
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، حضرت آیت 
اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز 
)چهارشنبه( در دیدار دو هزار نفر از نخبگان جوان و 
استعدادهای برتر علمی، ادامه پیشرفت علمی کشور 
را در کوران حرکت پرشتاب علمی جهان، کامالً ضروری 
و حیاتی خواندند و با اشاره به شوق سرشار، انگیزه 
تحسین برانگیز و اعتماد به نفس جوانان نخبه تأکید 
و  عزیز ماست  ایران  تن  پاره  نخبه  کردند: هر جوان 
امور  راهبردی  سند  باید  نخبگان  مشکالت  رفع  برای 

نخبگان را کامالً جدی اجرا و پیگیری کرد.
از  نفر   ۱۲ که  را  مطالبی  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
جوانان  تأمل  و  کردند  بیان  دیدار  این  در  نخبگان 
نخبه در خصوص مسائل مهم کشور را بسیار خوب 
مسئوالن  به  تأکید  با  و  کردند  ارزیابی  لذتبخش  و 
پیشنهادهای  و  مطالبات  کردن  دنبال  برای  مربوطه 
کشور  در  شده  آغاز  علمی  حرکت  گفتند:  نخبگان 
نیازمند استمرار است، البته رتبه های باالی علمی ایران 
زیست فناوری  و  نانو  مانند  نوپا  رشته های  برخی  در 
بسیار افتخارآمیز است اما به هیچ وجه کافی نیست 
و نباید ما را قانع کند، بلکه باید پیشرفت علمی با 

شتاب ادامه یابد.
از  خود  گذشته  روز  بازدید  به  اشاره  با  ایشان 
انگیزه،  وجود  دانش بنیان،  شرکت های  نمایشگاه 
اعتماد به نفس و خودباوری در حرف و عمل جوانان 
جریان  استمرار  از  شوق انگیز  نشانه ای  را  متخصص 
این  کردند:  خاطرنشان  و  برشمردند  کشور  در  علمی 
جوانان فقط نخبگان ۳۰ شرکت از چهار هزار شرکت 
دانش بنیان کشور بودند که این عدد باید در طول 

یک مدت محدود و مشخص، چندین برابر شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای الزمه تحقق این هدف را 
شرکت های  خصوص  در  قانونی  زیرساختهای  ایجاد 
برشمردند  آنها  روی  پیِش  موانع  رفع  و  دانش بنیان 
و گفتند: مکررًا تأکید کرده ایم که محیط کسب و کار 
باید اصالح شود مثالً مجوزی که باید ظرف یک هفته 
صادر شود، شش ماه زمان نبرد، موازی کاری های غلط 

حذف، و انحصار برداشته شود.

رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان چند نکته خطاب 
به نخبگان جوان پرداختند.

نخبگان«  امور  راهبردی  سند  جدی  تحقق  و  »اجرا 
خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت  تأکید  مورد  نکته  اولین 

بود.
ایشان اجرای کامل این سند را موجب رفع بسیاری 
تجاری سازی  علمی،   پیشرفت  زمینه  در  از مشکالت 
مشکالت  سایر  حل  و  فناوری  و  علمی  محصوالت 
بخش علمی خواندند و گفتند: بنیاد نخبگان موظف 
انقالب  شورای عالی  و  بپردازد  سند  این  به  است 
فرهنگی نیز باید با به روزرسانی این سند، تحقق آن را 

مطالبه و دنبال کند.
که  بددل  جریانی  منفی  القائات  از  نشدن  »مأیوس 
بعدی  توصیه  می کند«  انکار  را  کشور  علمی  جنبش 

حضرت آیت اهلل خامنه ای به جوانان نخبه بود.
که  بدخواه  و  بددل  جریان  یک  افزودند:  ایشان 
متأسفانه در داخل دانشگاهها نیز حضور دارد، اصل 
واقعیت عیان است،  را که یک  جهش علمی کشور 
انکار و تالش می کند با القاء اینکه هیچ اتفاق علمی 
مهمی رخ نداده است، مردم را دچار تردید و نخبگان 
هرگز  جریان  این  مقابل  در  شما  اما  کند،  ناامید  را 

مأیوس نشوید.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از کارهای زشت این 
به  مستعد  نخبگان  انتقال  و  داللی  را  بددل  جریان 
خارج از کشور دانستند و گفتند: جوان نخبه به ایران 
تعلق دارد و پاره تن کشور است، اما آنها به دنبال 
دلسرد کردن و یا فریفتن او با وعده های پولی یا غیر 
وزارتخانه های  مسئوالن  که  هستند  موهوم  و  پولی 
مقابل  در  دانشگاهها  از  موظفند  علوم  و  بهداشت 

این جریان مراقبت کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: برخالف القائات 
این جریان، مقامات عالی کشور از مشکالت و اخبار 
مثبت  جنبه های  یقینًا  اما  هستند  خبر  با  هم  منفی 

جریان علمی کشور بر جنبه های منفی آن غلبه دارد.
ایشان هنر انقالب اسالمی را جرأت دادن به مرد و زن، 
و پیر و جوان برای ورود به میادین دشوار از جمله 
ورود در میادین علمی که حتی تحسین دشمنان را 
یادآوری  با  و  خواندند  است،  داشته  دنبال  به  نیز 
مواردی از افتخارات علمی کشور گفتند: استفاده از 
ظرفیت علمی در بخشهای مختلف کشور به »باال بردن 
قدرت دفاعی«، »درمان و پزشکی پیشرفته و کنترل 
بیماری ها«، »مسائل فنی مهندسی«، »زیست فناوری 
و تولید محصوالت با دوام با فناوری نانو« و »فناوری 

صلح آمیز هسته ای«، منجر شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: با وجود 
علمی  حرکت  افراد  برخی  واضح،  دستاوردهای  این 
آن  راه  برسر  بتوانند  اگر  و  انکار  و  تخریب  را  کشور 

مانع تراشی می کنند.
ایشان افزودند: البته این موانع باید برداشته شود 
است،  مربوط  مراکز  به عهده مسئوالن  و مسئولیت 
اما شما جوانان عزیز به حرکت پر شوق، مضاعف و 
بدون وقفه خود در مقابل این جریان انحرافی ادامه 

دهید.
را  انسانی  علوم  به  توجه  اسالمی،  انقالب  رهبر 

نخبگان  بنیاد  جمله  از  نخبگانی  نهادهای  همه  در 
ضروری خواندند و گفتند: وقتی جوان نخبه ایرانی، 
در زمینه مهندسی در تراز جهانی عمل می کند و در 
بسیار  کارهای  پیچیده،  بسیار  دستگاههای  ساخت 
مهمی انجام می دهد، طبعًا حضور او در عرصه هایی 
مانند اقتصاد، حقوق و مدیریت و ارائه راه حل برای 
مشکالت اقتصادی و آسیب های اجتماعی، مؤثر و 

راهگشا خواهد بود.
از  ناشی  را  موجود  اقتصادی  برخی مشکالت  ایشان 
دانش  با  افزودند:  و  دانستند  علمی  تحقیق  کمبود 
نخبگانی می توان راه حلهای خوبی برای این مسائل 

یافت.
اجرای کامل  بر  تأکید  با  ای  حضرت آیت اهلل خامنه 
افزودند:  کشور  علمی  نقشه  ارزشمند  بسیار  سند 
حضور نخبگان جوان در عرصه علوم انسانی موجب 
صورت  به  کشور  علمی  اندام  پرورش  شود  می 
فوق  بخش  یک  اینکه  نه  گیرد،  صورت  متناسب 

العاده قوی باشد و بخشی دیگر ضعیف و کم جان.
صحیح  فرهنگ  با  علم  بودن  همراه  انقالب  رهبر 
منافع  از  بشر  استفاده  ساز  زمینه  را  انسان دوستی 
حقیقی علم و دانش خواندند و یادآوری کردند: علم 
بسیار مهم و بسیار نافع هسته ای وقتی با فرهنگ 
غلط قدرت طلبی همراه شد، به تولید بمب هسته ای 
انجامید و به تهدید بزرگ دنیا و بشریت تبدیل شد.

موضع  به  اشاره  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
درباره حرمت  قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسالمی 
شرعی استفاده از بمب هسته ای تأکید کردند: ما با 
برداریم،  راه قدم  این  اینکه می توانستیم در  وجود 
بر اساس حکم اسالم عزیز کاربرد این سالح را حرام 
قطعی شرعی اعالم کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد 
که برای تولید و نگه داشت سالحی که استفاده از آن 

مطلقًا حرام است، هزینه کنیم.
ایشان پایبندی جدی به مبانی دینی و شرف ملی را 
دو الزام مجموعه های نخبگانی برشمردند و افزودند: 
ایرانی  و  اسالمی  فرهنگ  با  وقتی  ایرانی  دانشمند 
می  ملت  حیات  راهبردِی  عنصر  شود،  می  آمیخته 

شود و به کشور روح و توان می بخشد.
فرهنگ  با  علم  همراهی  ضرورت  زمینه  در  ایشان 
صحیح افزودند: ما از شاگردی و یادگیری هیچ ابایی 
و ننگی نداریم اما نمی خواهیم دانشگاههای ما باز 
تولید »دانشگاههای امریکایی با همان فرهنگ غلط 

غربی« باشند.
رهبر انقالب با ابراز خرسندی از فضای ایرانی- اسالمِی 
مجموعه های فعال در عرصه های سلولهای بنیادی، 
نانو، زیست فناوری و هسته ای گفتند نخبگان فعال 
در این زمینه ها، کار علمی را نوعی جهاد می دانند 
دانشگاهی  در همه محیطهای  نگرش  و  تفکر  این  و 

مورد نیاز است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی این بخش از 
سخنانشان تأکید کردند: شرایط ما با شرایط دیگران 
متفاوت است. ما باید ایرانی بیندیشیم، ایرانی فکر 
کنیم و ایرانی زندگی کنیم که رعایت و اجرای الگوی 
هدف  این  به  تواند  می  ایرانی  اسالمی-  پیشرفت 

کمک شایانی کند.
باعث  را  غربی  دانشگاههای  فرهنگ  از  تقلید  ایشان 
و  خواندند  علمی  ابتکارات  و  نوآوری  رفتن  بین  از 
حقیقی  نشاط  و  نوزایی  دیگران،  از  تقلید  گفتند: 

علمی را هم از بین می برد.
رهبر انقالب اسالمی در ششمین نکته سخنان خود، 
جامعه نخبگانی را به ایفای نقش در زمینه دیپلماسی 

عمومی فراخواندند.
بزرگ«  فرهنگِی  ایراِن  »نخبگان  گردآوردن  ایشان 
یعنی نخبگان قلمرو وسیع فرهنگ ایرانی در قرنهای 
گذشته را نمونه ای از ظرفیت بالقوه جامعه نخبگانی 
خواندند و افزودند: ارتباط گیری و گردآوری نخبگان 
و  مقاومت  محور  اسالم،  جهان  آسیا،  غرب  منطقه 
حتی گردآوری نخبگان حق جوی عالم در همه کشورها 
از جمله امریکا و اروپا می تواند با نوعی نهادسازی به 
ارائه و ترویج »دانش پاک و با شرافت« و »اندیشه 

درست« منجر شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، با نقد برخی کم کاری ها در 
ارائه راه سوم برخاسته از انقالب اسالمی به جهانیان 
بر  متکی  نه  است  سوسیالیستی  نه  ما  راه  گفتند: 
لیبرال دمکراسی. ما به برکت اسالم راه سومی را به 
ملتها ارائه کرده ایم که باید بیش از پیش با سخن 
راه سودمند  این  به  را  منطقی و عمل خود، دل ها 
برای بشریت جذب کنیم و ملتها را از نفوذ روزافزون 

فرهنگ منحط غرب نجات دهیم.
دو  در جمع  فراز سخنانشان  آخرین  در  انقالب  رهبر 
تأکید  امید  گسترش  و  ایجاد  بر  جوان  نخبه  هزار 
کردند و گفتند: نخبگان، اساتید و پیشروان حرکت 
پیشرفت  برای  آمده  وجود  به  امید  نگذارند  علمی 

علمی کشور دچار اختالل شود.
البته  کشور  در  افزودند:  زمینه  همین  در  ایشان 
مشکالت مختلفی وجود دارد اما نباید این مشکالت 
را یک طرفه و بدون توجه به موفقیتها مدام مطرح 
و بر سر آن مرثیه خوانی کرد، چرا که در این صورت 

امید در دل جوانان کم فروغ می شود.
موفقیت های  تبیین  و  توجه  اسالمی  انقالب  رهبر 
جوان  نسل  قبال  در  نخبگان  وظایف  از  را  بزرگ 
انقالب  از  ایرانی بعد  افزودند: استعداد  دانستند و 
به وجود نیامده بلکه موهبتی همیشگی و خدادادی 
است، اما انقالب با میدان دادن به این استعدادها، 
وابسته،  و  افتاده  عقب  و  راکد  حالت  از  را  ایران 
برخوردار  و  پیشرفت  حال  در  مستقل،  کشوری  به 
این  به  باید  که  کرد  تبدیل  فراوان  موفقیتهای  از 

واقعیات توجه کامل داشت.
علمی  پیشرفت های  »مقایسه  نتایج  ایشان 
از انقالب«  با قبل  را  دانشگاهها در چهل سال اخیر 
حیرت آور خواندند و افزودند: این حرکت عظیم البته 
در اول راه است، اما به فضل الهی و همت نخبگان 
و جوانان به اوج خواهد رسید و جوان ایرانی باید با 

این نگاه به آینده بنگرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای توکل، تقوا و معنویت را 
مایه امید حقیقی و روزافزون خواندند و به نخبگان 
های  دل  توانید  می  هرچه  کردند:  توصیه  جوان 
پاکتان را پاک تر کنید و در حرف و عمل خداوند کریم 
همراهی  وقت  آن  باشید،  داشته  مدنظر  همواره  را 
درک  و  احساس  مداوم  پیشرفت  در  را  یاری خدا  و 

خواهید کرد.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان با تکرار سخنان چند 
سال قبل خود یادآوری کردند: گفته ایم که باید به 
گونه ای پیشرفت کنیم که ۵۰ سال بعد هر نخبه ای 
و هر کسی که در جهان خواست تازه های علم را فرا 
باشد و تحقق  فارسی  زبان  به دانستن  ناچار  بگیرد، 
این هدف، حتمًا در دایره هوش و استعداد و همت 

ایرانی امکان پذیر است.
علمی  معاون  ستاری  آقای  همچنین  دیدار  این  در 
را  رئیس جمهور، پیشرفت درونزای علمی  فناوری  و 
بومی،  فرهنگ  و  آموزش  انسانی،  نیروی  براساس 

رویکرد بنیاد ملی نخبگان اعالم کرد و گفت: از نظر ما 
نخبه کسی است که برای کشور خود ارزش افزوده و 
اشتغال ایجاد کند و بر این اساس حمایتهای بنیاد 
نوآوری  و  تالش  و  کار  انجام  به  منوط  نخبگان  ملی 

است.
جوایز  برگزاری  و  علمی  طرح سرآمدان  آقای ستاری، 
برنامه  جمله  از  را  روشن  احمدی  شهید  و  مصطفی 
و  خواند  نخبگان  علمی  بنیاد  اجرای  حال  در  های 
افزود: اقتصاد دانش بنیان در نقطه مقابل اقتصاد 
نفتی و وابسته است و در آن، کیفیت نیروی انسانی 
و وارد کردن بخش خصوصی به سرمایه گذاری اصل 

است.
از  تن   ۱۲ انقالب  رهبر  از سخنان  قبل  دیدار  این  در 
دیدگاههای  رشته های مختلف،  و محققان  نخبگان 

خود را بیان کردند. آقایان:
-    سید علی موسوی- استادیار مهندسی پزشکی

-    یوسف قاسمی- دکترای حقوق و مؤسس شرکت 
دانش بنیان در زمینه خدمات حقوقی

-    محمد فدایی- دانشجوی دکترای مدیریت دولتی
دانشگاه  از  ریاضی  پسادکترای  صلواتی-  عرفان      -

امیرکبیر و دارنده مدال طالی المپیاد جهانی
عمران  مهندسی  دانشیار  محصولی-  مجتبی      -

دانشگاه شریف
-    حسن انصاری فر- کارشناس ارشد فناوری اطالعات

صنایع  دکترای  دانشجوی  تبریزی-  کاظمی  علی      -
چوب و کاغذ

-    رسول رجایی- دانشجوی دکترای مهندسی برق از 
دانشگاه تربیت مدرس

-    امید حاتمی- دانشجوی دکترای مدیریت
-    حسینعلی اخالقی- دکترای مهندسی نفت

و خانم ها:
-    الهه شاکری- دانشجوی دکترای پژوهش هنر

-    سیده صدیقه مدنی- فوق تخصص بیماری های 
غدد از دانشگاه علوم پزشکی تهران

در سخنان خود بر این نکات تأکید کردند:
در  نوآور  کارآفرینان  به  نگرشها  اصالح  ضرورت      -

جامعه
-    لزوم حذف مقررات دست وپاگیر در جهت حمایت 

از نخبگان و مسیر پژوهشهای کاربردی
-    ضرورت سرمایه گذاری در رشته های علوم پایه

-    راه اندازی تلویزیون اینترنتی به منظور غلبه بر فقر 
تولید محتوا در فضای مجازی

کارهای جدید  و  از شرایط دشوار کسب  انتقاد      -
در کشور

-    لزوم رسیدگی به وضع مدارس سمپاد
-    حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و جلوگیری از 

متوقف کردن سلیقه ای فعالیت آنها
-    بیان پیشنهادهایی درخصوص اصالح نظام اداری 

کشور
-    تأکید بر ساماندهی و ارتقاء فعالیتهای آموزش 

برون مدرسه ای همچون المپیادهای علمی
به  بودجه  اختصاص  معیار  تغییر  پیشنهاد      -
»سرانه  شاخص  از  کشور  علمی  مراکز  و  دانشگاهها 
مسائل  »حل  کیفِی  شاخص  به  استاد«  دانشجو- 

کشور«
-    ضرورت حرکت به سمت الگوهای جدید آموزشی 
بویژه »آموزِش پژوهش محور« با اولویت کارآفرینی 

و افزایش رفاه اجتماعی
در پایان این دیدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر 

انقالب اسالمی اقامه شد.
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رهبر انقالب: پیشرفت های علمی ۴۰ ساله دانشگاهها حیرت آور 
است/ مجوزهای یک هفته ای نباید ۶ ماه زمان ببرد

بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه شرکت های 
دانش بنیان/ تأکید بر لزوم عبور از اقتصاد نفتی

نوبخت: یارانه های آشکار و 
پنهان از بودجه سال آینده 

منفک می شود

پلیس اطفال 
تشکیل می شود

آشنایی با شهرها و 
روستاهای نطنز

هنجن

دستگیری سرشبکه سایت 
آمدنیوز توسط اطالعات سپاه

گزارش وزارتخانه های کشور و راه از 
خدمات ارائه شده به زائران اربعین

در جلسه عصر یکشنبه ۲۱ مهرماه هیأت دولت 
به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس 

جمهوری، گزارش وزارتخانه های کشور و ..

راهکار پیشگیری 
از فساد 

شفاف سازی نظام 
اقتصادی است

امروز  انقالب اسالمی صبح  رهبر معظم  گروه سیاسی خبرگزاری فارس،  گزارش  به 
)سه شنبه( از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فناوری های برتر )ایران ساخت( در 

حسینیه امام خمینی)ره( بازدید کردند.
غرفه   ۳۰ از  دیدن  ضمن  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت  ساعته،  دو  بازدید  این  در 
آخرین  جریان  در  پژوهشگران،  و  فناوران  با  گفت وگو  و  دانش بنیان  شرکت های 
دستاوردهای علمی و فناوری و پروژه های تجاری سازی شده جوانان و متخصصان 

ایرانی قرار گرفتند.
سامانه های پزشکی با فناوری باال در تشخیص سرطان، همودیالیز، جراحی با ربات و 
پروتز عصبی، تجهیزات آزمایشگاهی، تولید واکسنها و داروهای پیشرفته به صورت 
سیستم های  هوایی،  موتور  طراحی  و  جت  موتور  ساخت  و  طراحی  بومی،  کامالً 
کنترل نیروگاهی، تولید انواع کاتالیست های نفت و گاز، خدمات شناسایی و حفاری 
نوری،  پیشرفته  سامانه های  استیل،  تجهیزات  و  مخازن  ساخت  ژرف،  آب های 
صنعتی  فریزدرایر  ساخت  پردازشگرها،  و  شبیه سازی  ُبرش،  اندازه گیری،  اسکنری، 
حاضر  دانش بنیان  شرکت های  دستاوردهای  جمله  از  رایانه ای  بازیهای  تولید  و 
فناوری  و  علمی  معاون  آقای ستاری  بازدید،  از  بخشی  در  بود.  نمایشگاه  این  در 
اقتصاد  از  برای گذار  این معاونت  برنامه های  از رویکردها و  رئیس جمهور گزارشی 
نفتی به اقتصاد دانش بنیان بیان کرد و گفت: با مجوز رهبر معظم انقالب اسالمی 
کمک بسیار خوبی از صندوق توسعه ملی در اختیار بخش علمی کشور قرار گرفت 
که با این کمک پروژه های علمی و دانش بنیان در جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور 
و مقابله با تحریم ها کیفیت و سرعت زیادی گرفته است. معاون علمی و فناوری 
با اشاره به طرح ایجاد پهنه های نوآوری در کنار دانشگاهها و مراکز  رئیس جمهور 
علمی مستعد، ایران را بزرگ ترین زیست بوم نوآوری در غرب آسیا دانست و افزود: 
اکنون بیش از 4۵۰۰ شرکت دانش بنیان با درآمد ۹۰ هزار میلیارد تومانی، زمینه 

اشتغال مستقیم ۳۰۰ هزار نفر را فراهم کرده اند.
به  اعتماد  از  موفق  نمونه ای  را  پیشرفته  داروهای  تولید  زیست بوم  ستاری  آقای 
مهاجرت  زیست بوم،  این  ارتقای  اثر  در  گفت:  و  خواند  کشور  انگیزه  پر  جوانان 
نخبگان در بخش داروسازی تقریبًا متوقف شده است و هر دارویی که وارد این 

چرخه شود، حداکثر تا دو سال بعد، تجاری و وارد بازار مصرف مردم می شود.
پس از سخنان آقای ستاری، رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم عبور از اقتصاد 
از گالیه های جوانان در نمایشگاه امروز  نفتی و عوارض فرهنگی آن، گفتند: یکی 
این بود که بعضًا همان محصول یا تولید آنها را دستگاههای دولتی از خارج وارد 
باید این نگاه غلط اصالح  از فرهنگ اقتصاد نفتی است و  می کنند که این ناشی 

شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزودند: 
نباید اجازه دهید این موانع پیش پای جوانان فعال ایجاد شود، هر چه می توانید 

در این خصوص تالش کنید، من نیز هر چه بتوانم کمک خواهم کرد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با تشکر از پژوهشگران و فناوران و دست اندرکاران 

نمایشگاه، در لوح یادبود متنی به این شرح مرقوم کردند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جلوه ی درخشان استعداد ایرانی و هّمت انقالبی را در این نمایشگاه دیدیم و خدا 
را سپاس گفتیم. کار اساسی و بنیانی برای بهره گیری از انگیزه ها و توانهای باال باید 
جدًا دنبال شود. این مهمترین وظیفه ی مسئوالن دولتی است. به خداوند توکل 
کنید و با امید و شوق قدم بردارید، یقینًا خواهید توانست به مشکالت اقتصادی 

کشور پایان دهید، ان شاءاهلل.
سّیدعلی خامنه ای
۱۶ مهر ۱۳۹۸



سیاسی۲

رئیس قوه قضائیه از تعامل سازنده با همه کشورها 
و ملت ها و همچنین مقاومت و ایستادگی فعال 
جمهوری  راهبرد  عنوان  به  دشمنان  مقابل  در 
اسالمی یاد کرد و گفت: دشمنانی که دم از مذاکره 
نیستند  ما  ملت  مشکل  رفع  دنبال  به  زنند،  می 
بلکه در پی شکست راهبرد مقاومت، کاهش نقش 
در  اختالف  ایجاد  و  منطقه  در  اسالمی  جمهوری 

داخلند.
حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در 
جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به راهبرد 
آنچه  براساس  افزود:  همیشگی جمهوری اسالمی 
امام راحل)ره( و رهبر معظم انقالب برای ما ترسیم 
کرده اند، تعامل سازنده و همکاری با دولت ها و 
فعال  ایستادگی  و  مقاومت  همچنین  و  ملت ها 
و  اصلی  راهبرد  آمریکا،  مانند  دشمنانی  مقابل  در 
ها  سال  این  همه  در  اسالمی  جمهوری  اساسی 

بوده است و همچنان خواهد بود.
وی تأکید کرد:  مردم و دولتمردان همواره به این 
می  راهبرد  همین  امروز  و  بوده اند  پایبند  راهبرد 
مسلمان  های  ملت  همه  توانمندی  موجب  تواند 

باشد.
ضرورت پیشگیری از مفاسد اقتصادی

مفاسد  از  پیشگیری  ضرورت  بر  ادامه  در  رئیسی 
راهکار  ترین  اصلی  گفت:  و  کرد  تأکید  اقتصادی 
اقتصادی  نظام  سازی  شفاف  فساد،  از  پیشگیری 

کشور و نهادینه سازی شفافیت است.

بخش  در  مربوطه  های  سامانه  اساس،  این  بر 
به  و  فعال  باید  مالیاتی  وامور  ها  بانک  گمرکات، 
گذار،  سرمایه  کارآفرین،  تا  شوند  مرتبط  یکدیگر 
هوشمند،  بستر  یک  در  گیر،  تسهیالت  و  بازرگان 

نظارت پذیر شوند.
های  نظارت  لزوم  بر  تأکید  با  قضائیه  قوه  رئیس 
قانون  به  دائمی،  و  هنگام  به  رصد  و  هوشمند 
ارتقای سالمت نظام اداری اشاره کرد و ادامه داد: 
بعضی  در  البته  که  است  بسیار خوب  قانون  این 
حوزه ها عملیاتی نشده است، لذا ما از نمایندگان 
مجلس می خواهیم که زمان اجرای این قانون را 

تمدید کنند.
فعال کردن هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

وی در ادامه با اشاره به نقش هیأت های رسیدگی 
گفت:  مفاسد  از  پیشگیری  در  اداری  تخلفات  به 
این هیأت ها ابزاری برای خود ادارات و دستگاه ها 
هستند که البته نباید فقط به کارمندان پایین بلکه 
در همه سطوح باید توجه الزم را داشته باشند و 
فعال کردن این هیأت ها می تواند بسیار کارآمد 

باشد.
عنوان  به  ها  حراست  شدن  فعال  دیگر،  سوی  از 
با  باید  و  است  مهم  بسیار  مدیران  بینای  چشم 
بینایی، شنوایی، حساسیت و پیگیری جدی، اجازه 

شکل گیری فساد را ندهند.
برای  راهکار  بهترین  سازمانی  درون  های  نظارت 
پیش  نواقص  و  ها  کاستی  رفع  مسائل،  دیدن 

است.  و معضل  بحران  به  تبدیل شدن مسأله  از 
همه این اقدامات در کنار رسیدگی های منصفانه 
با  تواند در مقابله  و عادالنه دستگاه قضایی می 
فساد مؤثر باشد و ما امیدواریم نظام اداری ما روز 
به روز بیشتر در تراز انقالب اسالمی و به دور از هر 

فسادی باشد.
هر  توجه  لزوم  بر  همچنین  قضائیه  قوه  رئیس 
چه بیشتر به زندان ها و بهبود وضع زندانیان در 
سراسر کشور تأکید کرد و بار دیگر از همه مراجع 
از ظرفیت های  با بهره مندی  قضایی خواست که 
قانونی، در جهت سیاست حبس زدایی و کاهش 

جمعیت کیفری حرکت کنند.
ستاد  آمادگی  اعالم  به  اشاره  با  همچنین  رئیسی 
های  اردوگاه  ایجاد  برای  مخدر  مواد  با  مبارزه 
بازپروری معتادان، دستور پیگیری این موضوع را 
صادر کرد تا با ایجاد این اردوگاه ها، هیچ معتادی 

در زندان ها نباشد.
استقبال  به  اشاره  با  سپس  قضائیه  قوه  رئیس 
این  مسئوالن،  اموال  ثبت  سامانه  از  ها  دستگاه 
سامانه را در صیانت از مدیران و اطمینان بخشی 

به مردم بسیار مؤثر دانست.
حماسه اربعین، رمز وحدت است

وی در بخش دیگری از سخنانش اربعین را حماسه 
و  کرد  توصیف  زدنی  مثال  و  شکوه  با  بزرگ،  ای 
یا  لبیک  ندای  با  میلیونی  جمعیت  این  گفت: 
در  متحد  جبهه  یک  و  آمدند  هم  گرد  حسین)ع( 

این  قدر  باید  که  دادند  شکل  ها  دشمنی  مقابل 
که  بود  خدا  شکرگزار  و  دانست  را  بزرگ  سرمایه 
دل ها را این گونه متوجه وجود مقدس حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( کرده است. امروز حماسه 
بزرگ اربعین، رمز وحدت، آرامش و پیشرفت امت 

اسالمی است.
از رهبر معظم انقالب به دلیل  با قدردانی  رئیسی 
برای  ترغیب  و  تشویق  در  شان  حکیمانه  تدابیر 
همه  از  افزود:  اربعین،  بزرگ  حرکت  گیری  شکل 
دولتمردان و مسئوالن و همچنین نیروهای نظامی 
و انتظامی به ویژه مرزبانان صبور که تالش کردند 
زائران بدون هیچ مشکلی به عراق مشرف شوند، 
و  ملت  دولت،  از  باید  همچنین  کنم.  می  تشکر 

مرجعیت عراق تشکر و قدردانی کرد.
و  همبستگی  که  این  بیان  با  قضائیه  قوه  رئیس 
بود،  همیشه  از  بیش  بار  این  ها  ملت  همدلی 
با اختالف و  افزود: هر چه دشمنان تالش کردند 
فتنه انگیزی ایجاد مشکل کنند، با بصیرت و چشم 
های باز مردم ایران و عراق و دولتمردان دو کشور، 
شکست خوردند. امیدواریم خداوند به برکت نام 
اباعبداهلل الحسین )ع(، انسجام، وحدت، همدلی 

و آرامش را در میان امت اسالمی افزون کند.
بررسی درباره اصالح  و  ادامه بحث  دراین جلسه، 
آیین دادرسی کیفری، در دستور  از قانون  موادی 
کارمسئوالن عالی قضایی قرار داشت و مواردی از 

آن به تصویب رسید.

رئیسی:
راهکار پیشگیری از 
فساد شفاف سازی 
نظام اقتصادی است

سالک: استیصال اروپایی ها در بیانیه 
ضدایرانی برای جهان مشهود است

نوبخت: یارانه های آشکار و پنهان از بودجه سال آینده منفک می شود
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کاهش  برای  ایران  چهارم  »گام 
است  شده  طراحی  تعهداتش 
مرحله  این  به  کار  امیدواریم  اما 
از  ویژه  اقدام  شاهد  و  نکشد 
برجام  عضو  کشورهای  سوی 
صورت  این  غیر  در  باشیم؛ 
چهارم  گام  برداشتن  آماده  ایران 

است.«
سیدعباس  ارمغان،  گزارش   به 
امور  وزارت  سخنگوی  موسوی، 
خارجه در نشست خبری، در پاسخ 
به سئوالی در زمینه جزئیات گام 
چهارم و کاهش تعهدات برجامی ایران و آخرین تصمیم های اتخاذ 
و  فرانسه  کرد: طرح مشترک  باال خاطرنشان  بااعالم مطلب  شده، 
ژاپن به ایران برای اجرای کامل برجام هم همان طرح قبلی است که 

تاکنون بی نتیجه مانده است.
برای  ای  گانه   ۱۱ تعهدات  اروپایی ها  که  این  به  اشاره  با  موسوی 
جبران خروج آمریکا داده اند که تاکنون به نتیجه نرسیده است، 
یادآور شد: اقدامات ایران براساس برجام است و آنها حقی برای 
به تعهداتشان عمل کنند  نگران هستند  آنها  اگر  ندارند.  اعتراض 
مرکز  رئیس  کند.  عمل  کامل  طور  به  تعهداتش  به  هم  ایران  تا 
تصمیمات  درباره  خارجه،  وزارت  رسانه ای  و  عمومی  دیپلماسی 
که  این  بر  تأکید  با  مالی،  اقدام  ویژه  گروه  سوی  از  شده  اتخاذ 
نگرانی منتقدان را هم خیلی از روی آگاهی نمی دانیم، گفت: اکثر 
را رعایت می کنند و در حال اجرای  ایران برخی مقررات  بانک های 
 FATF به اما برخالف دوستان که می گویند پیوستن  آن هستند، 
خود تحریمی است، معتقدیم که نپیوستن به آن خود تحریمی و 
محدود کردن کشورمان است. لذا امیدواریم مجمع تشخیص به 
این جمع بندی برسد که مصلحت کشور و نظام و مردم چیست، آن 

را تشخیص دهد و به آن عمل کند.
موسوی همچنین درباره تحوالت شمال سوریه و حضور نظامیان 
به  باید  که  است  این  بر  ما  تأكید  گفت:  منطقه  این  در  ترکیه 
حاکمیت ارضی و ملی سوریه احترام گذاشت و اگر اختالفی وجود 
دارد از طریق مکانیسم های مشخصی که هست حل و فصل شود 
که  آدانا ست  توافق  زمینه،  این  در  مهم  مکانیسم های  از  یکی  که 
رسیده  امضاء  به  و سوریه  ترکیه  دو کشور  بین  پیش  چند سال 

است.
آمادگی  اعالم  ایران  که  این  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کرده است با هدف نزدیک کردن ترکیه و سوریه تالش کند، تصریح 
شاهد  موضوع  این  زمینه  در  ایران  تالش های  چارچوب  در  کرد: 

سوریه ای،  همتایان  با  کشورمان  خارجه  وزیر  تلفنی  رایزنی های 
ترکیه ای، روس و عراقی بوده ایم. امیدواریم که این تالش ها منجر 

به راه حلی برای ایجاد ثبات شود.
موسوی در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات اخیر مقامات بحرینی 
مبنی بر این که ایران تالش داشته سالح های زیادی را به بحرین 
برای اقدامات خرابکارانه ارسال کند، گفت: گویا بحرینی ها اگر هر 
از گاهی اتهامات این چنینی به ایران نزنند، خوابشان نمی برد. در 
واقع آنها می خواهند هر چند وقت یک بار تنه ای به بزرگان بزنند تا 
سری در سرها در آورند. مقامات بحرینی باید مشکالت امنیتی خود 
را در داخل این کشور حل کنند و این اتهام زنی ها به کشورهایی 
مقامات  اظهارات  نیست.  آنها  مشکالت  حل  راهکار  ایران  چون 

بحرینی در این زمینه قابل تائید نیست و ما آن را رد می کنیم .
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه در پاسخ 
به سئوالی مبنی بر این که کنفرانس امنیتی منامه در بحرین برگزار 
خواهد شد و هدف آن مقابله با نفوذ ایران در خلیج فارس اعالم 
شده است و خبرها حاکی از حضور رژیم صهیونیستی در این نشست 
است؛ واکنش ایران به این کنفرانس چه خواهدبود ، گفت: بسیار 
جای تأسف دارد که کشور مدعی اسالمی و عربی بودن که شاهد 
تجاوز و کودک کشی اسرائیل است، دست به عادی سازی روابط با 
این رژیم بزند. ما این حضور را محکوم می کنیم ضمن این که هدف 
تاریخی  نفوذ  با  نمی توانند  آنها  و  می دانیم  غیرواقعی  را  نشست 
ایران مقابله کنند. همسایگان خلیج فارس برای بهره مندی از ثبات 

راهی جز دوستی با ایران ندارند.
هم  فرانسه  با  وی  همکاری  و  زم  روح اهلل  دستگیری  درباره  وی 
بیان کرد: یک اقدام بجا انجام شده است. ایشان با سازمان های 
جاسوسی و خرابکار ارتباط داشته و به آن هم اذعان کرده است. 
اسنادی هم در این باره وجود دارد. ایشان نه به خاطر مدیر یک 
کانال بودن بلکه به خاطر خرابکاری و تهییج اقدامات خرابکارانه 
دستگیر شده است. در حوادث دی ۹۶ هم یادتان هست که چگونه 
آموزش ساخت سالح را می داد. با این حال نیروهای امنیتی پس 

از تحقیقات زوایای این دستگیری را تشریح خواهند کرد.
مسعود  جسمی  وخیم  شرایط  درباره  خارجه  وزارت  سخنگوی 
سلیمانی، دانشمند ایرانی بازداشت شده درآمریکا هم گفت: البته 
حدود ۲۰ ایرانی به اتهام واهی دور زدن تحریم ها از سوی دولت 
آنها خالف مقررات،  اقدامات  زندانی شده اند.  بازداشت و  آمریکا 
آدم ربایی و گروگانگیری است. درباره دکتر سلیمانی هم متأسفانه 
هیچگونه دسترسی به ایشان نداریم . فقط مطلع هستیم که ایشان 
شرایط خوبی ندارند. پیام های زیادی به طرف آمریکایی دادیم که 
طریق  از  تالش ها  این  و  باشند  برخوردار  اولیه  حقوق  از  ایشان 

مجاری مختلف در حال پیگیری است.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
»روح  گرفتار شدن  از  اطالعیه ای 
معاند  سایت  سرشبکه  زم«  اهلل 
یک  در  آمدنیوز  ضدانقالب  و 
هوشمندانه  اطالعاتی  عملیات 
سپاه  اطالعات  سازمان  توسط 
متن  داد.  خبر  وی  دستگیری  و 
این  به  پاسداران  سپاه  اطالعیه 

شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ایران  عاشورایی  و  شریف  ملت 
اسالمی!

اربعین  شعور  و  شور  پر  ایام  در 
آرمان های جاودان سید  با  کربال  رهروان  میثاق  و تجدید  حسینی 
دشمنان  که  )ع(  الحسین  اباعبداهلل  حضرت  شهیدان  ساالر  و 
عظیم  اجتماع  و  راهپیمایی  شکوه  و  عظمت  اسالمی مقهور  امت 
اسالم  قدرت  تجلی  گر  نظاره   حسد  و  حقد  با  زائران،  میلیونی  و 
در  که  شاکریم  را  بزرگ  خدای  اسالمی شده اند؛  مقاومت  جبهه  و 
)عج(  زمان  امام  گمنام  پاسداران  بیکرانش،  و  الطاف خفیه  سایه 
در سازمان اطالعات سپاه را یاری بخشید تا یکی از سرشاخه های 
سراب رسانه ای دشمن و جنگ روانی علیه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران را طی یک عملیات پیچیده با حربه فریب اطالعاتی 
گرفتار سازند و با غافلگیری و دستگیری این عنصر پلید و مزدور، 
دست برتر و ابتکار عمل خود را در مقابل سرویس های اطالعاتی 

دشمن نشان دهند.
و  هوشمندانه  حرفه ای،  عملیات  این  در  سپاه،  اطالعات  سازمان 
و شگردهای  اطالعاتی  نوین  روش های  کارگیری  به  با  چند وجهی 
“روح  و  داد  فریب  و  مدیریت  را  بیگانه  سرویس های  ابتکاری، 
اهلل زم” سرشبکه سایت ضد انقالب و معاند »آمدنیوز« را که در 
سال های اخیر با هدایت، تأمین و پشتیبانی مستقیم آنان و نیز 
به عنوان  آنها،  انقالب خارج نشین و عوامل داخلی  حمایت ضد 
یکی از آبشخورهای محوری دشمن، عملیات روانی گسترده ای برای 
اختالف افکنی در ارکان نظام اسالمی، ایران هراسی، دروغ پردازی، 
القای شبهه در نسل جوان نسبت به عقاید و باورهای دینی و تبلیغ 
و فراهم سازی زمینه های اقدامات خشونت بار و تروریستی؛ ایجاد 
آشوب و ناآرامی  در کشور را اداره می کرد را به داخل کشور هدایت 

و بازداشت کند.
فرانسه  اطالعاتی  این که تحت هدایت سرویس  رغم  به  نامبرده 
رژیم  و  آمریکا  اطالعاتی  سرویس های  پشتیبانی  و  حمایت  و 
صهیونیستی و مرتبط با سایر سرویس های اطالعاتی قرار داشت و 

به صورت شبانه روزی با روش های پیدا و پنهان و در پوشش های 
دام  در  می گرفت،  قرار  حفاظت  مورد  ای  الیه  چند  و  گوناگون 

فرزندان ملت ایران در سازمان اطالعات سپاه افتاد.
ارادت  ابراز  و  طاعات  قبولی  آرزوی  و  کبریایی  درگاه  به  با سپاس 
عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت )ع( به ساحت مقدس شهدای 
پیرامون  تکمیلی  اطالعات  معنوی؛  و  نورانی  ایام  این  در  کربال 
ماندن سرویس های  جا  و  بیانگر شکست  که  بزرگ–  عملیات  این 
شبکه  نیز  و  است  سپاه  اطالعاتی  قدرت  از  دشمن  اطالعاتی 
ملت  استحضار  به  متعاقبًا  مذکور،  پیچیده  و  گسترده  پوششی 

قهرمان و بصیر ایران اسالمی  رسانده خواهد شد.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی
۲۲مهرماه ۱۳۹۸

تقدیر نمایندگان از سازمان اطالعات سپاه
نمایندگان مجلس در بیانیه ای از سازمان اطالعات سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی  برای دستگیری روح اهلل زم تقدیر و تشکر کردند.
به گزارش ارمغان، متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بزرگترین  وقوع  آستانه  در  که  شاکریم  را  متعال  قادر  »خدای 
عاشورایی  مراسم  پرشکوه ترین  جلوه گری  و  اسالم  جهان  حماسه 
توسط  محیرالعقول  حماسه  دیگر  بار  حسینی،  ماندگار  اربعین  و 
در  زمان )عج(  امام  گمنام  سربازان  و  ملت  سبزپوش  فرزندان 
سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی  با انجام اقدامات 
پیچیده اطالعاتی و امنیتی رقم خورد و یکی از مهم ترین شبکه های 
نفوذ و براندازی که با حمایت های مادی و معنوی نظام سلطه و 
پشتیبانی های پیچیده سرویس های اطالعاتی و امنیتی قدرت های 
عمومی  اذهان  تشویش  به  و  می شد  اداره  و  راه اندازی  شیطانی 
 شبهه افکنی، دروغ پردازی و هجوم به ارزش ها، اصول، آرمان ها و 
باورهای اخالقی و دینی مردم و جوانان فعالیت گسترده چند ساله 
با وطن فروشی مجری  با دستگیری سرشبکه اصلی آن که  داشت، 

اهداف شوم بیگانگان شده بود، متالشی و نابود شد.
ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی مراتب تقدیر و تشکر عمیق 
و  می کنیم  اعالم  ملت  و  والیت  حریم  پاسداران  این  از  را  خود 
پرتوی  در  پیروزی ها  این  استمرار  شاهد  ما  ملت  که  داریم  یقین 
سپاه  اطالعات  سازمان  در  عزیزان  این  مخلصانه  مجاهدت های 
پاسداران انقالب اسالمی خواهد بود«. گفتنی است این بیانیه به 
امضای همه نمایندگان حاضر در جلسه علنی مجلس رسیده است.

دستگیری سرشبکه سایت آمدنیوز توسط اطالعات سپاهتصویب لوایح »اف ای تی اف« در چارچوب منافع ملی است

احمد سالک کاشانی، عضو فراکسیون نمایندگان 
کشور   ۳ بیانیه  به  اشاره  با  مجلس  والیی 
گفت:  ایران،  نظامی  موضوعات  درباره  اروپایی 
ورود به مسئله موشکی، نظامی کشور و قدرت 

بازدارندگی ما به هیچ کشوری مربوط نمی شود.
و  فرانسه  و  انگلیس  آلمان،  آمریکا،  افزود:  وی 
نوکرهای دست  و  آن ها  اذناب  هم پیمانانشان، 
ایران  دفاعی  صنعت  بدانند  باید  آنها  سینه  به 
ما  ملت  واحد  قدرت  و  افتخار  آبرو،  استقالل، 

است و حق ورود به این مسئله را ندارند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه اروپایی ها می توانند درباره 
اند، مطرح  به بن بست رسیده  االن هم  کنند که  مسائل هسته ای بحث 
کرد: موضوع اینستکس را مطرح اما هیچ غلطی هم اروپایی ها نکرده اند، 
امضای بیانیه ۳ کشور اروپایی، گواه این مسئله است که آنها از خود اراده 

ای ندارند.
سالک با اشاره به بی ارادگی اروپا در مقابل آمریکا، ادامه داد: ما به هیچ 
وجه زیر بار دخالت در موضوع دفاعی و صنعت موشکی کشور نخواهیم 
رفت و جمهوری اسالمی هر کشوری که بخواهد به مسائل نظامی ما ورود 

کند، محکوم می کند.
بیانیه  مورد  در  توئیت ظریف  به  اشاره  با  در مجلس دهم  مردم  نماینده 
۳ کشور اروپایی علیه کشورمان، مطرح کرد: اروپا بی تردید نوکر دست به 
سینه آمریکا است؛ فرقی هم برایشان نمی کند. به حرکت هایی که آمریکا 
در  برجام کرد، نگاه کنید؛ اول گفتند با ۱۲ شرط با ایران مالقات می کنند؛ 
بعد گفتند بدون پیش شرط و بعد پیام داد به وسیله شینزو آبه نخست 

وزیر ژاپن که پاسخ وی را هم مقام معظم رهبری به خوبی دادند.
آمریکایی ها  استیصال  اینکه  بیان  با  مجلس  روحانیت  فراکسیون  عضو 
برای جهان مشهود است، تصریح  اروپایی ها  و  آمریکایی ها  به دری  در  و 
کرد: آمریکایی ها در مقابل عظمت و اقتدار جمهوری اسالمی امروز هیچ 
قدرتی ندارند، جمهوری اسالمی در اوج اقتدار است و این اقتدار را تداوم 
در  اذنابش  و  اسرائیل  آمریکا،  و  می گیرد  را  قله های جهانی  و  می بخشد 

حضیض ذلت و در حضیض التماس هستند.
گفتني است؛ »حسن روحانی« رئیس جمهور، در دیدار با »بوریس جانسون« 
نخست وزیر انگلیس، ضمن انتقاد از بیانیه اخیر سه کشور اروپایی و طرح 
برجام  اعضای  به عنوان  آنها  تعهدات  اجرای  لزوم  بر  بی اساس،  اتهامات 

تأکید کرد.
رئیس جمهوری کشورمان در ادامه سفر به نیویورک در دیدار با نخست وزیر 
جزو  حال  عین  در  که  اروپایی  کشور  سه  اخیر  بیانیه  گفت:از  انگلیس 
بیانیه  این  صدور  و  هستیم  متأسف  بسیار  هستند،  برجام  طرف های 
و  سازنده  عنوان  هیچ  به  کنونی  پیچیده  و  حساس  شرایط  در  بی اساس 

مفید نبود.

آینده  سال  بودجه  در  که  تغییری 
یارانه ها  کردن  جدا  می شود،  دنبال 
آن،  کنار  در  و  بود  بودجه خواهد  از 
رقم ریز یارانه های پنهان هم محاسبه 
خواهد شد تا ارقام بودجه شفاف و 

روشن باشد.
سازمان  رئیس  ارمغان،  گزارش  به 
به  گفت:  کشور  بودجه  و  برنامه 
برنامه  سه  بودجه،  الیحه  همراه 
عمرانی، اشتغال و یارانه های پنهان و 
آشکار خواهیم داشت که درباره این موارد در سیزدهمین جلسه 

ستاد بودجه تصمیم گیری شده است.
دوساله  برنامه  سه  امسال  اینکه  بیان  با  نوبخت  محمدباقر 
براین  افزود:  می شود،  مجلس  تقدیم  بودجه  الیحه  همراه  به 
اساس قرار شد الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ به صورت دوساالنه 
و مصارف  منابع  پیش بینی های  و  ارقام  هم  یعنی  تنظیم شود 
شود.  انجام  باهم   ۱4۰۰ سال  بینی  پیش  هم  و   ۱۳۹۹ سال 
از  منابعی که حاصل  این الیحه همه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فروش نفت است، خارج می شود؛ بنابراین الیحه بودجه سال 
۱۳۹۹ و ۱4۰۰ بدون انعکاس درآمد های نفتی در منابع بودجه 

خواهدبود،
درآمد های  جاری،  بودجه  از  نفتی  منابع  حذف  با  افزود:  وي 
نفتی که در سال آینده داریم، با توجه به اینکه نوعی واگذاری 
برای  سرمایه ای  دارایی  تملک  صورت  به  است،  سرمایه ای 

طرح های عمرانی اختصاص خواهیم داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بابیان اینکه یک برنامه دوساله 
تهیه کرده ایم که برنامه عمرانی دولت برای سال ۱۳۹۹ و ۱4۰۰ 
است، گفت: منابع طرح های عمرانی اولویت دار یعنی طرح هایی 
که می تواند در سال ۱۳۹۹ و ۱4۰۰ به اتمام برسد و طرح هایی 
استانی،  در سفر های  رئیس جمهوری  و  رهبری  مقام معظم  که 
آن ها را مشخص کردند و همچنین طرح هایی که برای تعمیر و 
از آن استفاده می کنیم و  نگهداری و پرداختی کارمندان دولت 
طرح هایی که برای مناطق کمتر توسعه یافته به صورت ویژه در 

نظر گرفتیم از منابع فروش نفت تأمین خواهد شد.
البته این همه منابع ما برای طرح های عمرانی  وی اضافه کرد: 
نیست، بلکه سایر منابعی که از صندوق توسعه ملی و تسهیالت 
بانکی که برای طرح های مشارکتی الزم داریم هم به آن افزوده 
می شود که در قالب برنامه عمرانی دولت به همراه الیحه ای که 
بدون منابع نفت تنظیم می شود، تقدیم خواهد شد. نوبخت 
گفت: به غیر از آن برای سال ۱۳۹۹ و ۱4۰۰ یک برنامه اشتغال 
فرصت  میلیون  یک  حدود  سال  هر  آن  در  و  داریم  دوساالنه 
شغلی  فرصت  میلیون   ۲ حداقل  که  کردیم  بینی  پیش  شغلی 

منابعی  چه  از  اینکه  اما  ایجاد شود.  دو ساالنه  برنامه  این  در 
فعالیت هایی  چه  در  و  کنیم  ایجاد  را  شغل ها  این  می توانیم 
امکان دارد این اشتغال ایجاد شود، این همان کاری است که 
برای سال جاری انجام داده ایم و برای سال ۱۳۹۹ و ۱4۰۰ هم 

در نظر گرفتیم.
وی گفت: به جز این ها برنامه یارانه ها را هم به مجلس تقدیم 
می کنیم که بر اساس آن برای مجلس و جامعه به طور شفاف 
و  می دهیم  یارانه  مقدار  چه  اقتصاد  در  که  می کنیم  مشخص 
آن ها را چگونه تفکیک می کنیم و چه مقدار به صورت بودجه 
به صورت جزء  که  بپردازیم  به دستگاه های مختلف  قرار است 
در برنامه مشخص شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
دستگاه های  مهلت  آخرین  هفته  این  پایان  اینکه  به  اشاره  با 
مرتبط برای اعالم بودجه شرکت ها است، افزود: بودجه کل به 
در بخش  ارسال می شود؛  به مجلس  زمان  دو  در  و  دو بخش 
نخست که ۱۵ آبان است، بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و 
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به مجلس ارایه می شود و 
در بخش بعدی، بودجه عمومی که شامل یک الیحه، یک سند 
اجرایی و سه برنامه عمرانی، یارانه ای و اشتغال است در ۱۵ آذر 

تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد شد.
وی گفت: امکان حذف کامل یارانه سه دهک پردرآمد جامعه 
با  تا  به زمان بیشتری دارد  نیاز  تاکنون وجود نداشته است و 

اطالعات دقیق تری این کار صورت گیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه ما به کسانی که مستحق دریافت 
می شود،  قطع  آن ها  یارانه  ابهامی  خاطر  به  اما  یارانه هستند، 
که  کسی  به  می دهد  ترجیح  دولت  گفت:  هستیم،  حساس 
مشکوک به پردرآمدی است، یارانه بدهد، ولی یارانه کسی بی 
جهت قطع نشود. وی افزود: در تبصره ۱4 قانون بودجه امسال 
و همچنین سنوات گذشته مجلس به دولت تکلیف کرد که باید 
دادیم  توضیح  گرچه  کند  حذف  را  جامعه  از  دهک  سه  یارانه 
امکان این که بتوانیم یارانه ۲4 میلیون نفر را حذف کنیم نیاز 
به اطالعات دقیقی دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
این است که  بینی ما  آینده پیش  یارانه ها در سال  برای قطع 
به  می کنیم؛  اقدام  است،  مطرح  دهک  سه  فعالً  که  حدی  در 
بیافتد،  دیگری  اتفاق  آینده  سال  می دانم  بعید  جهت  همین 
البته هر سال مجلس این حکم را می آورد، اما دولت در الیحه 
چنین هدف کمی یعنی حذف یارانه ۲4 میلیون نفر را پیشنهاد 
نمی کند. البته تالش ما این است تا جایی که می توانیم یارانه 
افرادی را که نیازمند این یارانه نیستند، قطع کنیم و در عوض 
به مبلغ یارانه بگیران اضافه کنیم و اگر مجلس مانند سال های 
گذشته در این رابطه حکمی داشته باشد ما قانون را الزم االجرا 
و  تهیه  ستاد  نشست  سیزدهمین  اینکه  دیگر  خبر  می دانیم. 
تدوین الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به ریاست معاون 

با  و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهوری 
حضور معاونان و مدیران و همچنین رؤسای برخی از سازمان های 

مدیریت و برنامه ریزی استان ها برگزار شد.
و  برنامه  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط   گزارش  به 
اظهار  نشست  این  در  نوبخت  دکترمحمدباقر  کشور،  بودجه 
سال  بودجه  الیحه  در  بینی شده  پیش  عمرانی  برنامه  داشت: 
۱۳۹۹ کل کشور، مبتنی بر منابع حاصل از فروش نفت خواهد 
بود و این منابع به صورت اهرمی عمل خواهد کرد و ریالی از 

فروش نفت در بودجه سال آینده لحاظ نخواهد شد.
می شود،  دنبال  آتی  سال  بودجه  در  که  تغییری  افزود:  وی 
جدا کردن یارانه ها از بودجه خواهد بود و در کنار آن، رقم ریز 
بودجه  ارقام  تا  کرد  خواهیم  محاسبه  هم  را  پنهان  یارانه های 
مجلس  نمایندگان  هم  و  مردم  هم  تا  باشد  روشن  و  شفاف 

شورای اسالمی بر شفافیت نظارت داشته باشند.
بودجه  کرد:  تصریح  ادامه  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
ساختاری  اصالحات  گرفتن  نظر  در  با  کشور  کل   ۱۳۹۹ سال 
و  بانک ها  دولتی،  بودجه شرکت های  و  تنظیم شده  و  تدوین 
موسسه های انتفاعی هم اوایل هفته آینده به دولت می رود تا 

تقدیم مجلس شورای اسالمی شود.
وی در ادامه اظهار داشت: در کنار بودجه دوساالنه، یک برنامه 
هم  دوساالنه  اشتغال  برنامه  همچنین  و  دوساالنه  عمرانی 

پیش بینی شده است که به مبادی ذیربط تقدیم خواهد شد.
برای  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  حاکیست:  دیگری  خبر 
بودجه سال آینده با انجام تغییراتی به دنبال کارآ کردن بودجه، 
کاهش هزینه های جاری و پاسخگو کردن دستگاه ها و افزایش 
بهره وری به منظور ارائه بهتر خدمات رسانی در شرایط تحریمی و 
مضیقه درآمدی است. در همین زمینه سازمان برنامه و بودجه 
اسامی ۶۲ دستگاه سیاست گذار را معرفی کرده است که شامل 
قوای سه گانه، وزارتخانه ها، برخی نهادها و شورای برنامه ریزی 

و توسعه استان ها هستند. 
به گزارش ارمغان، در این مدل سازمان قصد دارد تحت عناوین 
حال  در  کند.  عمل  مجری  دستگاه  و  سیاست گذار  دستگاه 
بودجه   در  ردیف  و  ۱۰۰۰ دستگاه  از  بیش  مجزای  اعتبار  حاضر 
سنواتی حذف خواهد شد و رابطه ای سه جانبه میان دستگاه 
سیاست گذار، مجری و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار شده 
اعتبار  محوله  وظایف  و  برنامه ها  اجرای  عملکرد  به  توجه  با  و 

دریافت می کنند.
باره  این  در  بودجه  و  برنامه  رئیس سازمان  نوبخت  محمدباقر 
جاری  سال  بودجه  در  ردیف  و  ۱۰۰۰دستگاه  از  بیش  گفت: 
داریم. همچنین ۹۰۰۰ برنامه ردیف برای آ نها وجود دارد که این 
مباحث را به مجلس ارائه می کنیم و فرصت کافی هم به منظور 

تدقیق این رویکرد وجود دارد.



۳گوناگون

توفان سهمگین شمال تگزاس را درنوردید
وزش توفان سهمگین در شمال ایالت تگزاِس 
آمریکا، برق برخی خانه ها در شهر داالس را 

قطع کرد.
این  کرد  اعالم  آمریکا  هواشناسی  ملی  اداره 
بادهای  با  بزرگ  گردبادی  شکل  به  توفان 
شهر  شمال  از  هایی  بخش  پرسرعت،  بسیار 
بسیار  نوردید و خسارات  در  را  بزرگ داالس 
اداری،  های   ها، ساختمان  خانه  به  شدیدی 
مدارس، فروشگاه ها و شبکه برق رسانی این 
از مدارس شهر داالس  برخی  کرد.  وارد  شهر 
توفان  وقوع  زمان  در  مهر   ۲۸ يكشنبه  روز 

تعطیل بود.

درنای امید به مازندران بازگشت

بودن  فراهم  و  هوایی  و  آب  مناسب  شرایط 
درنای  تک  تا  کافی سبب شد  غذایی  ذخیره 
از  زودتر  ماه  یک  امسال  سیبری  سفید 
وارد  گذرانی  زمستان  برای  قبل  سال های 
فرود  فریدونکنار  تاالب  در  و  شود  مازندران 

بیاید.
»امید«  نام  به  که  سیبری  سفید  درنای  تک 
این  از  بازمانده  تنها  است،  شده  معروف 
برای  امسال  که  انقراض است  در حال  گونه 
به  گذرانی  زمستان  برای  سال  دوازدهمین 
تاالب فریدونکنار رسیده است. امید پارسال 
۳۰ آبان و سال ۹۶ هم آذر ماه وارد مازندران 

شده بود.
وحش  حیات  اداره  رئیس  ربیعی  کوروس 
این که همه  بیان  با  مازندران  زیست  محیط 
از درناي مازندران مراقبت می کنند و تهدید 
ادامه  نادر نیست،  این گونه  انسانی متوجه 
دامگاه  در  تیراندازی  که  جایی  آن  از  داد: 
هم  پرنده  این  و  است  ممنوع  فریدونکنار 
تاالب  از  حضورش  ماه  چهار  طی  همواره 
شود،  نمی  خارج  منطقه  این  از  فریدونکنار 
هر روز قابل مشاهده برای مأموران و عالقه 

مندان به محیط زیست است.
امید آخرین بازمانده از درناهای سفید سیبری 
دست  از  وجود  با  قبل  ۱۲سال  از  که  است 
زمستان  برای  همچنان  »آرزو«  زوجش  دادن 

گذرانی به مازندران می آید.

اخذ آخرین دفاع از شبنم نعمت زاده

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اخالل در 
نظام توزیع دارو با اخذ آخرین دفاع از شبنم 
مجتمع  در  اول  ردیف  متهم  زاده،  نعمت 

قضایی امام خمینی)ره( پایان یافت.
در جلسه قبل تفهیم اتهام به شرکت توسعه 
روز  جلسه  در  و  بود  گرفته  انجام  دارویی 
يكشنبه ۲۸ مهرماه وکیل مدافع این شرکت 

به ارائه دفاعیات پرداخت.
از  گفت:  رسا  دارویی  توسعه  شرکت  وکیل 
۱۶میلیارد تومان فروش به سازمان هالل احمر 
بیرجند، برای ۱۲میلیارد تومان فاکتور صوری 
اسناد  اخیر  بررسی های  و  است  شده  صادر 
مالی نشان می دهد صدور فاکتور های صوری 
دوم(  ردیف  لشکری پور)متهم  آقای  نظر  زیر 
تخفیف های  همچنین  است.  مدیریت  شده 
داروخانه ها  با  تبانی  برای  محلی  نامتعارف 
بوده است و هیچ مصوبه ای درباره تخفیف ها 
وجود ندارد. نیازآبادی نماینده دادستان هم 
گفت: دو نوع قرارداد در پرونده وجود دارد 
یکی از آن ها قرارداد های شرکت رسا با تأمین 
کنندگان دارو و دومی قرارداد های شرکت رسا 
که  شود  مشخص  باید  داروخانه هاست.  با 

پول های به دست آمده کجا رفته است؟
درادامه قاضی مسعودی مقام باتفهیم اتهام 
به شبنم نعمت زاده از او خواست برای آخرین 
دفاع در جایگاه حاضر شود و به این ترتیب 

متهم به بیان آخرین دفاعیاتش پرداخت.

ماهیگیر   ۳۵۰ دریایی  نیروی  تکاوران 
توفان زده را نجات دادند

اباعبداهلل  سریع  واکنش  تیپ  تکاوران 
الحسین)ع( نیروی دریایی سپاه، جان ۳۵۰ 
جزیره  حوالی  در  زده  توفان  ماهیگیر  صیاد 

فارور را نجات دادند.
شمال  در  شبانه  غیرمترقبه  توفان  وقوع  با 
ماهیگیران  صیدگاه  منطقه  در  فارور  جزیره 
صیادان  و  بستانه  بندرشناس،  بندرلنگه، 
روستاهای ساحل نشین لنگه، بیش از ۳۵۰ 
از دست  صیاد در معرض خطر غرق شدن و 
دادن قایق های خود قرار گرفتند که تکاوران 
نیروی دریایی سپاه، ناجی جان و اموال این 

صیادان شدند.
دریا  آب  ساعته،  سه  توفان  این  جریان  در 
آب  عمق  که  شمالی  محدوده  در  ویژه  به 
شدت  به  می رسید  هم  متر   ۳۰ از  بیش  به 
تیپ  از  عملیاتی  واحدهای  که  شد  توفانی 
تکاوران توانستند بیش از۳۵۰ صیاد محلی 
و ۱۰۲ قایق آنان را از خطر غرق شدگی نجات 

و شبانه در جزیره فارور پناه و اسکان دهند.

در جلسه عصر یکشنبه ۲۱ مهرماه هیأت دولت به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری، گزارش وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی از اقدامات انجام شده 

برای تسهیل سفر زائران کربالی معلی در ایام اربعین حسینی ارائه شد.
براساس گزارش وزارت کشور، در ایام محرم برای جابه جایی چهار میلیون نفر به کشور 

عراق، مدیریت جمعی و هماهنگی خوبی انجام شده است.
بنا بر این گزارش، حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که 

برای تعداد یک میلیون و ۸۲۲ هزار و ۹۹۱ نفر گذرنامه تک برگی صادر شده است.
همچنین از ابتدای محرم تاکنون تعداد دو میلیون و ۸۸۶ هزار و ۹۰۹ نفر و از اول 
صفر هم تعداد دو میلیون و 4۵۹ هزار و دو نفر به عراق اعزام شده اند.  از عمده 
مشکالت موجود برای خدمات رسانی به زائرین، توزیع آب در آن سوی مرز بوده که 
حدود ۲4 تانکر آب رسانی و یخ اعزام و روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار آب بسته 

بندی شده توزیع شده است.
با توجه به وضع زیرساخت ها و تراکم جاده ها  زائرین در عراق  همچنین حمل ونقل 
اخذ  و  نقلیه  وسیله  کمبود  جمله  از  مشکالتی  با  عراق  کشور  نظارتی  توان  عدم  و 
کرایه های سنگین از زائرین همراه بوده که تعداد ۱۵۰۰ اتوبوس و تریلی آماده اعزام 
به کشور عراق است و تاکنون 7۵۰ دستگاه به آن سوی مرز اعزام شده اند و ۲۸۱ 

اتوبوس در صفر مرزی حضور داشته اند و منتظر اجازه ورود از طرف عراق هستند.
درحال حاضر هم مدیریت و پایش وضع در مرزها و محورهای مواصالتی در سالن 
مرکز کنترل فرماندهی و مانیتورینگ وزارت کشور با حضور همه دستگاه های متولی و 

درگیر مراسم اربعین به صورت شبانه روزی فعال است.
همچنین براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی از وضع حمل ونقل در ایام اربعین 
دو  تعداد  چهارگانه  مرز های  خروجی  مجموع  مهر   ۲۰ تا   ۱۰ زمانی  بازه  در  امسال، 
میلیون و ۳۱۰ هزار و ۲7۵ نفر و مجموع ورودی از این مرز ها تعداد ۵۵۹ هزار و 

۲۳۵ نفر بوده است.
اصالح آیین نامه پایگاه اطالعات اشخاص حقوقی

دولت در ادامه، به منظور رفع مشکالت برخی اشخاص حقوقی برای دریافت شناسه 
ملی برای ثبت در پایگاه اطالعات اشخاص حقوقی، آیین نامه اجرایی »پایگاه اطالعات 

اشخاص حقوقی« را اصالح کرد.
یا مقررات  قانون  به موجب  به اشخاص حقوقی که مستقیمًا  این تصمیم،  مطابق 
مربوط ایجاد می شود بدون نیاز به ثبت، با ارائه درخواست و ورود اطالعات خود در 
سامانه سازمان ثبت اسناد و امالک کشورر وزارت کشور، شناسه ملی اختصاص داده 
سازمان های  و  غیردولتی  مؤسسات  و  نهادها  عمومی غیردولتی،  نهادهای  می شود.  
صنفی و حرفه ای، مانند نظام های پزشکی و پرستاری و مهندسی و کانون های وکالی 

دادگستری و اتاق های بازرگانی و تعاون، در زمره این اشخاص قرار می گیرند.
گفتنی است، پایگاه اطالعات اشخاص حقوقی به استناد قانون ارتقای سالمت نظام 
اداری و مقابله با فساد و با مسئولیت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ایجاد شد. 
زیرمجموعه  در  )ایجاد(،  ثبت  از  پس  باید  فوق، مشموالن  پایگاه  آیین نامه  مطابق 
یکی از صفحات اختصاصی این پایگاه، برگه درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه 
حقوقی  اشخاص  همچنین،  کنند.  ارائه  ثبت کننده  سازمان  به  الزم  مدارک  و  اسناد 
این  هستند.  پایگاه  در  ساعت   ۲4 ظرف  اطالعات،  تغییر  هرگونه  ورود  به  مؤظف 

تغییرات توسط سازمان ثبت کننده به روزرسانی می شود.
اعتبارات مقابله با اثرات ریزگردها در بودجه

اعتبارات  از  ابالغ بخشی  باره نحوه  با تسری مصوبه پیشین خود در  هیات وزیران، 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های جنگل ها، 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  به  ایران  عشایر  امور  و  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 

موافقت کرد.
با این تصمیم، امکان استفاده از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برای اجرای مقابله با 
اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه  های برق به سازمان حفاظت محیط زیست 

و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها واگذار می شود.
هیات وزیران همچنین، به ادامه بررسی الیحه »مقابله با فساد و ارتقاء سالمت نظام 

اداری - مالی« پرداخت و با اصالحاتی آن را تصویب کرد.
بر اساس این الیحه، قوای  سه گانه ، نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری، 
بخش،  روستا،  و  اسالمی شهر  شوراهای  عمومی غیردولتی،  نهادهای  و  مؤّسسات 
خدمات  به  مأمور  نهادهای  و  مؤسسات  استان ها،  عالی  شورای  استان،  شهرستان، 
عمومی  و همچنین سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، در حوزه شمول این 

الیحه قرار دارند.
گفتنی است، دبیرخانه ستاد به منظور تسهیل نظارت یکپارچه بر فعالیت های مقابله 
با فساد و ارتقاء سالمت نظام اداری - مالی، مؤظف است ظرف حداکثر یک سال پس 
بر  الکترونیکی  ایجاد »سامانه جامع نظارت  این قانون نسبت به  از الزم االجرا شدن 
فعالیت های مربوط« اقدام کند. تمامی اشخاص مشمول می بایست اطالعات مرتبط 
با عملکرد خود را در اجرای این قانون به صورت بر خط در اختیار سامانه مذکور قرار 

دهند.

مراسم ساالنه دانش آموختگی دانشجویان 
امام  پاسداری  تربیت  و  افسری  دانشگاه 
حسین)ع( صبح امروز با حضور حضرت آیت 
برگزار  قوا  کل  معظم  فرمانده  خامنه ای  اهلل 

شد.
به  ورود  ابتدای  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  گمنام  شهیدان  مزار  بر  حضور  با  میدان، 
دفاع  شهیدان  خاطره  و  یاد  فاتحه،  قرائت 

مقدس را گرامی داشتند.
فرمانده کل قوا سپس از یگانهای حاضر در 

میدان سان دیدند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین جانبازان 
قرار  تفقد  مورد  را  میدان  در  حاضر  سرافراز 
معظم  خانواده های  از  تعدادی  با  و  دادند 

شهیدان دیدار و گفت وگو کردند.
انقالب  رهبر  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
امام  دانشگاه  مراسم  این  در  اسالمی 
از برکات بزرگ  را دانشگاهی مهم و  حسین 
تمرکز  ضرورت  به  اشاره  با  و  خواندند  الهی 
ارتقای  و  اعتال  بر  پاسداران  سپاه  مسئوالن 
موفقیتهای  به  افزودند:  دانشگاه  این 
دانشگاه افتخار می کنیم اما قانع نیستیم و 
ادامه پیشرفت آن را در همه سطوح و ابعاد 

ضروری می دانیم.
یافتن  عمق  جذب،  نظام  به  توجه  ایشان 
برنامه های آموزشی، توجه خاص به مسائل 
مدیریت  جامع،  تربیت  نوپدید،  علوم  و 
ارتباط  عین  در  گرایی  وضابطه  تخصصی، 
عاطفی فرماندهان و مدیران با بدنه دانشگاه 
مورد  باید  که  خواندند  مسائلی  جمله  از  را 
توجه ویژه مسئوالن سپاه قرار گیرد تا این 

دانشگاه نقش خود را به خوبی ایفا کند.
دوم سخنانشان،  محور  در  قوا  کل  فرمانده 
یادآوری  خارج  و  داخل  در  را  سپاه  عزت 
با چهره  نیز  ها  آمریکایی  افزودند:  و  کردند 
آن  عزت  سپاه،  به  خود  عبوس  و  خصمانه 
دشمنان  دشمنی  که  چرا  کردند،  افزون تر  را 

خدا، بندگان مؤمن را عزیزتر می کند.
اََعّدوا  »َو  شریفه  آیه  به  استناد  با  ایشان 
لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقّوه َو ِمن ِرباِط الَخیل 

ُکم« تاکید کردند:  اهللِ ِو َعُدوَّ ُترَهبوَن ِبِه َعُدوَّ
این فرمان الهی باید به عنوان درسی دائم، 

همواره در اولویت سپاه پاسداران باشد.
فرمانده کل قوا هدف این آیه شریفه درباره 
ترساندن  را  بیشتر  هرچه  آمادگی  ضرورت 
دشمنان خدا و دشمنان مسلمانان برشمردند 
آن  ایجاد  پروردگار  که  ترسی  افزودند:  و 
ترس  می دهد،  فرمان  دشمنان  قلب  در  را 
عمل  گونه ای  به  باید  یعنی  است  بازدارنده 
جوان،  مردان  هیبت  از  دشمنان  که  کنیم 
مؤمن، فداکار و پرانگیزه بیمناک شوند که 
این مهمترین عامل بازدارندگی خواهد بود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین نکات 
پروردگار  جاودانه  دستور  برجسته  و  مهم 
معنای  افزودند:  روزافزون  آمادگی  باره  در 
این  ُقّوه«  ِمن  اسَتَطعُتم  َما  لَُهم  اََعّدوا  »َو 
تا می توانید قدرت سازمانی  باید  که  است 
را با ایجاد سازمانی قوی، مستحکم و جامع 
و  علمی  قدرت  تقویت  دهید،  افزایش 
باشید،  داشته  نظر  مد  همواره  را  تخصصی 
در قوت تاکتیکی و راهبردی مدام رو به جلو 
و  بیداری  با  را  عملیاتی  قوت  کنید،  حرکت 
آماده به کاری دائم و پرهیز از حتی یک لحظه 
را  سپاه  ایمانی  قوت  و  کنید  همراه  غفلت 
و  تربیت جوانانی مؤمن، مصمم، خالص  با 

دارای انگیزه، هر روز بیشتر سازید.
فرمانده کل قوا در تبیین بخش دیگری از آیه 
خداوند  افزودند:  تجهیزاتی  آمادگی  درباره 
در قرآن مجید امر کرده است که باید از همه 
اطالعاتی  و  تجهیزات الزم دفاعی، عملیاتی 
تولید  باید  ابزار  این  البته  شوید،  برخوردار 
از  برخورداری  با  و  باشد  داخل  ابداع  و 
فضا،  آسمان،  زمین،  در  نیازها  همه  تنوع، 
دریا، مرزها و در داخل کشور را تأمین کند 
جزو  نیز  مجازی  فضای  حتی  امروز  البته  که 

ابزارهای الزم است.
البته  یادآور شدند:  زمینه  در همین  ایشان 
ُپر  را  انبارها  وابسته طاغوت،  و  فاسد  رژیم 
ها  ایرانی  اما  بود  کرده  آمریکایی  سالح  از 
حتی حق نداشتند بسیاری از این تجهیزات 
را باز و یا تعمیر کنند. در واقع رژیم طاغوت 
با پول ملت، کارخانه های تسلیحاتی آمریکا 
را رونق داده بود و انبار ها را پر از ابزار هایی 
کرده بود که بدون اجازه اربابانش، ایرانی ها 
نه حق استفاده از آنها را داشتند و نه حتی 

حق آشنایی و تسلط بر آنها را.
رهبر انقالب افزودند: رژیم طاغوت به تعبیر 
یکی  داشت،  قدرت  مؤلفه  دو  خودش 
اجرای  به  افتخار  دیگری  و  سالح  انبارهای 
دستور آمریکا و ایفای نقش ژاندارمی منطقه 
و سرکوب هر صدایی که مخالف آمریکا بود.

البته  افزودند:  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
برعکس شده است  اوضاع صددرصد  امروز 
و ملت با اراده خود و برای تأمین منافع و 
آنچه به مصلحت کشور است، کار و تالش و 

تصمیم گیری و اقدام می کند.
بر  مجدد  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
ضرورت مجهز شدن به همه ابعاد نرم افزاری 
اربعین  راهپیمایی  قدرت،  افزاری  سخت  و 
و  خواندند  حقیقی  قدرت  مصادیق  از  را 
افزودند: اجتماع عظیم و میلیونی زائران در 
مسیر حرکت به کربال یعنی »حرکت به سمت 

قدرت  شهادت«،  و  فداکاری  و  افتخار  قله 
تجلی  را  اسالمی  مقاومت  جبهه  و  اسالم 

دوباره می دهد.
اولین  از  را  اربعین  اسالمی،  انقالب  رهبر 
پر قدرت  »رسانه  اسالم،  تاریخ  در  ظهورش 
روز  چهل  در  افزودند:  و  دانستند  عاشورا« 
فاصله حماسه عاشورا تا بازگشت اهل بیت 
فریادهای حضرت  کربال،  به  السالم(  )علیهم 
زینب، حضرت امام سجاد و ام البنین در شام 
و کوفه رسانه حقیقی عاشورا بود و با تحقق 
ظلمانی  فضای  در  حق  منطق  فرمانروایی 
حاکمیت بنی امیه و ُسفیانی، عاشورا زنده 

ماند و در تاریخ جاری شد.
حرکت  طوفان  ای،  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
اهل بیت در فاصله عاشورا تا اربعین را در 
اختناق عجیب آن دوران، باعث منقلب شدن 
سفیانی  رژیم  سرنگونی  نهایت  در  و  اوضاع 
خواندند و افزودند: امروز هم همین اتفاق 

در جریان است.
در  مسلمانان  عظیم  راهپیمایی  ایشان 
فرقه  از کشورهای مختلف،  اربعین حسینی 
های مختلف اسالم و حتی برخی ادیان دیگر 
را فریادی رسا و رسانه ای بی همتا در دنیای 
پیچیده تبلیغات و جهان پر هیاهوی بشریت 
معنای  پر  شعار  افزودند:  و  خواندند  امروز 
ناب است  »الُحسین یجمعنا« یک حقیقت 
چرا که حسین این اجتماع بی نظیر را به راه 
انداخته است و همه را به سمت سرچشمه 

معنویت و آزادگی به حرکت درآورده است.
وتعمیق  گسترش  بر  تاکید  با  انقالب  رهبر 
در  معرفت  و  فکر  و  معنویت  روزافزون 
راهپیمایی اربعین حسینی افزودند: اصحاب 
حکمت و علم باید دراین زمینه کار و تالش 

کنند.
پایانی  بخش  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
اسالمی  جمهوری  مشی  درباره  سخنانشان 
های  بخش  در  انقالب  ابتدای  از  گفتند: 
مختلف موفقیتهای گاه بهت آوری به دست 
و  است  زیاد  کمبودها  البته  ایم،  آورده 
مشکالت هم کم نیستند اما موفقیت ها و 

پیشرفت ها بیشتر بوده است.
حرکت  مشی  و  جهت  تبیین  برای  ایشان 
کنونی،  مسیر  ادامه  در  اسالمی  جمهوری 
از  عاشورا  قیام  فلسفه  درباره  حدیثی  به 
کردند  استناد  )ع(  الحسین  اباعبداهلل  زبان 
بیان  با  سیدالشهداء  حضرت  افزودند:  و 
به  خطاب  اسالم  گرامی  رسول  از  حدیثی 
همه مردم فرمودند هرکس یک قدرت ظالم 
او  با  اقدام  یا  زبان  با  و  ببیند  را  ستمگر  یا 
سرنوشت  به  را  او  خداوند  نکند،  مخالفت 
همان قدرت ستمگر دچار می کند و به دوزخ 

می فرستد.
امام  گفتند:  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
در  وظیفه  ادای  بیان،  این  با  حسین)ع( 
مقابله با ظلم و ظالم را علت قیام و حرکت 
خود اعالم می کند و جمهوری اسالمی نیز بر 
همین اساس، عمل به این وظیفه را تکلیف 
عمل  آن  به  حال  همه  در  و  داند  می  خود 

خواهد کرد.
رهبر انقالب یادآور شدند امروز جبهه کفر و 
صهیونیزم و آمریکا با مکیدن خون ملت ها، 
جنگ افروزی و دیگر فجایع، با بندگان خدا و 

ملت ها با ظلم و جور و ستم رفتار می کند و 
ملت ایران بر اساس فلسفه حرکت حضرت 
سیدالشهداء، مقابله با آنان را وظیفه خود 
آمریکا  مقابل  در  نیامدن  کوتاه  و  داند  می 
فشارهای مختلف دشمنان بر همین اساس 

صورت می گیرد.
امام  مقابله  ای،  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
سال   ۵۰ حدود  از  را  آمریکا  با  خمینی)ره( 
قبل یعنی قبل از تبعید از قم در اوایل دهه 
و  دانستند  احساس وظیفه  از  ناشی  چهل، 
می  زدنی،  مثال  بصیرتی  با  امام  افزودند: 
وظیفه  به  ملتی  هر  و  کس  هر  که  دانست 
خدا  کند  عمل  ستم  و  ظلم  مقابل  در  خود 
حتما او را نصرت خواهد کرد و همه دیدیم 

که این وعده الهی محقق نیز شد.
ایران  عزیز  جوانان  به  خطاب  انقالب  رهبر 
به  اراده،  و  عزم  و  ایمان  با  کردند:  تاکید 
بدانید  و  کنید  عمل  خود  الهی  وظیفه 
و  دین  دشمنان  مقابل  در  ایستادگی 
بشریت، یاری پروردگار را به همراه می آورد، 
این گونه  اخیر  همانگونه که در چهل سال 
بوده و به فضل الهی در گام دوم انقالب و 

گام های بعدی نیز چنین خواهد بود.
را  جوانان  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
البته  افزودند:  امیدهای کشور برشمردند و 
می  عمل  خود  وظایف  به  نیز  ُمسن  افراد 
مثل  کهنسالی  در  امام  که  همانطور  کنند، 
یک جوان فکر و اقدام می کرد اما واقعیت 
این است که جوانان موتور پیشبرنده کشور 

هستند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: جوانان بدانند 
دشمن  آماج  اولین  آنها  ذهن  و  فکر  که 
مقابل  در  قدرت  و  ایمان  با  بنابراین  است 

ترفندهای دشمنان بایستند.
سالمی  سرلشکر  سردار  مراسم،  این  در 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نقش آفرینی  برای  آمادگی سپاه  بر  تأکید  با 
و  معنویت  محور  بر  انقالب  دوم  گام  در 
جهاد علمی و عملی، خاطرنشان کرد: تحلیل 
پایه  که  است  آن  نشانگر  موجود  روندهای 
تحوالت آینده بر مدار علم خواهد بود و بر 
این اساس، اساتید و دانشجویان دانشگاه 
امام حسین)ع( تالش خواهند کرد با جبران 
عقب ماندگی های علمی بر لبه های دانش و 

فناوری حرکت کنند.
دانشگاه  فرمانده  فضلی  سرتیپ  سردار 
و  اقدامات  از  گزارشی  نیز  حسین)ع(  امام 

برنامه های تحصیلی این دانشگاه بیان کرد.
در این مراسم تعدادی از فرماندهان، مدیران، 
دانش آموختگان  و  پژوهشگران  مدرسان، 
نمونه دانشگاه امام حسین)ع( هدایای خود 
از دست فرمانده معظم کل قوا دریافت  را 
دانشگاه  دانشجویان  نماینده  دو  و  کردند 
امام حسین)ع( نیز مفتخر به دریافت درجه 

و سردوشی شدند.
اجرای  و  انسان ساز«  »انقالب  طرح  اجرای 
مراسم  برنامه های  دیگر  از  پاسداری  میثاق 

امروز در دانشگاه امام حسین)ع( بود.
در  حاضر  یگانهای  مراسم،  این  در  همچنین 
میدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند و 
به نفس  اعتماد  و  همزمان عملیات میدانی 

اجرا شد.

همایش پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی روز شنبه ۲7 مهر مصادف با اربعين حسيني در شهر نطنز برگزار شد.
به گزارش ارمغان، این همایش با حضور پرشور مردم مؤمن و والیی نطنز از حسینیه مرکزی تا امامزاده احمد ابن محسن ابن امام 

زین العابدین )ع( روستای خفر نطنز به طول ۱۵ کیلومتر برگزار شد.

از  دادگستری  وزارت  الملل  بین  امور  و  بشر  حقوق  معاون 
تشکیل پلیس اطفال ویژه کودکان و نوجوانان در سراسر کشور 

خبر داد.
به گزارش ارمغان، محمود عباسی صبح دوشنبه ۲۹ مهرماه در 
فکری  پرورش  کانون  در  که  کودک  حقوق  تخصصی  کنفرانس 
ساری برگزار شد، با بیان اینکه در دوره معاصر پیمان نامه های 
مختلف حقوق کودک در پیشینه ایران کشف شده است، اظهار 
کرد:  تمدن بزرگ ایران و اسالم و خدمات فراوان آن مجموعه ای 

از ارزش ها را پیش روی ما گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه کودک حق زندگی شایسته، حضور در کنار 
خانواده و تامین زندگی مادی و معنوی و امنیت را دارد، تصریح 
کرد: در منظومه حقوق کودکان مشخص بودن هویت و داشتن 

نام نیکو حق کودکان است و قانون گذاران، سیاست گذاران و 
برنامه ریزان رسالت سنگین تری برای تحقق حقوق کودک دارند 
که مجموعه ای از ارزش های بزرگ در فرهنگ و آموزه های دینی 

دارند.
با  دادگستری  وزارت  الملل  بین  امور  و  بشر  حقوق  معاون 
کانون  در  کودک  حقوق  تخصصی  کنفرانس  در  خبر  این  اعالم 
پرورش فکری ساری گفت: پیمان نامه بین المللی حقوق کودک 
مجموعه از حقوق را پیش روی ما گذاشته و این پیمان نامه 
 ۲۰ قرن  دوم  نیمه  بشر  بزرگ  کشف  و  جهانی  تجربه  حاصل 
است که به کشف حقوق کودکان که در اسالم و قران نیز آمده، 

پرداخت.
عباسی خاطرنشان کرد: ارزش های حقوق کودکان در قوانین از 
جمله قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است اما گسست 
فضای  و  شوند  دیده  کمتر  کودکان  تا  شد  سبب  نسلی  بین 
نیازمند  که  اثرگذاشته  خانواده ها  بین  رابطه  بر  نیز  مجازی 

تجدید نظر اساسی بر فرهنگ و زندگی روزمره است.

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز دوشنبه ۲۲ مهرماه از 
بیمارستان های  از  یکی  در  شیرازی  مکارم  اهلل  آیت  حضرت 

تهران عیادت کردند.
به گزارش ارمغان به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام 
انقالب  رهبر  ای،  خامنه  اهلل  آیت  حضرت  رهبری،  معظم 
اسالمی در این عیادت، در جریان روند درمان حضرت آیت 
اهلل مکارم شیرازی قرار گرفتند و گفتند: وجود جنابعالی برای 
از خداوند  با برکت است و  مردم و حوزه های علمیه بسیار 

متعال سالمتی و عافیت کامل شما را مسألت می کنیم.

برگزاری همایش پیاده روی جاماندگان اربعین حسینیاخبار کوتاه

پلیس اطفال تشکیل می شود

گزارش وزارتخانه های کشور و راه از 
خدمات ارائه شده به زائران اربعین

رهبر انقالب: سپاه در داخل و خارج از کشور دارای عزت است
با تمسک به سیدالشهداء)ع( در مقابل آمریکا کوتاه نمی آییم

عیادت رهبر 
انقالب اسالمی 

از آیت اهلل مکارم 
شیرازی در 
بیمارستان
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بخش  در  که  است  نطنز  شهرستان  روستاهای  از  یکی  نام  هنجن 
مرکزی این شهرستان از توابع استان اصفهان واقع شده است.

به گزارش ایمنا، روستای هنجن نام روستایی از توابع بخش مرکزی 
شهرستان نطنز است، این روستا در ۲۰ کیلومتری شمال غربی نطنز 

و ۱۵۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان واقع شده است.
جاده ای  با  نطنز  شهر  و  اصفهان   - تهران  آزادراه  طریق  از  هنجن 
دره ای  روستا  این  به  منتهی  مسیر  است،  دسترسی  قابل  آسفالت 

بسیار زیبا است.
روستای زیبای هنجن در ارتفاع ۱۵۶۰ متری از سطح دریا قرار دارد و 

آب و هوای آن سرد و کوهستانی است.
خوبی  رونق  از  نیز  قاجاریه  و  صفویه  دوره  در  روستا  این  گویی 

برخوردار بوده است.
رودخانه برز رود از شمال و رودخانه چیمه رود از میان روستا عبور 
می کند، کوه های الوزه در جنوب و برزقو در غرب روستا امتداد یافته 

و چشم انداز بدیعی ایجاد کرده است.
تاریخی  قلعه  مانند  تاریخی  مختلف  دوره های  از  مانده  جا  به  آثار 
پیش از اسالم، خانه های بافت قدیم و بقعة امام زاده سید داوود، 
از اسالم مربوط  به دوره های پیش  را  این روستا  تاریخی  پیشیینه 

می سازد.
مردم روستای هنجن به زبان پهلوی )فرس قدیم( سخن می گویند، 

مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.
درآمد مردم روستای هنجن از فعالیت در حرفه های زراعت، دامداری 

و خدمات تأمین می شود.
باغی  تولیدات  مهم ترین  انار  و  انجیر  گردو، سیب،  خرمالو،  گالبی، 
روستا  این  زراعی  محصوالت  عمده ترین  از  است.  هنجن  روستای 

می توان به گندم، جو، صیفی جات و تره بار اشاره کرد.
فعالیت های  در  کمک  بر  عالوه  هنجن،  روستای  زنان  و  دختران 

کشاورزی به قالی بافی نیز مشغول هستند.
بافت قدیم روستای کوهستانی هنجن به صورت متمرکز شکل گرفته 
است. در ساخت واحدهای مسکونی عمومًا از مصالح بومی مانند 
خانه های  در  و  پنجره ها  است.  شده  استفاده  چوب  و  سنگ  گل، 
قدیمی از جنس چوب و بیشتر ورودی ها و روزنامه ها در اندازه های 
داخل  به  و خشک  ورود هوای سرد  از  تا  انتخاب شده اند  کوچک 
خانه جلوگیری شود. جهت واحدهای مسکونی جنوبی است و ایوان 

آن ها عامل تعدیل هوا است.
را  روستا  عمومی  سیمای  و  سرسبزی  روستا  دال  از  رودخانه  عبور 

موجب شده است.
باغات اطراف روستا که میوه های متنوعی در آن ها به عمل می آید 
از جمله دیدنی ها و تفرجگاه های عمومی است، که در فصول بهار 
رودخانه  حواشی  می گیرند.  قرار  گردشگران  توجه  مورد  تابستان  و 
روستا، با انبوهی از درختان سرسبز، جلوه و زیبایی خاصی به روستا 

بخشیده است.

آثار تاریخی

در روستای هنجن دو امام زاده به نام امام زاده داوود و بی بی زینب 
خاتون و جود دارد که مورد تعظیم و تکریم اهالی روستا می باشند. 

در  و  شده است  محصور  انبوه  باغ های  وسیله  به  داوود  امامزاده 
محوطه زیبایی قرار دارد.

زیارتگاه  این  در وسط صحن  است.  دوره صفوی  آثار  از  بقعه  بنای 
مزبور،  محوطه  جانب  چهار  در  دارد.  وجود  وسیع  محوطه ای 
با  متحدالشکل  اتاق های  آن،  گوشواره های  در  و  مرتفع  ایوان های 

جزرهای کاشیکاری شده، احداث کرده اند.
ایوان، در جداگانه ای به صفه های داخلی حرم گشوده  از وسط هر 
می شود. گنبد کاشی فیروزه ای رنگ این زیارتگاه جلوه جذابی دارد, 
آرامگاه به وسیله صندوق چوبی مشبک و کاشیکاری قدیمی تزیین 

شده است.
مسجد جامع و حسینیه روستا که قدمتی دیرینه دارند مکان های 

برگزاری مراسم و آئین های مذهبی مردم روستا است.
از قالع مسکون  تاریخی روستا در سده هشتم هجری قمری  قلعه 
و معمور بوده است. حمداهلل مستوفی درباره آن می گوید که این 
قلعه بر کوه سرسختی ساخته شده و امکانات زندگی در آن فراهم 

بوده است که در آن آسیاب بادی نیز وجودداشته است.
ابنیه شاه عباس صفوی است، که  و  آثار  از  آباد  باغ عباس  و  کاخ 

هنوز ساختار کلی آن محفوظ مانده است.
این کاخ ییالقی، تفرجگاه و شکارگاه شاهان صفوی و بستگان آن ها 
شخصی  ملک  و  مزرعه  صورت  به  حاضر  حال  در  که  است،  بوده 
درآمده است. موقعیت طبیعی کاخ و باغ و بستان سرسبز آن، در 
بسیار  ارتفاعات کرکس چشم اندازهای  غربی  دامنه های  و خم  پیچ 

بدیع و زیبایی را فراروی انسان قرار می دهد.
پل تاریخی هنجن که گذر گاه ورود به جاده ی قدیمی بندر عباس 
تلفن  و  ، سفره خانه  بقایا ی قهوه خانه  آن  در حاشیه ی  بوده که 

خانه ی قدیمی دیده می شود .
بافت تاریخی روستا نیز دربردارندة بناهای از عهد قاجار است. که در 
شمار زیباترین سکونت گاه های ییالقی تاریخ معاصر ایران به شمار 

می آیند.

آداب و رسوم

مردم روستای ییالقی هنجن مراسم مربوط به عید نوروز، سیزده به 
در و شب های چله را گرامی می دارند و آیین های اعیاد مذهبی فطر، 
قربان و ... به جای می آورند. برگزاری مراسم سوگواری در ایام محرم 

و صفر نیز در میان مردم روستا معمول است.
قایم  از جمله  روستای هنجن  نوجوانان  و  کودکان  بازی های محلی 

باشک و الک دولک نیز جالب توجه است.
پوشاک محلی مردان روستای هنجن شامل شلوار مشکی، پیراهن، 
قبا، آرخالیق، شال کمر و گیوه است. پوشاک زنان روستا نیز شامل 
کاله مخمل، چارقد )روسری(، چادرشب، پیراهن راسته، شلوار قردار 

)نوعی دامن شلواری(، یل )کت( و گیوه می باشد.

غذای محلی و سوغات

آش هلیم و آبگوشت از غذاهای محلی رایج این روستا هستند و 
سوغاتی های هنجن شامل انواع میوه و صنایع دستی )قالی( است.

هنجنآشنایی با شهرها و روستاهای نطنز


