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جزییاتشهادتسرهنگصیادخداییبهدستتروریستها

تکرار الگوی 
ترور در تهران

همدلی|دوبــاره یکی دیگر از شــخصیت های 
نظامی کشــور در قلب پایتخت ترور شد. این بار 
سرهنگ پاسدار صیاد خدایی، معاون تحقیقات و 
توسعه فناوری ســازمان صنایع دفاعی کشور به 
دست عوامل دشمن به شهادت رسید. برای اولین 
بار نیست که یک شــخصیت مهم در جمهوری 

اسالمی از سوی دشــمنان ترور می شود. بعد از 
سال های پرالتهاب دهه شصت عماًل ترور مقامات 
ارشــد ایران کمرنگ شــده بود اما در دهه اخیر 
دوباره شرایط تغییر کرده و شخصیت های مهمی 
به ویژه در حوزه امنیتی و هسته ای کشور با ترور 
شرحدرصفحه۲ به شهادت رسیده اند. 
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یادداشت
خرمشهر در 10پرده

ســوم خرداد ۱۳۶۱ خرمشــهر پس از ۵۷۶روز 
اشغال توسط عراق، به دست نیروهای مسلح ایران 
آزاد شد. فتح خرمشهر که نقطه عطف جنگ بود، 
بازتاب جهانی داشــت و باعث شد عراق با از دست 
دادن خرمشــهر، تکیه گاهش را بــرای مذاکرات از 
دست بدهد. در خالل ۲۶روز عملیات بیت المقدس 
حدود ۱۶هزار نیروی عراقی کشته و زخمی، ۱۹هزار 
نفر نیروی عراقی اســیر، ســه هزار نیروی ایرانی 
شــهید و ۱۲هزار نفر مجروح شدند. شورای عالی 
انقالب فرهنگی این روز را به عنوان »روز مقاومت، 
ایثار و پیروزی« در تقویم رسمی کشور نام گذاری 
کرد. روزی که هرســاله گرامی داشــته می شــود 
اما اینک و در آســتانه چهلمین ســال آن رخداد 
وضعیت خرمشهر چنان است که لفظ »جنگ زده« 
همچنان در توصیفش مصــداق دارد. فارغ از تمام 
حماسه سرایی ها، جشنواره ها و گرامیداشت ها ذکر 

چند نکته دراین باره ضروری و الزم التوجه است:
یک( چهل سال زمانی کافی و بیش از کافی بود 
که شــهری در حد و اندازه خرمشهر کوبیده و از نو 
بازسازی شود. درحالی که خرمشهر هم کامل تخریب 
نشده بود، هم پیش از جنگ، قطبی اقتصادی بود و 
هم مجهز به منابع و پتانسیل هایی بود که در صورت 
فعال شــدن و حمایت و تکیه بر خود می توانست 
درزمانی خیلی کمتر متحول شود. پتانسیل هایی 
که بعد از جنگ هنوز هم نیمه جان فعال بودند اما 
به جای حمایت به تدریج و با برنامه خاموش شدند و 

اندک امید به تغییر را خاموش کردند.
دو( ازآنجاکه فتح خرمشهر رویدادی جهانی بود 
و نام خرمشهر را فراملی کرد، می طلبید جمهوری 
اسالمی برای استمرار افتخار فتح خرمشهر و نمایش 
توانمندی های خود هم که شده خرمشهر را به محلی 
مدرن، خاطره ساز، محبوب و معروف تبدیل کند که 
این مهم محقق نمی شــد مگر با عمرانی اساسی. 
بی توجهی به این امر کم کم حماسه خرمشهر را از 
حافظه جهانی پاک کــرد و امروز آن را به حد یک 
نماد یک روزه تبدیل کرد. مطلعان به خوبی می دانند 
چه بهره برداری های استراتژیکی می شد از بازپروری 
این حماســه کرد و آن را به شاخصی بین المللی از 

جنگ معاصر تبدیل کرد.
ســه( مرزها همیشه اســتراتژیک بوده اند و این 
مهم درباره خرمشــهر به علــت قدمت، موقعیت 
ژئوپلیتیــک جغرافیایی و ظرفیت هــای مذهبی، 
سیاسی و اقتصادی، استراتژیک بودنش بیش از همه 
اســت. ایجاد دژِ مستحکم برای دور کردن هرگونه 
خیال تجاوز دشمن خارجی )همچون تجربه عراق 
یا احتمال پیشــروی داعــش( در این نقطه از اهم 

واجبات است. شهِر ضعیف، جنگ زده، کم جمعیت 
و فاقد زیرساخت می تواند دندان طمع متجاوز را تیز 
کرده و ۵۷۶روز دیگری رقم بزند. فکر عالج پیش از 
حادثه باید کرد چراکه استحکام دژ پیش از ادوات 
نظامی به شهروندانی باانگیزه و سربازانی امیدوار و 

جان برکف نیاز دارد.
چهار( مــوج مهاجرتی که در پــی کم توجهی 
کشور به این نقطه ایجادشده و روزبه روز گسترده تر 
می شود نه تنها منابع انسانی و ظرفیت های اقتصادی 
را مضمحل کرده که شهر را رفته رفته کوچک تر و 
کم رونق تر می کند و کیســت که از خطر تخلیه 
مرز بی اطالع نباشــد؟  اســتمرار پدیده ریزگردها، 
کمبود و ناسالمی آب، سیاست های غلط اقتصادی 
دولت در مناطق مرزی و آزاد تجاری، نگاه امنیتی 
بــه رویدادها و موضوعات، فقر و بیکاری و تبعیض، 
آمار عجیب خودکشی و دیگر آسیب های اجتماعی، 
عدم برقراری عدالت اجتماعی در آموزش، پزشکی و 
بهداشت، ورزش و هنر از مهم ترین دالیل ماندگاری 
لفظ »محروم« بر این شــهر و ادامه موج مهاجرت 
مردمش است؛ مردمی که علیرغم میل خود و برای 

یافتن شرایط مناسب تر اقدام کوچ می کنند.
پنج( کافی است سفر کوتاهی به خرمشهر کنید. 
این میزان از محرومیت و دیده نشدن در مقایسه با 
شهرهای مشابه با حتی کوچک تر جای بُهت دارد. 
حقیقتاً آسفالت های پُرچاله، فاضالب روان، بازارهای 
غیربهداشــتی و کولونی وار، ضعف و قطعی مکرر 
شــبکه های توزیع آب و برق، روستاهای محروم و 
شهری که زیرســاخت هایش میراث قبل از جنگ 
اســت چیزهای جذابی برای دیــدن نخواهند بود. 
تغییرات مکرر مناصب و پست ها و البته مهاجرت 
یا ســکوت خیلی از نخبگان و شاخص ها هم مزید 
بر علت اســت. کمتر سرمایه گذاری برای راه اندازی 
کسب وکار ریسک شــهری را می پذیرد که شورای 
شهرش فقط طی هشت ماه اخیر پنج بار دست به 

تغییر شهردار زده است.
شش( خرمشهر چهل ســال اخیرش را به شعار 
وعــده و لقب گذراند. چندین یادواره و جشــنواره 
و سخنرانی و شــعر و فیلم و نمایشگاه و بازدید و 
سفرهای نیابتی و اصالتی مجموع چیزهایی بود که 
نصیبش شد )در کنار برخی فعالیت های خیرخواهانه 
یا جهادی که کفاف بحرانش را نمی داد( اما خبری 
از عمران، آبادانــی و خرمی ، نگاه ویژه، نگاه ملی و 
عمل واقعی نبود. این سال ها دیگر نه نورافشانی ها 
دل کســی را تکان می دهد و نه ســخنرانی های 
پرطمطراق کسی را سر ذوق می آورد. سوم خردادی 
هم که روزی برای ما خرمشــهری ها عید و منشأ 
امیدواری بود به  روز نمادین شعار و وعده تبدیل شد.

هفت( روی دیگر خروجی چهل ســاله کشــور 
در خرمشــهر، ایجاد فضای تحریک و تفرقه برای 
ادامهدرصفحه5 فرصت طلبان است. 

    عباس مدحجی
   روزنامه نگار

یادداشت
تناقض در سیاست گذاری، توقع در همراهی!

ابهام در مقوالت ادبی همچون شعر به عنوان یک صنعت، نه تنها 
جاافتاده است و پذیرفتنی؛ بلکه ازآنجایی که شاعر خواننده را در 
رمزگشایی، تأویل و تفسیر شعر شریک می کند و موجب تحرک 
ذهنی خواننده می شــود زایش های ادبی چون تحلیل، تفسیر و 
تأویل ادبی را موجب و باعث گسترش و غنای سایر ژانرهای ادبی 
شده است. از این منظر، این صنعت در ادبیات امروز ایران و جهان 
نشانگر سطح و تسلط باالی فکری شاعر و عمق ادبی شعر است. 
عموم تفاسیر، شرح ها، تأویل ها و تبیین ها در خصوص آثار ادبی 

که واجد این صنعت ادبی بوده اند صورت گرفته است.
اما عدم شفافیت و پیراستگی در سیاست گذاری و دستورهای 
سیاستی در تمام جوانب امر سیاسی اعم از سیاست گذار، مجری 
و مردم که گروه هدف هســتند پیامدهای نامشــخص، ناکارا و 
بعضاً ضد خود را که اغلب همراه با تحمیل هزینه های ناخواسته 
و غیرقابل پیش بینی است در بردارد. »ابهام در سیاست گذاری« 
به مثابه از کار انداختن سیستم ناوبری و کنترل پرواز هواپیماها 
در شرایط بد آب هوایی است که به جای اینکه هواپیما، خلبان و 
مسافران را به مقصد برساند با برخورد به صاعقه، سخره یا سایر 
موانع جوی و زمینی همه را به وادی نابودی خواهد کشاند.سلسله 
تصمیماتی که در پی آن حوادث تلخی در ســال های گذشــته 
رخ داده است کم نبوده اند و گویی که علی رغم هزینه های سنگین 
و غیرضروری که به مردم و کشور تحمیل کرده اند، ظاهراً بنای 
کوتاه آمدن، سکون و رسیدن به ساحل آرامش را ندارند.اعتراض 
معلمان، بازنشســتگان و کارمندان شاغل دولت به عدم اجرای 
موادی از قانون خدمات کشوری مبنی برافزایش حقوق به تناسب 
افزایش تورم ســاالنه، رتبه بندی، عدم همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران کشــوری و تأمین اجتماعی با 
سمت ها و مشاغل هم تراز، افزایش ناگهانی و یک باره قیمت بنزین 
در ســال ۹۸ و »جراحی اقتصادی« اخیر که به زعم متخصصان 
اقتصادی نه تنها نجات جان بیمار را در پی نخواهد داشــت بلکه 
به اکــراه وادار به »اتانازی« یا مرگ انتخابی خواهد شــد و دیگر 
سیاست گذاری های محلی و منطقه ای ریزودرشت ازاین دست که 
باعث شکل گیری زمینه های تنش و عدم اعتماد بین سیاست گذار 
و مردم شــده اند.صرف نظر از پیامدهــای کوتاه و بلندمدت این 
دســتورهای سیاستی، ویژگی همه این برنامه ها این است که از 
یک اصل بدیهی و اساســی سیاست گذاری عمومی تهی بوده و 
رنج برده اند و آن هم اصل »اقناع« و همراه سازی گروه های هدف 
این طرح ها و لوایح بوده است. مشارکت، اقناع و کسب همراهی 
شــهروندان شــرط موفقیت و پیروزی هر نوع برنامه سیاسی، 
اجتماعــی، اقتصادی و حتی امنیتــی در مقیاس ملی و محلی 
است.چنانچه به تاریخچه جنگ هشت ساله عراق علیه ایران نیک 
بنگریم؛ »آزادسازی سرزمین های اشغالی« خصوصاً »آزادسازی 
خرمشــهر« از اشغال ارتش متجاوز عراق به عنوان سمبل تاریخ 
جنگ و ازخودگذشــتگی و ایثار تمام ملت ایران نشان از همین 
اصل روشن و بدیهی سیاست گذاری بوده است. آنگاه که مردم ایران 
به این اقناع فکری و اعتقادی رسیدند که آزادی خرمشهر به مثابه 
دفاع مشــروع از خانه و تمامیت ارضی کشور است و خرمشهر 

باید آزاد شود، درنگ نکردند و گران سنگ ترین موجودی خود را 
که جوانان برومندشان بود در سوم خرداد۶۱ دادند و با کمترین 
امکانات نظامی بزرگ ترین دستاورد تاریخ معاصر را رقم زدند.اما 
چرا معلمان، آموزگاران، دبیران، بازنشستگان کشوری و لشکری 
و بازنشستگان تأمین اجتماعی و حتی کارکنان شاغل کنونی در 
دولت علی رغم شأن و رسالت معنوی و حقی که بر گردن کشور 
و نسل های بعد از خودشان دارند هنوز باید برای به دست آوردن 
حق قانونی خود که دولت و سایر مجاری قانونی وضع کرده و اجرا 
نمی کنند کف خیابان ها آمده و پیگیر خواسته های مشروع خود 
باشــند؟ دولت و مجلس شورای اسالمی که سیاست گذار اصلی 
در امور هســتند بدون ایفای وظیفه قانونی خود و باوجود تورم 
باالی ۵۰درصد تمامی اقالم موردنیاز جامعه )که حتی از ۱۰۰ تا 
۳۰۰درصد نیز از سوی صاحب نظران اقتصادی عنوان می شود(؛ 
فقط ۱۰درصد به میزان حقوق این قشر به واقع تحت فشار نیازهای 
اقتصادی، مصوب و اعمال کنند. سؤال اینکه آیا معترضان به عدم 
پایبندی سیاست گذار در ایفا و انجام وظیفه قانونی خود مقصرند و 
مستوجب کیفرند یا آنانی که شانه از انجام مسئولیت خالی می کند 
و در اقناع منطقی این اقشار کوتاهی می کنند؟گران شدن بنزین 
در آبان ۱۳۹۸ یکی دیگر از همین سنخ سیاست گذاری ها بود که 
همگی به یاد دارند و تا »روز جمعه کذایی« که رئیس جمهور وقت 
اعالن بی اطالعی کرده بود کسی از گران شدن آن خبری نداشت. 
حتی مسئوالن دولت وقت خصوصاً وزیر نفت موضوع گران شد ن 
بنزین را با تأکید تکذیب می کردند. به ناگاه و بدون اطالع رسانی 
قبلی پیرو تصمیم ســران قوا در ۲۳آبان ۹۸ و بدون مشورت و 
کسب نظر متخصصان و مردم قیمت بنزین را به میزان ۵۰درصد 
در بنزین سهمیه بندی و ۳۰۰درصد در بنزین آزاد افزایش داده 
و موجبــات بهت، حیرت، عصبانیت، اعتراض و به خیابان آمدن 
مردم شهرهای بزرگ و کوچک در اغلب استان های ایران شدند. 
درنتیجه این تصمیم خسارات غیرقابل جبران به جامعه خصوصاً 

»اعتماد« مردم وارد آمد.
اگرچه نزاع بین دولت و بنزین یارانه ای در کشور به سال ۱۳۴۳ 
در زمان صدارت نخست وزیری »حسنعلی منصور« برمی گردد 
و در همــان زمان نیز به دلیل عــدم توجه به نظر متخصصان 
کارکشــته و دلســوز و اجرای بدون زمینه سازی و اطالع رسانی 
عمومی موجبات هرج ومرج در کشور شده بود که درنهایت دولت 
مجبور به کوتاه آمدن از این سیاســت گذاری می شود؛ اما تاریخ 
دست کاری در قیمت حامل های انرژی خصوصاً بنزین که اغلب 
برای جبران کســری بودجه دولت ها می شده است، در تمام این 
دوران با فرازونشیب هایی ادامه داشته و هرگاه با توجیه و اطالع 
قبلی مردم و به تدریج دســت به این افزایش قیمت زده می شد 

همراهی مردم را با خود داشته است.
آخرین فقره تصمیم سازی سیاســتی ازاین دست »اصالح و 
هدفمنــدی ارز ترجیحی« یا همــان دالر ۴۲۰۰تومانی بود که 
علی رغم قرار گرفتن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت و 
مجلس؛ هیچ گاه و با قطعیت نسبت به اجرا یا چگونگی اجرای آن 
نه تنها با مردم بلکه حتی با کارشناسان و متخصصان صاحب نظر 
به طورجدی صحبت، طرح و اطالع رسانی نشد. این تصمیم گیری 
سیاستی حتی برای بخش بزرگی از کارگزاران دولت ازجمله: وزرا، 
معاونین وزرا، استانداران و مدیران میانی نامشخص و توأم با ابهام 
ادامهدرصفحه5 بوده است. 

    محسن اورکی کوه شور
   دکتری سیاست گذاری عمومی

یادداشت
رتبه بندی معلمان، گروگان وزارت آموزش وپرورش

 اگرچه در واقعی یا ساختگی بودن شخصیت 
مالنصرالدیــن تردیدهایی در میــان ایرانیان، 
افغانستان و جمهوری آذربایجان وجود دارد، اما 
نمی توان منکر داستان های طنزآمیز فراوانی از او 
بود که به لحاظ نمادین و تمثیل بابت شباهت 
سازی برخی رویدادها در میان ایرانیان و سایر 
بالد فارسی زبان، نقل می شــود. دراین ارتباط، 
یکی از داستان های منتسب به او، داستانی در 
شایعه ســازی پختن آش و توزیع و پخش آن 
در کوچه باالیی محل زندگی اوســت. بر طبق 
ایــن روایت روزی مالنصرالدین برای خرید نان 
به نانوایی رفت و چون صف نانوایی شــلوغ بود، 
فکری به ذهنش رسید و اعالم کرد که در کوچه 
باالیی آش نذری می دهند. مردم محل به مجرد 
شنیدن این خبر، کاسه ها و برخی حریص ترها 
قابلمه ها را برداشــته و برای گرفتن آش نذری، 
صف نان را رها کردند و به سوی آدرس غلط روان 
شدند. هنگامی که همه رفتند، مال در یک لحظه 
پیش خود فکر کرد، نکند واقعاً دارند آش نذری 
می دهند و نکند او از چنین آشی بی نصیب بماند. 
به همین دلیل بدون اینکه نان بخرد، خود نیز به 
دنبال مردم به سوی محل خیالی برای گرفتن 
آش راهی شد!داستان رتبه بندی معلمان شبیه 
به همان شایعه مالنصرالدین در پختن و توزیع 
آش همسایه ای است که همگان از وزیر، سفیر، 
معلم، بقال ســر کوچه ها، اغلب قاطبه مردم و 
شــاید هم کالغ آسمان ها و به روایتی جملگی 

از وعده دولت در اجرایی سازی آن خبر دارند.
به این ترتیــب و باوجودآنکه الیحه رتبه بندی 
معلمان در مجلس به تصویب رسید و آیین نامه 
اجرای آن به نگارش درآمد و خبر اجرایی سازی 
آن از دی ماه ۱۴۰۰ رسانه ای شده است و حتی 
به جهت اهمال و بی توجهی به تأخیر در اجرای 
آن موجب اعتراض و تحصن معلمان در شهرها 
شده و در مقبول ترین شــرایط قرار بود که در 
آستانه روز معلم در ۱۲اردیبهشت ۱۴۰۱ وزیر آن 
را به عنوان شگفتانه )سورپرایز( به معلمان هدیه 
دهد، حاال خبر رســیده است که اجرایی سازی 
این طرح به شهریورماه موکول شده است. دلیل 
آن نیز آن گونه که در شبکه های خبری و از قول 
وزیر آموزش وپرورش نقل و عنوان شده، به جهت 
حفظ نیروهاست، چراکه برخی از نیروها آن گونه 
کــه وزارت آموزش وپرورش اعالم کرده اســت، 
امسال بازنشسته می شــوند و در صورت اجرای 
رتبه بندی شــاید این معلمان حاضر به ادامه و 
همراهی نباشــند؛ بنابراین و طبــق انگاره های 

وزیر محترم اگر رتبه بندی اجرا شود ممکن است 
بازنشستگی سبب کمبود و کاهش نیروی انسانی 
برای آموزش در این وزارتخانه شود. حال و اگرچه 
ممکن است ادله و محاجات وزیر آموزش پرورش 
در احاله اجرای رتبه بندی در شهریورماه جهت 
حفظ نیروها تا حدودی قابل توجیه باشد، اما به 
نظر می رســد با توجه به بدعهدی و عدم توجه 
کافی به شأن و معیشت معلمان، تمایل و اراده ای 
برای اجرای رتبه بندی وجود ندارد. وعده سازی و 
احاله اجرای رتبه بندی به آینده آیا مفهومی جز 
به گروگان گرفتن اجرای رتبه بندی ندارد؟ و اگر 
ندارد پس چرا بودجه اجرای رتبه بندی اعالم شده 
و حتی تراز و پایــه معلمان نیز طبق آیین نامه 
اجرای رتبه بندی در خبرها رسانه ای و اعالم شده 
است؟ در واقع رفتار وزارت آموزش پرورش فقط 
مانند خبر مالنصرالدین یک شــایعه اســت نه 
واقعیت، بنابراین نه کاســه ای از آش وزیر برای 
معلمان پر می شود و نه قابلمه ای؛ و مهم تر از همه 
آنکه ممکن اســت کاسه وزیر هم از شایعه خبر 
آش دولت همچون مالنصرالدین خالی بماند! به 
جرات می توان گفت که اجرای رتبه بندی معلمان 
با کارشــکنی ها و اشکال و ایرادتراشی بر برخی 
مواد و تبصره های آن و همچنین با توجه به عدم 
بودجه کافی در شهریورماه نیز اجرایی نمی شود و 
فقط و فقط در سطح وعده باقی می ماند و از عمل 
خبری نیست. محققا وعده سازی و ایجاد امید 
کاذب و نقض مکرر ایــن وعده ها و احاله آن به 
آینده نامعلوم، پیامدی جز ایجاد خشم و اعتراض 
و همچنین تحصن سازمان یافته ندارد و این آشی 
است که دولت و وزیر آن را برای معلمان پخته اند. 
فراموش نکنیم که اگر قرار است تحولی بنیادین 
در نظام آموزش وپرورش به وجود آید و تالشی 
ادعایی در رد و بطالن سند ۲۰۳۰ یونسکو رقم 
بخورد، چنین تحولی فقط و فقط از رهگذر یک 
حقوق مکفی، انگیزشــی و پایداری در وضعیت 
معیشــتی معلمان ممکن می شود. برای تحقق 
چنیــن آرمانی نیاز به وعده ســازی کاذب و به 
سخره گرفتن نیازهای معیشتی معلمان نیست. 
معلمان کارگزاران اصلی فرهنگ و مجریان مؤثر 
در نظام ســازی ارزش ها و آرمان ها محســوب 
می شوند و رسیدن به چنین مقامی یک افتخار 
بس بزرگ و مبارکی است. پیامبر گرامی اسالم 
)ص( نیز یکی از افتخاراتش آن بود که به عنوان 
معلم برانگیخته و مبعوث شده بود. نباید تنها با 
این توجیه که معلمی شغل انبیاست، از توجه به 
نیازها و سختی هایی که معلمان تحمل می کنند 

چشم پوشید.
امید است که قصه پر غصه اجرای رتبه بندی 
معلمان مشــمول داستان شــایع توزیع آش 

مالنصرالدین نشود!

    صالح الدین هرسنی
   فعال فرهنگی

روندافزایشیتلفاتفروریختنمتروپل

ساختمان  ناامن 
آبادان را عزادار کرد
همدلی|حادثه پالسکو این بار در آبادان تکرار 
شد.  دیروز ساعت ۱۲:۳۰ گزارش حادثه ریزش 
ساختمان تجاری ۱۰طبقه متروپل در شهرستان 
آبادان اعالم شد تا یک بار دیگر حادثه تلخ پالسکو 
در ذهن ها تداعی شود. حادثه ریزش ساختمان 
متروپل واقع در خیابان امیری آبادان ســاعت 
۱۲:۳۰ روز دوم خرداد ۱۴۰۱ رخ داد. این حادثه 
بــرای یکی از دو برج دوقلــو متروپل رخ داده  و 
ساختمان موسوم به تجاری، اداری دچار حادثه 
شده است. این ساختمان در یک منطقه مسکونی 
واقع شده و در همان لحظات اولیه حدود ۳۰ تا 
۴۰درصد آن تخریب شده است. بخش باقیمانده 
ساختمان متروپل هم شرایط ناپایداری دارد و به 
همین دلیل، احتمال ریزش آن هم وجود دارد.

به گفته اهالی منطقه، شدت این حادثه به قدری 
بود  که ســاختمان های اطراف به شدت لرزیدند 
و به تعدادی خودرو هم آســیب وارد شد .عالوه 
بر تلفات جانی بــه گفته مدیرعامل هالل احمر 
خوزســتان، حداقل ۸۰نفر زیر آوار هستند. این 
ساختمان در دست ساخت، هنوز به بهره برداری 

کامل نرسیده بود.
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  عکس ها، کتاب ها و این خاطره های 
خیابان 

  احتمال دانشمندان درباره وجود جهان 
آینه ای موازی با دنیای ما 

 روان شناسی اندوه در شعر شاعران
   سطل آشغال و چرخی که نمی چرخد

  روزی که پرویز پویان و چریک های فدایی 
کشته شدند

گوناگون
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8
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سلطانعمانازرئیسجمهورایران
استقبالکرد

 صلح منطقه ای 
 و روابط تجاری 

روی میز تهران- مسقط

افزایشنگرانیهاازپیامدهایجنگاوکراین

 روسیه؛ خطر بالقوه
 برای امنیت اروپا

درچندروزاخیرشاخصکلبازارسرمایه
بهفازریزشیبازگشتهاست

بورس درگیر اصالح 
دوباره یا تحریم؟

امیر قطر: تالش می کنیم 
همه به برجام بازگردند

یک سوء استفاده تازه از 
ممنوعیت ورود آیفون

همدلی| ســیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری 
ایران روز گذشــته اولین ســفر خارجی خود در 
سال ۱۴۰۱ را آغاز کرد. سلطان عمان شخصا به 
استقبال رئیس جمهوری ایران در فرودگاه مسقط 
رفت و رئیسی با استقبال کم سابقه سلطان عمان 
وارد این کشور شد. دولت اعالم کرده که رئیسی 
در راستای گسترش تعامالت اقتصادی، سیاسی و 

فرهنگی عازم عمان شده است. 
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