شتاب پرداخت بودجه عمرانی در  ۶ماهه دوم سال

تــاش دولــت بــرای اینکــه پروژههــای عمرانــی را بــرای بخــش خصوصــی جــذاب و ایــن بخــش را تشــویق بــه ســرمایهگذاری در بخــش عمرانــی بــه معنــای آن نیســت
کــه بــه بودجــه عمرانــی تیــر خــاص زده ،آمارهــا نیــز نشــان میدهــد پرداخــت بودجــه عمرانــی در نیمــه دوم ســال شــتاب گرفتــه اســت.
بخــش عمــده ای از بودجههــای عمرانــی بــه دلیــل تحقــق و افزایــش درآمدهــای دولــت در  6ماهــه دوم ســال ،در نیمــه دوم ســال تخصیــص مییابــد و مــروری بــر
رونــد پرداخــت بودجــه عمرانــی نیــز نشــان از شــتاب گرفتــن ایــن پرداختهــا دارد .در حالــی کــه دولــت در  6مــاه نخســت امســال  40هــزار میلیــارد تومــان پرداخــت
عمرانــی داشــته اســت ،در فاصلــه مهــر و آبــان  40هــزار میلیــارد تومــان دیگــر بــه ایــن میــزان اضافــه شــده و بــا ایــن حســاب تــا کنــون بیــش از  80هــزار میلیــارد تومــان
هزینههــای عمرانــی پرداخــت شــده اســت.

خدای سال  ۶۰و ترورهای
کور ۱۴۰۱
«خداونــد ســال  ۱۴۰۱همــان خداونــد ســال ۱۳۶۰
اســت»؛ ایــن جملــه رهبــر انقــاب زمانــی بیــان شــد
کــه کشــور در شــرایط عــادی و آرام قــرار داشــت و
کســی تصــور نمــی کــرد چنــد مــاه بعــد فضــا بــه
گونــه ای تغییــر کنــد کــه ترورهــای کــور آرامــش
مــردم را تحــت شــعاع قــرار دهــد .امــا در ســال ۶۰
چــه گذشــت؟ هفتــم تیرمــاه زمانــی کــه مســئوالن قوه
قضاییــه در چهــل و یکمیــن ســالگرد بمــب گــذاری در
دفتــر حــزب جمهــوری اســامی بــه دیــدار رهبــر
انقــاب رفتنــد ،بیانــات و نــکات مهمــی شــنیدند کــه
شــاید ناظــران سیاســی آن زمــان عمــق آن را درک
نکردنــد و آن را یــک بازخوانــی تاریخــی از آنچــه بــر
ملــت ایــران بویــژه در اوایــل دهــه  ۶۰گذشــت ،قلمــداد
کردنــد.
رهبــر انقــاب در آن دیــدار فرمودنــد« :ملــت ایــران
در ســال  ۱۳۶۰بــا قــرار گرفتــن در مــدار یکــی از
ســنت هــای الهــی یعنــی جهــاد و ایســتادگی توانســت
دشــمن را ناامیــد کنــد .امــروز نیــز همــان قاعــده و
قانــون جــاری اســت و خداونــد ســال  ۱۴۰۱همــان
خداونــد ســال  ۱۳۶۰اســت و بایــد تــاش کنیــم خــود
را مصــداق ســنتهای الهــی قــرار دهیــم تــا نتیجــه آن
پیشــرفت و پیــروزی باشــد».
امــا اکنــون کــه دشــمنان ایــران مســیر اعتراضــات
مردمــی را بــه ســمت تــرور و اعمــال خشــونت
منحــرف کردهانــد و مــی خواهنــد بــه هــر قیمتــی،
میهــن اســامی را بــه آشــوب بکشــند تــا ســرمداران
اســتکباری بــا خیــال آســوده زیادهخواهیهــای خــود
را در منطقــه دنبــال کننــد ،شــاید بــه همیــن دلیــل
اســت کــه رهبــر انقــاب اســامی در دیــدار اخیــر خود
بــا جمعــی از مــردم اصفهــان ،حــوادث اخیــر را مــورد
اشــاره قــرار داده و تاکیــد کردنــد« :افــراد در صحنــه
و پشــت صحنــه ایــن شــرارتها ،بســیار حقیرتــر از آن
هســتند کــه بتواننــد بــه نظــام آســیب بزننــد .بســاط
شــرارت بــدون شــک جمــع خواهــد شــد و ملــت ایران
بــا نیــروی بیشــتر و روحیــه تازهتــر حرکــت در میــدان
پیشــرفت کشــور را ادامــه خواهــد داد».
مــرور آنچــه در بهبوحــه ســال  ۶۰رخ داد و همپوشــانی
آن بــا رویدادهــای دو مــاه اخیــر نشــان مــی دهــد
کــه عملیــات آشــوب و تــرور کــه در ابتــدای انقــاب
در دســتور کار تروریســتها و فرقــه منافقیــن قــرار
داشــت ،اکنــون نیــز ابــزاری بــرای جریــان هــای برانداز
و معانــد اســت هرچنــد جوانــان و نوجوانــان امــروز کــه
متولدیــن ســالهای پــس از جنــگ تحمیلــی هســتند
و از آنهــا بــه عنــوان نســل ســوم و چهــارم انقــاب یــاد
مــی شــود ،آن ترورهــا را ندیدهانــد و ذهنشــان خالــی
اســت.
در سال  ۶۰چه بر مردم ایران گذشت؟
در فاصلــه  ۳۰خــرداد ســال  ۱۳۶۰یعنــی از عــزل بنــی
صــدر از ریاســت جمهــوری توســط مجلس و بــه دنبال
آن اعــام مبــارزه مســلحانه مجاهدیــن خلق کــه بعدها
بــه دلیــل اقداماتشــان علیــه ملــت ایــران منافقیــن نــام
گرفتنــد تــا ســال  ۱۳۶۲یعنــی در یــک بــازه زمانــی
کــه بیــش از دو ســال بــه طــول انجامیــد ،جامعــه ایران
آبســتن حوادثــی بــود کــه تــرور در سرمشــق آن قــرار
داشــت؛ بــرآورد شــده کــه تنهــا در شــهریور ســال ،۶۰
 ۶۰۰نفــر از هموطنــان قربانــی ترورهــای کــور شــدند؛
یعنــی بــه طــور متوســط روزی  ۲۰نفــر بــه دســت
منافقــان کــوردل بــه خــاک و خــون کشــیده شــدند.
ایــن ترورهــا در کنــار تحــرکات تجزیــه طلبانــه و جنگ
تحمیلــی رژیــم صــدام بــا ایــران کــه نــوار غربی کشــور
را تحــت اشــغال داشــت؛ شــرایط وهــم آلــودی را بــر
فضــای سیاســی و اجتماعــی ایــران حکمفرمــا کــرده
بــود.
 ۳۰خــرداد  ۶۰و بــا اعــام رســمی مبــارزه مســلحانه
منافقیــن بــا حکومت جمهــوری اســامی ،خیابــان های
تهــران و برخــی شــهرها بــه صحنــه آشــوب تبدیل شــد
و عوامــل ایــن ســازمان اقــدام بــه تخریب امــوال عمومی
و تعــدی بــه جــان و مــال مــردم کردنــد.
هفــت روز بعــد یعنــی در ششــم تیرمــاه ،از طریــق بمب
گــذاری در مســجد ابــوذر تهــران ،ســوءقصد بــه آیت اهلل
ســیدعلی خامنـهای ،امــام جمعه تهــران و نماینــده امام
در شــورای عالــی دفــاع صــورت گرفــت کــه منجــر بــه
جانبــازی رهبــر انقــاب شــد .روز بعــد؛ بمــب گــذاری
در دفتــر مرکــزی حــزب جمهــوری اســامی بــه وقــوع
پیوســت و واقعــه هفتــم تیــر رقــم خــورد؛ در ایــن حادثه
آیــت اهلل محمــد بهشــتی ،رئیــس وقــت دیــوان عالــی
کشــور و  ۷۲تــن از یــاران امــام کــه مناصــب مهمــی
را در مجلــس و دولــت بــر عهــده داشــتند ،بــه شــهادت
رســاندند کــه مــی تــوان بــه شــهادت چهــار وزیــر ،چند
معــاون وزیــر ۲۷ ،نماینــده مجلــس و جمعــی از اعضــای
حــزب جمهــوری اســامی اشــاره کــرد.
هرچنــد تــا میانــه مــرداد مــاه تــرور شــخصیت هــای
سیاســی صــورت نگرفــت امــا نبــود روزی کــه خبــری از
وقــوع تــرور و بــه رگبــار بســتن مــردم کوچــه و بــازار از
ســوی عوامــل منافقیــن بــه گــوش نرســد و خانــوادهای
داغ دار نشــود؛ در همیــن اثنــا و در چهاردهــم مــرداد
آن ســال دکتــر حســن آیــت عضــو شــورای مرکــزی
حــزب جمهــوری اســامی ،عضو هیــات رئیســه مجلس
خبــرگان قانــون اساســی و نماینــده تهــران در دوره اول
مجلــس شــورای اســامی کــه نقــش مهمــی در تدویــن
اصــول قانــون اساســی و الحــاق اصــل والیــت فقیــه بــه
آن داشــت و از مخالفــان سرســخت بنــی صــدر بــود،
تــرور شــد.
شــهریور مــاه نیــز بــرای ملــت ایــران پرهزینــه بــود؛
هفتــم شــهریور در یــک اقــدام تروریســتی دیگر ،جلســه
شــورای امنیــت کشــور در دفتــر نخســت وزیــری هــدف
تروریسـتها قــرار گرفــت و محمدعلــی رجایــی رئیــس
جمهــور ،محمدجــواد باهنــر نخســت وزیــر و چنــد تــن
دیگــر از مســئوالن کشــور بــه شــهادت رســیدند و بیش
از  ۲۰نفــر مجــروح شــدند ۱۷ .هــزار ایرانــی قربانــی ترور
فهرســت ترورهایــی کــه در ایــن دو ســال بــه صــورت
هدفمنــد و بــا هــدف تضعیف نوپــای جمهوری اســامی
صــورت گرفــت بســیار بلنــد اســت و تاکنــون  ۱۷هــزار
نفــر از هموطنــان بــه روش هــای مختلف قربانــی ترورها
و اقدامــات ضدانســانی تروریســت هــا و بویــژه منافقیــن
شــده انــد.
از جملــه ایــن ترورهــا مــی تــوان بــه هــدف گیــری
ائمــه جمعــه اشــاره کــرد کــه از آنهــا بــه عنــوان پنــج
شــهید محــراب یــاد مــی شــود و عبارتنــد از آیــت اهلل
ســیدمحمدعلی قاضــی طباطبائــی؛ آیــت اهلل ســید
اســداهلل مدنــی تبریــزی؛ آیــت اهلل سیدعبدالحســین
دســتغیب؛ آیــت اهلل محمــد صدوقــی و آیت اهلل اشــرفی
اصفهانــی کــه در فاصلــه آبــان ســال  ۱۳۵۸تــا تیرمــاه
 ۱۳۶۱بــه شــهادت رســیدند.
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کنعانی :اخیر ًا پیامهای مثبتی از آذربایجان دریافت کردهایم
 .ناصــر کنعانــی ســخنگوی وزارت امــور خارجــه
جمهــوری اســامی ایــران در نشســت خبــری هفتگــی
خــود بــا اصحــاب رســانه ،پاســخگوی ســؤاالت
خبرنــگاران شــد.
ســخنگو در ابتــدا بــا اشــاره بــه درخواســت نشســت
شــورای حقــوق بشــر توســط آلمــان دربــاره ایــران
گفــت :سیاســی کــردن موضــوع حقــوق بشــر
بههیچوجــه ســازنده نیســت و اســتفاده ابــزاری
از حقــوق بشــر کــه موضــوع قابــل احترامــی اســت
نمیتوانــد بــه پیشــرفت اهــداف جامعــه جهانــی از
نظــر حقــوق بشــر کمــک کنــد.
هــر گونــه تــاش از ســوی کشــورهای مختلــف از
جملــه آلمــان بــرای درخواســت نشســت شــورای
حقــوق بشــر اقدامــی سیاســی اســت.
کشــورهایی پیشــگام اســتفاده ابــزاری از حقــوق بشــر
هســتند کــه ســوابق تیــره و تــاری در زمینــه حقــوق
بشــر دارنــد.
قطعنامــه شــورای حــکام بــا اقــدام سیاســی آمریــکا و
ســه کشــور اروپایــی صــورت گرفــت
کنعانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه قطعنامــه ضدایرانــی
شــورای حــکام گفــت :آمریــکا و ســه کشــور اروپایــی
قطعنامــه را بــا فشــار سیاســی بــه شــورای حــکام
تحمیــل کردنــد .جزئیــات اقــدام متقابــل ایــران در
برابــر قطعنامــه بعــدا ً اطالعرســانی خواهــد شــد.
صــدور قطعنامــه در حالــی صــورت گرفــت کــه ایــران
شــفافترین برنامههــای هســتهای را داراســت و
بیشــترین بازرســیهای آژانــس را داشــته اســت.
اقــدام آمریــکا و ســه کشــور اروپایــی نشــان داد
میخواهنــد ارتبــاط فنــی ایــران و آژانــس را دچــار
اختــال کننــد .همــکاری بــا آژانــس اتمــی مبتنــی
بــر حقــوق و تکالیــف اســت .ایــران بــه تعهــدات خــود
پایبنــد اســت ولــی حقــوق ایــران بایــد رعایــت شــود.
مایــل بــه پیشبینــی در ارتبــاط بــا گامهــای احتمالــی
بعــدی ایــن دســته از کشــورها نیســتم .ایــران

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه دربــاره اقدامــات گروهکهــای تروریســتی از خــاک عــراق علیه
کشــورمان گفــت :قطعــ ًا انتظــار ایــران ایــن اســت کــه از خــاک عــراق هیچگونــه تهدیــدی
متوجــه امنیــت جمهــوری اســامی نشــود و خــاک عــراق بهعنــوان نقطــه تهدیــد علیــه ایــران
مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد
همانطــور کــه قبـ ً
ا اعــام کــرده اســت کــه در مقابل
تعامــل ســازنده ،تعامــل ســازنده خواهــد داشــت،
در ارتبــاط بــا هرگونــه اقــدام احتمالــی غیرســازنده
واکنــش قاطــع ،جــدی و مؤثــر خواهــد داشــت.
جمهــوری اســامی ایــران پایبنــد بــه مســیر مذاکــره
اســت و میــز مذاکــره را تــرک نکــرده و تــا اآلن
مســئوالنه عمــل کــرده اســت.
در راســتای ســفر هیئــت ایرانــی بــه ویــن توافقــات
خــوب صــورت گرفــت و ســفر هیئــت آژانــس اتمــی به
ایــران جــزو برنامههــا بــود کــه بــا توجــه بــه تصویــب

مخبر :برنامه هفتم توسعه کشور باید تحولآفرین باشد
معــاون اول رئیسجمهــور گفــت :بایــد برنامــه
هفتــم توســعه کشــور برنامــهای تحولآفریــن
بــوده و حســن اســتفاده از داراییهــای کشــور
کــه امــری مهــم و ضــروری اســت در ایــن برنامــه
مشــهود باشــد.
جلســه شــورای اقتصــاد بعــد از ظهــر امــروز
(یکشــنبه) بــه ریاســت معــاون اول رئیسجمهــور
برگــزار شــد.
قالیبــاف :تــا برنامــه هفتــم تصویــب نشــود بودجــه
در دســتور کار مجلــس قــرار نمیگیــرد
محمــد مخبــر در ایــن جلســه بــر لــزوم توجــه بــه
پیشــرانهای اقتصــاد در برنامــه هفتــم توســعه
کشــور تأکیــد کــرد و گفــت :اقتصــاد دیجیتــال
یکــی از حوزههــای پیشــران اقتصــاد اســت کــه
بخــش زیــادی از آینــده اقتصــاد دنیــا را شــامل
خواهــد شــد و ضــرورت دارد در برنامهریزیهــا و
بــه طــور ویــژه در برنامههــای توســعه کشــور مــورد
توجــه قــرار گیــرد و یکــی از ســرفصلهای اصلــی
باشــد.
معــاون اول رئیسجمهــور همچنیــن تصریــح
کــرد :بایــد برنامــه هفتــم توســعه کشــور
برنامــهای تحولآفریــن بــوده و حســن اســتفاده از
داراییهــای کشــور کــه امــری مهــم و ضــروری
اســت در ایــن برنامــه مشــهود باشــد بــه نحــوی
کــه بتوانیــم بخشــی از چالشهــا و ناترازیهــا را
بــا اســتفاده از داراییهــای کشــور مرتفــع کنیــم.
مخبــر بــر اهمیــت توجــه بــه انرژیهــای
تجدیدپذیــر در برنامــه هفتــم توســعه نیــز تأکیــد و
خاطرنشــان کــرد :نیازمنــد ایجــاد تحــول اساســی
هــم در بخــش ســرمایهگذاری و هــم در بخــش
صرفهجویــی منابــع گاز کشــور هســتیم کــه
تحقــق ایــن موضوعــات بــا ســرمایهگذاری بــرای
توســعه میادیــن و افزایــش تولیــد و همزمــان
صرفهجویــی در مصــرف گاز از طریــق توجــه بــه
انرژیهــای تجدیدپذیــر امکانپذیــر خواهــد بــود.

در ایــن جلســه کــه رئیــس دفتــر رئیسجمهــور،
وزرای صنعـت ،معــدن و تجــارت ،نفــت ،تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی ،جهــاد کشــاورزی ،نیــرو ،رئیــس
ســازمان برنامــه و بودجــه ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــور و رئیــس کل بانــک مرکــزی نیــز
حضــور داشــتند ،خطمشــیها و چارچــوب کلــی
برنامــه هفتــم توســعه کشــور مــورد بحــث و تبــادل
نظــر قــرار گرفــت.
در ایــن نشســت همچنیــن معــاون ســازمان برنامــه
و بودجــه گزارشــی از جلســات برگــزار شــده بــرای
تدویــن رویکردهــای برنامــه هفتــم توســعه کشــور
ارائــه کــرد و گفــت :در تدویــن برنامــه هفتــم
توســعه ،اولویتهــا بــر پایــه سیاســتهای کلــی
برنامــه هفتــم تعییــن شــده و اولویــت اصلــی
پیشــرفت اقتصــادی کشــور تــوأم بــا عدالــت اســت.
در ایــن جلســه بــا کلیــات بخشــنامه خطمشــیها
و چارچــوب کلــی برنامــه هفتــم توســعه کشــور
موافقــت و مقــرر شــد در جلســهای متشــکل از
دســتگاههای مربوطــه ،ایــن بخشــنامه بازنگــری و
بــا نگاهــی تحولآفریــن اصــاح شــود.
ســرمایهگذاری طــرح احــداث خــط لولــه انتقــال
فــرآورده رفســنجان ،بیرجنــد ،مشــهد (خــط لولــه
تابــش) نیــز از درخواســتهای وزارت نفــت در
ایــن جلســه بــود کــه بــه تصویــب رســید.

قطعنامــه در شــورای حــکام آژانــس ،برنامهریــزی
جدیــدی صــورت خواهــد گرفــت.
ســازمان انــرژی اتمــی دربــاره اقدامــات ایــران در
واکنــش بــه قطعنامــه شــورای حــکام اطالعرســانی
میکنــد .اگــر ایــران در قبــال آژانــس تکالیفــی دارد،
حتمــاً حقوقــی هــم دارد.
همچنیــن اقدامــات ایــران در نطنــز و فــردو در واکنش
بــه قطعنامــه آژانــس و بــا حضــور بازرســان صــورت
گرفــت.
انجــام اقدامــات سیاســی و دیپلماتیــک بــرای مقابلــه با

رســانههای لندننشــین
وی بــا اشــاره بــه دروغپراکنــی و اقدامــات مخــرب
رســانههای خارجــی علیــه تحــوالت داخلــی
کشــورمان گفــت :اقدامــات سیاســی و دیپلماتیــک
بــرای مقابلــه بــا رســانههای لندننشــین صــورت
گرفتــه اســت .ایــن رســانهها هماننــد یــک اتــاق
عملیــات بــرای ایجاد آشــوب علیــه جمهوری اســامی
عمــل میکننــد.
عدمواکنــش جــدی و بازدارنــده مجامــع بینالملــل
علــت ادامــه تجــاوزات اســرائیل بــه ســوریه اســت
کنعانــی دربــاره ادامــه حمــات و تجــاوزات رژیــم
صهیونیســتی بــه ســوریه گفــت :متأســفانه یکــی از
دالیــل اصلــی اســتمرار حمــات غیرقانونــی رژیــم
صهیونیســتی علیــه ســوریه عــدم واکنــش جــدی و
بازدارنــده مجامــع بینالمللــی اســت .هــر گونــه تجــاوز
رژیــم صهیونیســتی علیــه ســوریه و نقــض تمامیــت
ایــن کشــور نقــض مقــررات بینالمللــی اســت و از
نظــر مــا محکــوم اســت.
اصــل مــا در مناســبات بــا همســایگان از جملــه
آذربایجــان احتــرام دوجانبــه اســت
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در خصــوص
تنشهــای اخیــر بیــن ایــران و جمهــوری آذربایجــان
نیــز اظهــار داشــت :اصــل مــا در مناســبات دوجانبــه
بــا همســایگان و بهطــور مشــخص بــا جمهــوری
آذربایجــان ،احتــرام متقابــل و توســعه مناســبات و
همکاریهــای دوجانبــه اســت.
وی اضافــه کــرد :طــی یــک ســال گذشــته روابــط مــا
ســیر صعــودی داشــته و بهســمت تقویــت مناســبات
و همکاریهــای دوجانبــه در حرکــت بــوده اســت و
در عیــن حــال موضوعاتــی حــادث میشــود کــه
متأســفانه خــاف رونــد اراده سیاســی مشــترک بــرای
توســعه مناســبات اســت .ایــران مبنــای رفتــار و
عملکــردش ایــن اســت کــه تــاش کنــد کــه تمرکــز
کنــد بــر موضوعــات و منافــع مشــترک.

الزمه پیشرفت کشور در گرو داشتن جمعیت جوان و پویا است
وزیــر کشــور گفــت :جوانــی جمعیــت یکــی از مولفــه
هــای مهــم قــدرت ملی اســت و باعــث رشــد و بالندگی
اجتماعــی مــی شــود.
احمــد وحیــدی روز یکشــنبه در نشســت کارگــروه
جوانــی جمعیــت کــه بــا رونمایــی از بنســازه آموزشــی
مســیر نجــات همــراه بــود ،افــزود :بایــد بــه تقویــت
بنیــان نظــام خانــواده در کشــور توجــه اساســی داشــته
باشــیم.
وزیــر کشــور با بیــان اینکــه تحکیــم خانــواده پیامدهای
مهمــی در حــوزه همبســتگی ،هویــت جمعــی و ملــی
دارد ،اظهــار کــرد :نظــام خانــواده همــواره چتــر حمایتی
مناســبی بــرای افــراد بــوده و از ایــن جهــت تضعیــف
خانــواده و پایــه هــای ارزشــی نهفتــه در آن باعــث
افزایــش آســیب هــای اجتماعــی در کشــور مــی شــود.
وزیــر کشــور جوانــی جمعیــت را مســاله مهمــی بــرای
آینــده کشــور برشــمرد و گفــت :الزمه پیشــرفت کشــور
در گــرو داشــتن جمعیــت جــوان و پویــا اســت.
وحیــدی در بخــش دیگــری از صحبــت هــای خــود
بــه بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی در موضــوع
جمعیــت اشــاره کــرد و ادامــه داد :رهبــر فرزانــه انقــاب
اســامی (مدظلــه العالــی) تــاش بــرای افزایــش نســل
و جــوان شــدن نیــروی انســانی کشــور و حمایــت از
خانــواده را یکــی از ضروریتریــن فرائــض مســئوالن و
آحــاد مــردم اعــام کردنــد و آن را یــک سیاســت حیاتی
بــرای آینــدهی بلندمــدت کشــور عزیــز مــا دانســتهاند.
وزیــر کشــور ،ترکیــب جمعیــت جــوان را یکــی از مولفه
هــای مهــم قــدرت ملــی و نشــانه بالندگــی و پویایــی
جامعــه دانســت و گفــت :مجلــس شــورای اســامی بــا
تصویــب قانــون جوانــی جمعیــت گام بزرگــی در ایــن
حــوزه برداشــت و بایــد دســتگاهها و نهادهــا بــا دغدغــه
منــدی و حساســیت ،بــرای اجــرای ایــن قانــون تــاش
کنند .
وزیــر کشــور اضافــه کــرد :مســائل اجتماعــی نیازمنــد
توجــه همــه جانبــه و فــوری اســت و اگر امــور اجتماعی
همچــون موضــوع جوانــی جمعیــت بــه موقــع دنبــال

نشــود ،در آینــده بــا مشــکالتی مواجــه خواهیــم شــد.
وی خاطرنشــان کــرد :وزارت کشــور بــه عنــوان دســتگاه
حاکمیتــی بــا محوریت اســتانداری های سراســر کشــور
بــه صــورت جــدی قانــون جوانــی جمعیــت را در کشــور
دنبــال مــی کند.
بررســی تدویــن برنامــه هفتــم توســعه کشــور دیگــر
دســتور کار ایــن نشســت بــود کــه وحیــدی گفــت:
سیاسـتهای کلــی برنامــه هفتــم بــا اولویــت پیشــرفت
اقتصــادی تــوام بــا عدالــت از ســوی رهبــری معظــم
انقــاب اســامی بــه دســتگاهها و نهادهــای ذی ربــط
ابــاغ شــده اســت و موظــف هســتیم متناســب بــا
سیاســت هــای ابالغــی معظــم لــه ،بــه تدویــن هــر چــه
قــوی تــر برنامــه توســعه هفتــم کشــور همــت گماریــم.
وزیــر کشــور تاکیــد کــرد :وزارت کشــور بــه عنــوان
دســتگاه ناظــر و هدایــت گــر نقــش موثــری در تدویــن
و اجرایــی شــدن برنامــه هــای کالن توســعه ای دارد و
بــرای همیــن ،الزم اســت متناســب بــا اصــل آمایــش
ســرزمینی ،برنامــه توســعه تدویــن و عملیاتــی شــود.
وحیــدی همچنیــن بر تشــکیل کارگــروه تدویــن برنامه
هفتــم توســعه وزارت کشــور بــا محوریــت معــاون
هماهنگــی ایــن وزارتخانــه تاکیــد کــرد و افــزود :الزم
اســت همــه معاونــت هــا و مراکــز در ارتبــاط و تعامــل
نزدیــک بــه تنظیــم کامــل برنامــه هفتم توســعه کشــور
کمــک کننــد.

پشتپرده قطع گسترده برق در سرزمینهای اشغالی؛ پرادعا اما ناتوان در تأمین نیازهای اولیه
از اواســط مــاه ژوئــن ســال جــاری میــادی اختــال
وســیع در شــبکه توزیــع بــرق در ســرزمینهای
اشــغالی بــه قطــع بــرق در مناطــق مســکونی و
صنعتــی منجــر شــده اســت و همزمــان نارضایتیهــا
از عملکــرد کابینــه «یائیــر الپیــد» نخســتوزیر
موقــت رژیــم صهیونیســتی را افزایــش داده اســت.
آتشســوزیهای گســترده در زیرســاختهای
نیروگاهــی ،اختاللهــای فراگیــر در شــبکه
توزیــع و قطــع وســیع بــرق بهویــژه در زمــان
بارندگــی ســبب شــده اســت اعتراضــات اجتماعــی
بهویــژه میــان کاربــران شــبکههای اجتماعــی در
ســرزمینهای اشــغالی شــدت پیــدا کنــد.
در ســالهای اخیــر مقامــات ارشــد رژیــم
صهیونیســتی بــا طــرح ادعاهــای اغراقآمیــز از
تبدیلشــدن ایــن رژیــم بــه قطــب انــرژی ظــرف
چنــد ســال آینــده صحبــت میکننــد .ایــن مســئله
بهویــژه پــس از امضــای توافــق ترســیم مرزهــای
ســاحلی میــان لبنــان و رژیــم صهیونیســتی بــا
شــدت و جدیــت بیشــتری بیــان میشــود و ایــن
در شــرایطی اســت کــه ایــن رژیــم حتــی در تأمیــن
نیازهــای اولیــه و روزمــره ســاکنین ســرزمینهای
اشــغالی بــه منابــع انــرژی همچــون بــرق نیــز عاجــز
مانــده اســت.
در ماههــای اخیــر اســامی بســیاری از شــهرهای
ناشــناخته ســرزمینهای اشــغالی در صــدر
عناویــن رســانههای بینالمللــی قــرار گرفتــه
اســت ،بهطــوری کــه بــرای مثــال شــهر «یاونــه»
در نزدیکــی شــهر «اشــدود» بهجهــت گســتردگی
و تکــرر قطــع بــرق لقــب «شــهر ارواح» را از آن
خــود کــرده اســت.
قطــع بــرق در ســرزمینهای اشــغالی حتــی بــر
شــبکه حملونقــل بهویــژه حرکــت قطارهــای
شــهری و بینشــهری نیــز اثرگــذار بــوده اســت.
 4مــاه قبــل بــود کــه قطــع بــرق در شــهر «لــود»

سلســله حــوادث قطــع بــرق در ســرزمینهای اشــغالی ظــرف  ۶مــاه گذشــته ســبب شــده
اســت برخــی بــا اســتناد بــه تــداوم رونــد حاضــر از احتمــال هــک و عملیاتهــای خرابکارانــه
علیــه زیرســاختهای رژیــم صهیونیســتی ســخن بــه میــان آورنــد
ســبب شــد تــردد قطارهــا بیــن ایســتگاههای ایــن
شــهر و بئرالســبع در جنــوب دچــار اختــال شــود.
نکتــه قابــل توجــه آنکــه ایــن خــط راهآهــن در
مجــاورت بــا  8نیــروگاه بــرق رژیــم صهیونیســتی
قــرار داشــت.
امــا در روزهــای اخیــر نیــز سلســله حــوادث قطــع
بــرق در شــهرهای مختلــف صــدای اعتــراض همــگان
را درآورده اســت .منابــع خبــری از قطــع کامــل بــرق
در شــهرهای یاونــه ،حیفــا ،کارمــل و مناطــق اطــراف
آن خبــر دادنــد.

شــرکت بــرق رژیــم صهیونیســتی بــا انتشــار
بیانیــهای مدعــی شــده اســت کــه قطــع گســترده
بــرق در شــهرهای یاونــه ،حیفــا ،تیــرات کارمــل و
شــهرک مجدیــم در نتیجــه نقــص در ســامانههای
صنعتــی و انتقــال ولتــاژ بــاالی بــرق رخ داده اســت.
ایــن شــرکت از ارائــه توضیحــات بیشــتر در مــورد
دالیــل وقــوع ایــن حادثــه خــودداری کــرده اســت.
بهرغــم توجیههــای گفتهشــده ،تعــدد رخدادهــای
قطــع بــرق ســبب شــده اســت برخــی از احتمــال
وقــوع حمــات ســایبری علیــه زیرســاختهای

توزیــع بــرق در ســرزمینهای اشــغالی ســخن بــه
میــان آورنــد .اگرچــه پــس از هــر بــار قطــع بــرق،
مســئولین ذیربــط مدعــی اتفاقــی بــودن و یــا حتی
خطــای انســانی در وقــوع ایــن حــوادث میشــوند
امــا بهنظــر میرســد ایــن حجــم از قطعــی بــرق
و زمــان طوالنــی آن شــائبه هرگونــه تصادفیبــودن
ایــن حــوادث را رد میکنــد.
اهمیــت ایــن مســئله ازآنجایــی اســت کــه اخیــرا ً
ســازمان امنیــت داخلــی رژیــم صهیونیســتی از
دســتگیری شــبکهای از جاسوســان وابســته بــه
جنبــش اســامی حمــاس در مراکــز و صنایــع
حســاس زیرســاخت رژیــم صهیونیســتی خبــر
داده بودنــد .نتایــج بازجویــی از افــراد دستگیرشــده
گویــای آن اســت کــه ایــن افــراد حتــی اقــدام بــه
برگــزاری مانورهــای آزمایشــی خرابکارانــه بــا هــدف
اخــال در صنایــع زیرســاخت رژیــم صهیونیســتی در
صــورت وقــوع هرگونــه جنــگ در آینــده علیــه نــوار
غــزه کــرده بودنــد.
«یاونــه» بــار دیگــر شــهر ارواح شــد /تکــرار یــک
اتفــاق معنــادار در شــهر صهیونیســتی
اســتمرار بحــران در اســرائیل /بعــد از «یاونــه» نوبــت
بــه شــهر «لــود» رســید
اختصاصــی| «یاونــه» در اســرائیل بــه شــهر ارواح
شــبیه شــد
آنچــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه ناکامــی
نهادهــای مربوطــه در شناســایی دالیــل وقــوع
سلســله رخدادهــای قطــع بــرق و ناتوانــی در رفــع
ایــن مشــکل عــاوه بــر وارد ســاختن میلیونهــا
دالر خســارت مالــی بــه اقتصــاد داخلــی ایــن
رژیــم ،بــر حجــم نارضایتیهــا میــان ســاکنین
ســرزمینهای اشــغالی دامــن زده اســت و در
صــورت تکــرار ایــن رونــد ممکــن اســت بــه ظهــور
حرکتهــای اعتراضــی میــان ســاکنین رژیــم
صهیونیســتی منجــر شــود.

سیاسی

آیتاهلل رئیسی :حمایت از

آشوبگران و تروریستها به نفع
آمریکا و غرب نیست

رئیــس جمهــور حمایت از آشــوبگران و تروریسـتها
را بــه نفــع آمریکاییهــا و کشــورهای غربــی ندانســت
و وزارت امــور خارجــه را مکلــف کــرد از راههــای
دیپلماتیــک و حقوقــی ،تمهیــدات الزم را بــرای
خنثیســازی و مقابلــه بــا فتنههایــی کــه از خــارج
کشــور طراحــی و پیگیــری میشــوند ،بــه کار گیــرد.
آیتاهلل ســید ابراهیم رئیســی در جلســه روز یکشــنبه
هیــأت دولــت با اشــاره بــه رهنمودهــای روز گذشــته
رهبــر معظــم انقــاب گفــت :دولــت بهعنوان یکــی از
مخاطبیــن ایــن رهنمودهــا بــر خــود فــرض میدانــد
کــه بــا «کار و تــاش مضاعــف» بــرای خدمترســانی
بیوقفــه در عرصههــای مختلــف و گرهگشــایی از
زندگــی مــردم ،در راســتای ایجــاد نشــاط اجتماعــی
و امیدآفرینــی در کشــور گام بــردارد.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه دشــمن زخم خــورده
از انقــاب اســامی بــا تــدارک جنگــی ترکیبــی بــه
منظــور مختــل کــردن پیشــرفتهای کشــور از
طریــق ضربــه زدن بــه امنیــت ،اقتصــاد ،تحصیــل
و تولیــد کشــور بــه میــدان آمــده اســت ،افــزود :در
کنــار تــاش مضاعــف دســتگاههای اجرایــی بــرای
ت بیشــتر و بهتــر بــه مــردم ،دســتگاههای
خدمــ 
امنیتــی ،انتظامــی و قضایــی هــم مســئولیت بزرگــی
بــرای حفــظ امنیــت مــردم و صیانــت از ســرمایههای
کشــور برعهــده دارنــد.
آیــتاهلل رئیســی بــا ناگــوار دانســتن شــهادت
کــودکان ،زنــان ،مــردان و حافظــان امنیــت بــه
دســت اغتشاشــگران ،خاطرنشــان کــرد :برخــورد
قاطــع دســتگاههای مســئول بــا آشــوبگران مطابــق
قانــون و ممانعــت از آسیبرســانی تروریســتها
و اغتشاشــگران بــه جــان و مــال مــردم ،خواســت
همگانــی اســت کــه بایــد بــه فوریــت بــه انجــام
برســد.
رئیــس جمهــور بــا بیــان هجمــه تبلیغاتــی و
ادراکســازی دشــمن علیــه نظــام اســامی از طریــق
جعــل اخبــار و روایتهــای دروغیــن از حــوادث
اخیــر ،بــر لــزوم اطالعرســانی هوشــمندانه ،شــفاف،
دقیــق و بــه موقــع از ســوی رســانهها و دســتگاههای
مرتبــط تاکیــد کــرد.
آیــتاهلل رئیســی بــا اشــاره بــه حمایــت آشــکار
آمریــکا ،فرانســه و چنــد کشــور اروپایــی دیگــر از
تروریسـتها و عناصــر آشــوبگر ،بــه آنهــا هشــدار داد
ت از تروریســم قطعـاً به نفــع آنهــا نخواهد
کــه حمایـ 
بــود و وزارت امــور خارجــه را مکلــف کــرد از راههــای
دیپلماتیــک و حقوقــی ،تمهیــدات الزم را بــرای
خنثیســازی و مقابلــه بــا فتنههایــی کــه از خــارج
کشــور طراحــی و پیگیــری میشــوند ،بــه کار گیــرد

معاون رئیس جمهور از

بزرگترین و مجهزترین طرح

حوزه سالمت کشور بازدید کرد
معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور از بزرگتریــن و
مجهزتریــن طــرح حوزه ســامت کشــور (بیمارســتان
هزارتختخوابــی مهــدی کلینیــک تهــران) بازدیــد
کــرد.
محســن منصــوری بــا حضــور در بیمارســتان
هــزار تختخوابــی «مهــدی کلینیــک» بزرگتریــن
و مجهزتریــن طــرح حــوزه ســامت کــه عملیــات
ســاخت آن ابتــدا در ســال  ۹۰بــا ســرمایه گــذاری
یکــی خیریــن آغــاز و مدتــی بعــد از فــوت ایــن خیــر
بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران واگــذار شــد
بازدیــد کــرد.
ایــن بیمارســتان یکــی از بیمارســتان هــای بســیار
مجهــز فــوق تخصصــی اســت کــه در محوطــه
بیمارســتان  ۱۵۰۰تختخوابــی امــام خمینــی(ره)
ســاخته شــده و در صــورت راه انــدازی بــه ظرفیــت
ایــن مجتمــع بیمارســتانی اضافــه مــی شــود.
البتــه ایــن طــرح کــه در ســال هــای  ۹۴و  ۹۵بــه
دلیــل تامیــن نشــدن اعتبــار تعطیــل شــده بــود ،از
ســال  ۹۶فعالیــت آن از ســرگرفته شــد و در آخریــن
بازدیــد معــاون اجرایــی ســابق در  ۲۷اردیبهشــت
مــاه امســال ،پیشــرفت فیزیکــی ایــن ایــن طــرح ۹۸
درصــد گــزارش شــده اســت.
ســیدصولت مرتضــوی در آن بازدیــد گفتــه بــود کــه
ایــن بیمارســتان بــا کمــک خیریــن بنــا نهــاده شــد
و در ادامــه تکمیــل طــرح بــه لحــاظ وضعیــت بــازار
ارز و اقتصــاد در گذشــته ،منابــع خیریــن پاســخگوی
تکمیــل ایــن طــرح نبــود .امــا از محــل منابــع
عمومــی و هــم مــاده  ۵۶و هــم منابــع دانشــگاه علــوم
پزشــکی کمــک هــای مطلوبــی بــه طرح شــده اســت.
البتــه بــرای تکمیــل آن  ۳۰۰میلیــارد تومــان پیــش
بینــی کردنــد کــه مــا معتهــد شــدیم طــی چنــد مــاه
آینــده بــرای بهــره بــرداری ،ایــن منابــع را تامیــن
کنیــم و  ۲۷۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تجهیــزات
نیــاز دارنــد کــه ایــن از محــل منابــع عمومــی ،بنیــاد
مســتضعفان و منابــع وزارت بهداشــت و درمــان
تامیــن خواهــد شــد.
امــا حســین قناعتــی تیرمــاه امســال در گفــت و
گویــی توضیــح داد کــه ایــن بیمارســتان بســیار
مــدرن و مطابــق بــا اســتانداردهای روز جهانــی ،بــا
 ۳۸اتــاق عمــل و اورژانــس فــوق پیشــرفته مجهــز بــه
بانــد هلــی کوپتــر ،بزرگتریــن طــرح ملــی ســامت
در تاریــخ کشــور اســت کــه تاحــدودی هوشــمند و
بــه لحــاظ امنیــت ســازه بســیار مســتحکم طراحــی و
ساختهشــده و نزدیــک بــه یــک هــزار تخــت بســتری
بــه مجموعــه تختهــای بیمارســتانی کشــور اضافــه
میکنــد .درمانــگاه بیمارســتان مهــدی کلینیــک هــم
در فضایــی حــدود هشــت هــزار مترمربــع ظرفیــت
مراجعــات ســرپایی را یــک و نیــم تــا دو برابــر افزایش
خواهــد داد.
بــه گفتــه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران
ایــن مجموعــه بــزرگ بــه مجتمــع بیمارســتانی امــام
خمینــی (ره) بــا ظرفیــت یــک هــزار و  ۱۰۰تخــت
فعــال کــه خــود از پیشــرفتهترین و بهروزتریــن
بیمارســتانهای منطقــه خاورمیانــه اســت اضافــه
میشــود کــه در کنــار طــرح درحالتوســعه
ســاختمان انســتیتو کانســر قطــب درمــان ســرطان
کشــور بــا حمایــت مالــی یکــی دیگــر از خیریــن
ســامت ،پشــتوانه امنیتــی خوبــی بــرای شــهر تهــران
و کشــور در مواقــع بحــران خواهــد بــود.

