگزار شد. 
وي در ادامه با نشان دادن تصويري از عادل الجبير، وزير خارجه عربستان 
در اين كنفرانس گفت: اهميت اين كنفرانس تا آنجايي بود كه كشور 
عربسللتان وزير خارجه كشورش را به آنجا فرسللتاده بود، هر چند اين 

كنفرانس سرانجام قابل توجهي نداشت. 
نماينده دادسللتان ضمن اشللاره بلله فعاليت هاي تجللاري گروهك 
حركه النضال و همدستي آنها با كشور عربسللتان گفت: اين گروهك 
جلسات متعددي را با دولت عربستان و سرويس اطالعاتي اين كشور 
داشته است. طبق اظهارات متهم در سال ۹۸ ارتباط گيري تشكيالت 
با كشور عربسللتان آغاز شللده و تا كنون ادامه دارد. سيل همه جانبه 
كمك هاي عربستان به اين گروهك ادامه دارد. مثاًل به يكي از اعضاي 
ارشد اين تشللكيالت به نام فريد حميد از سوي سللرويس اطالعاتي 

عربستان ماهانه ۲۰ هزار دالر پرداخت مي شود. 
وزيري اضافه كرد: كل هزينه هاي هنگفت دههللا ميليون دالري اين 
تشللكيالت براي جلسللات، كنفرانس ها، تظاهرات، سفر هاي خارجي 
سران تشكيالت، وكال و اقدامات آنها عليه جمهوري اسالمي از سوي 

عربستان پرداخت مي شود. 
 ترور فرمانده بسيج

وي با بيان اينكه ترور مجردي مقدم، فرمانده بسيج دارخوين در سال ۹۸ 
مهر تأييدي بر اقدامات تروريستي گروهك حركه النضال است، افزود: 
اين گروهك به دنبال اين بودند شعاع عمليات هاي تروريستي خود را به 
تهران بكشانند. اهداف آنها در تهران نيز حمله به شركت طرح و توسعه 

نيشكر، وزارت دادگستري و وزارت كشاورزي بوده است. 
سلله نفر از عناصر اين گروهك قباًل به گروهك هاي تروريست سوري 
وصل شللده و اقدامات نظامي را فرا گرفتند. از اين سه نفر، يك نفر به 
درك واصل و فردي ديگر نيز در اهواز دستگير شده است. همچنين نفر 

سوم هم اكنون به خارج از كشور متواري است. 
نماينده دادستان با اشاره به اقرار متهم به تقويت شاخه نظامي با هدف 
ترور نمايندگان مردم در خوزسللتان اظهار كرد: ترور آيت اهلل جزايري 
نماينده امام جمعه و شماري ديگر از شخصيت ها از جمله اهداف اين 
گروهك تروريستي بوده اسللت. همچنين بمب گذاري در مقر بسيج و 
تالش براي فعال كردن شاخه نظامي در خوزستان از جمله اهداف ديگر 

اين گروهك تروريستي بوده است. 
وزيري در ادامه تصوير يكي ديگر از عناصر سرويس اطالعاتي عربستان 
سعودي را به نمايش گذاشت و گفت: »سامرالسبحان« وظيفه تعيين 
خط و مشللي گروه تروريسللتي حركه النضال را بر عهده داشته است و 
اين ارتباط بنا به اقرار متهللم اين پرونده كماكان وجود دارد. كشللور 
عربستان سعودي به منظور تقويت گروه هاي ضد جمهوري اسالمي، 
مبلغ ۵ ميليون دالر به گروهك تروريستي حركه النضال، يك ميليون 
و ۲۰۰ هزار دالر به صالح كامراني سللركرده يك گروهك تروريستي 
در شللمال غرب و ۲ ميليون دالر به گروهك تروريستي جيش العدل 

پرداخت كرده است. 
 مالقات با مأمور موساد

وزيری افزود: ايللن پرداخت ها به كامراني و گروهللك جيش العدل به 
صورت واسطه از سوي كشللور عربستان سللعودي و توسط گروهك 
تروريستي حركه النضال انجام شده است. مبلغ يك ميليون و ۲۰۰ هزار 
دالري كه به صالح كامراني سللركرده گروهك تروريستي شمال غرب 
ايران داده شده است، به منظور راه اندازي شبكه تجزيه طلبي و با هدف 

شانتاژ خبري بوده است. 
نماينده دادستان ادامه داد: »منال مسلللمي« يك فرد يهودي و تبعه 
تونس است كه در دفتر مارچلو، نماينده ايتاليا در اتحاديه اروپا فعاليت 
دارد. وي يكي از عناصللر اطالعاتي رژيم صهيونيسللتي و عامل وصل 
گروهك تروريستي حركه النضال به كشور غاصب صهيونيستي است. 
تمام مالقات هاي اين گروهك تروريستي با سرويس اطالعاتي موساد 

توسط اين فرد انجام مي شده است. 
وي گفللت: در حللال حاضللر يللك افسرارشللد اسللرائيلي بللا ناصر 
شاوردي)ازفرماندهان حركة النضال( در تماس است و به وي پيشنهاد 
داده اگر اطالعاتي از خلبان دستگير شده در لبنان دارد به او بدهد تا در 

عوض كمك مالي دريافت كند. 
نماينده دادستان با اشاره به اظهارات متهم درباره سال ۸۴ هم بيان كرد: 
حبيب فرج اهلل چعب سللرقت ۳۰۰ تن گندم مردم براي تأمين سالح، 
تالش براي تخريب لوله انتقال نفت آبادان در سال ۸۴، بمب گذاري در 

اهواز و بانك سامان اين شهر را پذيرفته است. 
در نهايت قاضي افشاري، ضمن ختم جلسه، رسيدگي به پرونده را به 

زماني ديگري موكول كرد. 

دارم چيزي مهيج و جالب را از دست مي دهم؛ تجربه اي شيرين 
كه من جزئي از آن نيستم! 

طاعون مدرني كه 56 درصد اينترنت بازها از آن رنج مي برند. 
»فوم�و موبايل« جديدتري�ن اختالل فرهنگي اس�ت كه زاده 
پيشرفت تكنولوژيك بوده، ذهن ما را به آرامي تحليل مي برد. 
اگر نمي توانيد لحظه اي از موبايلتان جدا ش�ويد و جا گذاشتن 
گوش�ي  پريش�انتان مي كند. اگر از تكنولوژي انتظار بيشتري 
داريد تا از يكديگر. . . و اگر موبايل جاي دوس�تان نزديك شما 
را گرفته است، متأسفانه شما نيز به اين بيماري خطرناك مبتال 

شده ايد. 
نكند مي ترسيد از كاروان پيشرفت جا مانده يا طرد شويد. . . يا 

درخواست غريبه اي را براي دوستي از دست بدهيد!
نترسيد؛ »والدوامرسون« شاعر امريكايي مي گويد: 

-  هرچه را از دست دهيد، چيز ديگري به دست آورده و هرچه 
را به دست آوريد، چيز ديگري را از كف داده ايد!
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حمايت از کاالي ايراني
 با کالهبرداري!

 سحر رستمي: در روزگار كرونا زده امروز كه مشكالت اقتصادي بيداد 
مي كند، كالهبرداري اينترنتي و تلفني بسيار باب شده است تا جايي 
كه بازارياب هاي تلفني هم رسماً از تكنيك كالهبرداران الگو مي گيرند 
و جا پاي دزدان مجازي گذاشللته اند. حتي شركت هاي اسم  و  رسم دار 
نيز براي فروش كاالي خود به اسم حمايت از كاالي ايراني دست به هر 
كاري مي زنند. يكي از اين شركت ها، ا. پ است؛ شركتي كه در استان 
مركزي ثبت شده و بازاريابان تلفني اش رسماً با دروغ و دغل كاالي خود 
را به مشتريان قالب مي كنند. ماجرا هم با يك تلفن ساده آغاز مي شود. 

بازارياب ليست تلفنش را بر مي دارد و تماس مي گيرد. 
_ الو، سالم، شما خانم/ آقاي فالن هستيد؟ 

_  بله بفرماييد؟
_  شما به تازگي از سايت ... خريد كرده بوديد؟

_  بله چطور؟
_  شللما برنده يك سللرويس قابلمه بوش بلله ارزش ۲ ميليون تومان 
شديد كه يك ماهيتابه رژيمي هم روش هست و فقط بايد ۷۰۰ تومن 

پرداخت كنيد.
_  از كجا معلوم كالهبرداري نيست؟

_  شركت معتبره اسم و آدرس داره، شماره منم هست، تماس بگيريد 
بعد هم فقط ۵۰ تومان بيعانه مي ديد و مابقي در منزل پرداخت ميشه. 

فقط يك ربع زمان داريد تا من ثبت كنم.
_  باشه. مي خوام. 

سه هفته بعد پست كاال را زماني تحويل مي دهد كه معموالً ساعت كاري 
است و فرزند كوچك خانواده يا مادربزرگ كاال را تحويل مي گيرند و پول 
را پرداخت مي كنند. با بازكردن كارتن نتيجه شگفت آور است! سرويس 
قابلمه ۷ پارچه ايراني با يك مللارك خاص بدون ماهيتابه رژيمي! يك 
سرچ ساده اينترنتي به سادگي نشللان مي دهد ارزش كاال اصاًل ۷۰۰ 

هزار تومان نيست!
تماس با پشتيباني شللركت و موبايل آغاز مي شود. هيچ كس پاسخگو 
نيست تا اينكه باالخره يكي در واتس اپ جواب مي دهد درخواست شما 

براي بررسي فرستاده شد. 
بعد سه روز پاسخ اين است: »كارشللناس اعالم كرده بازارياب ما گفته 
حمايت از كاالي ايراني و حرفي غير از اين نزده است. مي خواستيد كاال 

را از پست تحويل نگيريد!«
و واقعاً معلوم نيست در اين شللرايط بد اقتصادي، چرا بايد كسي يك 
كاالي ايراني نه چندان با كيفيت را به قيمتي گران تر از قيمت بازار بخرد 

براي حمايت!؟ آيا اين چيزي جز دزدي و كالهبرداري است؟!

ابراهیم مشیريان

پويش مردمي
 کمك به سیل زدگان جنوب کشور 

به دنب�ال وق�وع س�يل در مناط�ق جنوبي كش�ور و خس�ارات 
شديد وارد شده به س�اكنين شهرها و روس�تا ها، پويش مردمي 
»در س�يل گرفتارن�د« از س�وي س�ازمان بس�يج مس�تضعفين 
ب�راي كم�ك ب�ه س�يل زدگان جن�وب كش�ور ش�كل گرف�ت. 
با وقوع سيل و سيالب در مناطق جنوبي كشور و خسارات شديد وارد شده 
به ساكنين شهرها و روستاها، بسيج با تمام امكانات و ادوات و تجهيزات 
اعالم كرد  بازسللازي خانه ها در كنار هموطنان سيل زده خواهد بود. بر 
همين اساس سازمان بسيج مسللتضعفين با اعالم پويش مردمي »در 
سيل گرفتارند« به منظور كمك به سيل زدگان جنوب كشور فراخواني 
را صادر كرده است.  جهت ارسال كمك هاي مردمي و همچنين رسيدگي 
به مشللكالت مردم آسلليب ديده به اين مناطق، هموطنان مي توانند  
كمك هاي نقدي خود را به كد دستوري #۱۱*۸۸۰* يا شماره كارت 
۵۸۹۲۱۰۱۲۱۴۴۸۵۲۰۹ ويا شماره حساب۵۱۵۱۸۱۸۰۸۶۰۱۱ به 

نام حوادث غيرمترقبه سازمان بسيج واريز نمايند. 

اولین يادواره شهید سید علیرضا ستاري
برگزار مي شود

اولي�ن ي�ادواره مردمي ش�هيد 
فتنه ۸۸، بسيجي سيد عليرضا 
س�تاري با حضور اقشار مختلف 
مردمي و مس�ئوالن كش�وري و 
لشگري در تهران برگزار مي شود. 
به گزارش »جوان« اولين يادواره 
مردمي شللهيد فتنه ۸۸، بسيجي 
سيد عليرضا ستاري با حضور اقشار 
مختلف مردمي و مسئوالن كشوري 
و لشگري در تهران برگزار مي شود.  
اين مراسم از ساعت ۱۸ روز شنبه 

۹ بهمن ماه در تاالر سوره حوزه هنري تهران با اجراي برنامه هاي متنوع 
فرهنگي آغاز خواهد شد. 

 شهيد سيد عليرضا سللتاري كه در عاشوراي سللال ۱۳۸۸ به عنوان 
امدادگر داوطلب حضور داشت، از سوي فتنه گران، مورد ضرب و جرح 
شديد قرار گرفت، صدمه هاي زيادي ديد و به مقام جانبازي ۷۰ درصد 
نائل گرديد.  وي پس از پنج سال دست و پنجه نرم كردن با آثار جراحت 
خويش، در سن ۳۱ سالگي به شهادت رسيد.  از شهيد ستاري دو فرزند 

به يادگار برجا مانده است. 


