
حمالتبهتروریستها
دراقلیمکردستانادامهمییابد

یــک منبع آگاه اعــام کرد در اغتشاشــات اخیر 
۱۰۰نفر از تروریســت های تجزیه طلب که با هدف 
ایجاد ناامنی و کشته سازی وارد کشور شده بودند، 

دستگیر شدند.
روز دوشــنبه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب 
اسامی در جریان عملیات ربیع2 حمات موشکی 
و پهپادی خود علیه مواضع گروهک  های تروریستی 
تجزیه طلب مســتقر در اقلیم کردستان عراق را از 
ســر گرفت. در جریــان این عملیــات، مقر حزب 
دموکرات در کوی ســنجق با موشک و مقر حزب 
کوملــه در زرگویز با پهپادهــای رزمی و انتحاری 

مورد هدف قرار گرفت.
ایــن حمات پس از آن صــورت گرفت که پس از 
اجرای عملیات ربیع۱ در مهرماه سال جاری؛  نیروی 
زمینی ســپاه با هدِف دادن فرصت به گروهک های 
تجزیه طلب و حکومت اقلیم برای عقب نشــینی از 
مناطق مرزی با ایران و خلع ســاح این گروهک ها 
حمات خود را متوقف و تأکید کرده بود در صورت 
شرارت مجدد حمات خود علیه این گروهک ها را 

از سر می گیرد.
در همین رابطه یک منبع آگاه در گفتگو با تسنیم 
درباره دور جدید عملیات نیروی زمینی سپاه علیه 
گروهک های تروریستی تجزیه طلب گفت: هر محلی 
را که از ناحیه آن احساس تهدید کنیم و از آن محل 
اقدامــی علیه امنیت ملی ما صــورت گیرد،  خاک 
دشــمن تلقی می کنیم و بر این اساس حق اجرای 
هرگونه عملیــات نظامی اعــم از عملیات زمینی، 
موشــکی،  توپخانه ای و پهپادی بــرای نابود کردن 
تهدیدات را برای خود محفوظ می دانیم. وی افزود: 
عملیات ربیع2 نیز بر همین اســاس طراحی شده 
و در حال اجراســت و تا زمانــی که این گروهک ها 
به صورت کامل خلع ســاح نشــوند و یــا از اقلیم 
کردســتان عراق اخراج نشوند سلسله عملیات های 

نیروی زمینی سپاه ادامه خواهد داشت.
ایــن منبع آگاه با بیان اینکه بعد از عملیات ربیع۱ 
گروهک هــای تروریســتی تجزیه طلــب اقدامات 
ضدامنیتی خود را در جریان اغتشاشــات شهرهای 
مــرزی ادامه دادند، تصریح کــرد:  پس از دور اول 
عملیات علیه گروهک های تروریستی تجزیه طلب، 
در جریــان اغتشاشــات اخیر ۱۰۰ نفــر از عوامل 
این گروهک ها دســتگیر شــده به وابســتگی به 
گروهک های تروریستی تجزیه طلب اعتراف کردند.

وی ادامــه داد: عاوه بــر ایــن، در ماه های اخیر 
مقادیر قابل توجهی ســاح و مهمات توسط همین 
گروهک ها به منظور ناامن کردن شهرهای مرزی به 
داخل کشور منتقل شده بود که با اشراف اطاعاتی 
رزمندگان نیروی زمینی سپاه این محموله ها ضبط 
شــد و عوامل مرتبط با آن نیز دســتگیر شدند. از 
جمله تســلیحاتی که  گروهک هــای تجزیه طلب 
ســعی در ورود آن به کشور داشــتند، تسلیحاتی 
مشــابه تســلیحات مقابله با اغتشاشــات بود تا با 
اســتفاده از آنها و اجرای ســناریوی کشته سازی، 
آن را به گردن نیرو هــای حافظ امنیت بیندازند و 
بر آتش اغتشاشــات بدمند. ایــن منبع آگاه اظهار 
داشــت: با اشــراف اطاعاتی که در قرارگاه حمزه 
سید الشهدای نیروی زمینی سپاه و به لطف خداوند 
متعال، عملیات هــای ربیع۱ و ربیع2 موجب برهم 
خوردن برنامه های از پیش تعیین شده گروهک های 
تجزیه طلب برای ایجاد ناامنی در کشــور شــده و 
موفقیت ایــن عملیات  ها به حدی بوده اســت که 
آمریکایی ها نیز در جلسات خود با سرکردگان این 
گروهک ها به شکســت برنامه هایشــان برای ایجاد 

ناامنی در کشور اذعان کرده اند.

الیحهالحاقایرانبهسازمان
همکاریشانگهایتصویبشد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس از تصویب کلیــات و جزئیات الیحه الحاق 
دولت جمهوری اسامی ایران به سازمان همکاری 

شانگهای در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش مهر، ابوالفضل عمویی در تشریح جلسه 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اسامی، گفت: کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی برای دو دستورکار تقنینی جلسه 
فوق العــاده ای برگــزار کرد. وی بیــان کرد: دولت 
الیحه الحاق دولــت جمهوری اســامی ایران به 
سازمان همکاری شــانگهای را برای طی تشریفات 
قانونی به مجلس شورای اسامی ارسال کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی 
تصریح کرد: این الیحه برای بررســی به کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون 
اصلی ارجاع شد. کمیسیون امنیت ملی در این دو 
جلسه به بحث و تبادل نظر بین اعضای کمیسیون 
و نماینــدگان دســتگاه ها از جملــه وزرات امــور 
خارجه، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطاعات 
و وزارت دفاع و مرکز پژوهش های مجلس پرداخت 
و در نهایت پس از تبــادل نظرها، اکثریت اعضای 

کمیسیون با این الیحه موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســامی اظهار داشت: جمهوری 
اســامی ایران از ســال 2۰۰۶ عضو ناظر سازمان 
همکاری شــانگهای بوده که از سال گذشته روند 
عضویت دائم در این سازمان را آغاز کرده است. این 
الیحه مربوطه به عضویت به مجلس ارسال شد که 
گزارش کمیسیون درباره آن به هیئت رئیسه برای 
در دستور قرار دادن و اعام رأی نمایندگان ارجاع 
شــد. همچنین کمیسیون موضوع رفع ابهام از یک 
تبصره در طرح تأسیس سازمان پدافند غیرعامل را 

مورد بررسی قرار داد.

اخبار

رئیس جمهور با بیان اینکه دشــمناِن آگاهی، در گذشته 
پس از حمله به هر کشوری اول کتابخانه های آن را به آتش 
می کشــیدند تا جهل را در آن کشور توسعه دهند، تصریح 
کرد: امروز نیز جاهلیت مدرن با ابزار امپراطوری رســانه و 
فناوری به دنبال حاکمیت جهل و نادانی بر جوامع اســت، 

چرا که می داند جامعه آگاه زیر بار سلطه نمی رود.
سید ابراهیم رئیســی دیروز در آیین ملی بزرگداشت روز 
کتــاب، کتابخوانی و کتابداری کــه در تاالر وحدت برگزار 
شــد، کتاب و کتابخوانی را از شــاخصه های مهم فرهنگی 
برشــمرد و گفت: اساساً هدایت انســان با کتاب آغاز شده 
و شــأن نزول کتاب حکیم و کتاب نویــن برای به تکامل 
رسیدن انسان بوده اســت. رئیس جمهور در ادامه یکی از 
راه های اصلی آگاهی از احوال پیشینیان و فرهنگ گذشته 
و همچنین انتقال علم را کتاب و کتابخوانی دانست و افزود: 
حقیقتاً کتاب ذخیره ارزشــمندی بــرای انتقال فرهنگ، 
آداب، رســوم و علم به عصرها و نسل هاست و باید گرامی 
داشته شــود. رئیس جمهور با اشــاره به آیه شریفه »نون 
و القلم و مایســطرون« اظهارداشت: کتابی در قرآن کریم 
مورد ســوگند خدای متعال است که موجب هدایت بشر و 
انتقال علم و دانش و فرهنگ به عصرها و نســل ها باشد و 
»مســطوری« که در قرآن به آن اشاره شده آگاهی بخش و 

راهگشای زندگی آحاد بشر است.
وی در ادامــه کتابداری را دانشــی بســیار مهــم و قابل 
توجه دانســت و گفت: کتابداران به واســطه انس با کتاب 
و نگهداری از این ذخیره ارزشــمند، در واقع در گلســتان 
زندگی می کنند. رئیس جمهــور افزود: آنجا که کتابداری 
با علم و دانش همراه بوده این ذخایر ارزشــمند با موفقیت 
به نســل های بعدی منتقل گردیده، مانند کتابخانه آستان 
قــدس رضــوی و کتابخانه آیــت اهلل مرعشــی در قم که 

گنجینه هایی بزرگ و ارزشــمند از آثار مکتوب پیشوایان، 
علما و اندیشمندان گذشته است.

رئیســی با تأکید بر ضرورت گسترش و ارتقای کتابخانه ها 
در کشور، تصریح کرد: همواره یکی از دغدغه های بسیاری 
از علما و دانشــمندان معاصر ما حفظ و نگهداری از کتاب 
و کتابخانه هایشــان و انتقال آنها به نســل های بعدی بوده 
که در اینجا اهمیت جایگاه کتابخانه و کتابداری مشــخص 
می شــود. وی در ادامه با بیان اینکه کتاب های دیجیتال به 
هیچ عنوان نتوانسته کتاب های مکتوب را به حاشیه ببرد، 
افزود: ابزار دیجیتال اگر چه منجر به تســهیل دسترســی 

شده، اما هرگز انسان را از کتاب بی نیاز نکرده است.

رئیســی حمایت از کتابــداران به عنــوان حافظان ذخایر 
ارزشــمند علمی، فرهنگی و دینی کشــور را که عمدتاً از 
قشــر بانوان هســتند، مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت 
وظیفه دارد از این سرمایه های گرانسنگ که بی نام و نشان 
از ذخایر ارزشــمند کشــور حراســت می کنند، حمایت و 

مشکات آنها را بررسی و مرتفع نماید.
رئیس جمهور توجه به کتاب و کتابخوانی را از شاخصه های 
مهم برای پیشــرفت فرهنگی کشور دانست و افزود: نشاط 
اجتماعی، امید به زندگی و ایجاد شــادمانی بویژه در نسل 
جوان در گرو توجه به کتاب و کتابخوانی است که همواره 
مورد تأکید رهبر معظم انقاب بوده و ایشــان در سلوک و 

رفتار نیز اینگونه بوده انــد. وی با بیان اینکه کتابخانه های 
عمومی باید با ایجاد دسترســی آســان به کتاب گسترش 
فرهنگ کتابخوانی را در کشــور دنبال کنند، اظهار داشت: 
امــروز کتابخوانی بــرای جامعه مــا از ضرورت های جدی 
اســت و باید به صورت روزانه بــرای آن برنامه ریزی کرد 

تا نوجوانان و جوانان ما با کتاب انس بیشتری پیدا کنند.
رئیــس جمهور با اشــاره به تأثیــر قابل توجــه کتاب و 
کتابخوانی در گره گشــایی از شــبهات ذهنی نسل جوان، 
افزود: امروز کسانی در تاشــند با ایجاد شبهات علمی یا 
شهوت عملی، نســل جوان ما را منحرف کنند که در این 
زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی جامعه و نســل جوان ما را 

در برابر این تهاجم مصون خواهد کرد.
 رئیســی با بیان اینکه دشــمناِن آگاهی، در گذشته پس 
از حملــه به هر کشــوری اول کتابخانه های آن را به آتش 
می کشــیدند تا جهل را در آن کشور توسعه دهند، تصریح 
کرد: امروز نیز جاهلیت مدرن با ابزار امپراطوری رســانه، 
علــم و فنــاوری و قدرتی کــه در اختیــار دارد به دنبال 
حاکمیت جهل و نادانی بر جوامع اســت، چرا که می داند 

جامعه آگاه زیر بار سلطه نمی رود.
رئیس جمهور افــزود: کتابخوانی و مطالعــه تاریخ ضمن 
آگاهی بخشــی از سرنوشــت کســانی که فریب دشمن را 
خوردند موجب رســوایی هر چه بیشتر نظام سلطه خواهد 
شــد که به نام آزادی و توجه به حقوق انســان ها جوامع 
را نابود کردند. رئیســی ایجاد فتنه ها و آشــوب ها از جمله 
اغتشاشــات اخیر در کشــور را در راستای نیات پلید نظام 
ســلطه برای تسلط دوباره بر کشــور و مردم ما دانست و 
گفــت: ملت زنده، پویــا و اهل دانش در ســال ۵۷ یکبار 
سلطه گران را از این کشور بیرون راند و دیگر اجازه نخواهد 

داد، آنها بر این کشور مسلط شوند.
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رئیسجمهور:گزارش

ملت اجازه نخواهد داد سلطه گران بر ایران مسلط شوند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه »بسیج خدمتگزار ملت ایران« 
شعار امسال هفته بسیج است گفت: هفته بسیج فرصتی است که از طریق رسانه ها 

خدمات و ظرفیت های تشکیات بسیج برای ایفای نقش های مردم بیان شود.
به گزارش فارس، سردار غامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: برکات تشکیل بسیج که ۵ آذر ماه با 
فرمان امام خمینی )ره( شکل گرفت از همان روزهای نخست خود را نشان داد. 
دوران دفاع مقدس دوران افتخارآمیزی اســت که طی آن رزمندگان اسام نبرد 
علوی و عاشــورایی را رقم زدند و به واسطه آن، مکتب دفاعی انقاب اسامی و 
گفتمان مقاومت را خلق کردند؛ گفتمانی که امروز مردم ما پرچم دار آن هستند.
ســردار ســلیمانی با بیان اینکه ملت ایران داعیه دار مبارزه با نظام سلطه است، 
افزود: برکات بســیج که از ۵ آذر ۱۳۵۸ با فرمان امام خمینی )ره( شکل گرفت، 
آغاز شــد؛ دورانی که نظام جمهوری اســامی، نوپا بود و نظام سلطه توطئه های 

بزرگی را علیه این نظام انجام می داد.
وی گفت: تشــکیل شجره طیبه بســیج عمق راهبردی دفاعی برای ملت ایران 
شد. بعد از دفاع مقدس هم بسیج توسعه یافت و به عنوان خدمتگزار ملت ایران 
ایفای نقش کرد؛ به عنوان مثال در دوران شیوع کرونا بسیج با کمک های مومنانه 
و مشــارکت در »طرح شهید ســلیمانی« با تزریق واکســن کرونا در کنار سایر 

ظرفیت های نظام  نقش آفرینی های قابل ستایشی را انجام داد.
وی ادامه داد: ما در آســتانه هفته بســیج قرار داریم و این هفته فرصتی است تا 
خدمات بســیج توسعه پیدا کرده و مواد جدیدی از خدمت رسانی به ملت ایران و 

توسعه جهاد خدمت پرداخته شود.
رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین با اشــاره به برنامه های هفته بسیج گفت: 
برنامه هــای این هفتــه از تجدید میثاق با آرمان های امــام راحل و زیارت مرقد 
مطهر امام خمینی )ره( آغاز خواهد شد و با رزمایش فاطمیون گروه های جهادی 

در سراسر کشور به صورت تخصصی ادامه پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد:  همچنین در هفته بسیج شاهد رزمایش های گسترده ای در تمامی 
اســتان های کشور خواهیم بود و رزمایش گروه های جهادی با حضور بیش از ۴2 
هزار گروه جهادی و بیش از ۹۰۰ هزار نفر در استان های مختلف در این رزمایش 

که یک جهاد خدمت است، شرکت خواهند کرد.
ســردار سلیمانی ضمن اشاره به سایر برنامه های هفته بسیج ۱۴۰۱ تصریح کرد: 
برنامه های فرهنگی، هنری، ورزشــی و  کنگره ها و یادواره های شهدا و  همچنین 
برنامه های جهاد علمی و فناوری و برنامه های مربوط به رسانه و فضای مجازی و 
همین طور برنامه حماسه اقتدار در روز ۵ آذر جزو برنامه های هفته بسیج است.

وی ادامه  داد: هفته بسیج فرصتی که ما از طریق رسانه ها هم خدمات بسیج و هم 
ظرفیت های تشکیات مردم پایه بسیج را برای ایفای نقش های مردم بیان شود 
و توســعه پیدا کند. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر ما نیاز داریم حضور مردم 
به ویژه جوانان در عرصه های نقشه های آفرینی است برای تحقق همه جنبه های 
مردم ســاالری اسامی.رئیس سازمان بسیج شــعار امسال هفته بسیج را »بسیج 

خدمتگزار ملت ایران« اعام کرد.

ســردار ســلیمانی با اشــاره به نامگذاری روزهای مختلف هفته بســیج ۱۴۰۱ 
گفت: یکشــنبه 2۹ آبان با عنوان »بسیج ســازندگی و پیشرفت«، دوشنبه ۳۰ 
آبان با عنوان »بســیج، مســجد محوری و جامعه اســامی«، سه شنبه اول آذر 
با عنوان »بســیج نوآوری و جهاد علمی«، چهارشــنبه دوم آذر با عنوان »بسیج 
مردم ســاالری، ایران قوی و مستقل«، پنجشنبه سوم آذر با عنوان »بسیج مظهر 
جهاد و شــهادت«، جمعه چهارم آذر با عنوان »بسیج، ایمان و تربیت اسامی« 
و شــنبه پنجم آذر با عنوان »بسیج، مقاومت و اقتدار ملی« عناوین هفته بسیج 

سال ۱۴۰۱ است.
ســردار سلیمانی با اشاره به جزئیات برنامه های هفته بسیج گفت: رزمایش جهاد 
فاطمی 2، نمایشگاه و جشــنواره اقتصاد مقاومتی مردمی و فرصت های شغلی و 
تجلیل از خانواده های فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج سراسر کشور  برنامه های 
اولین روز هفته بســیج در 2۹ آبان ماه است. وی ادامه داد: نشست هم اندیشی 
مدیران دانشکده های رسانه ای کشور با رئیس سازمان بسیج، همایش فرماندهان 
یگان های احتیاط آموزش شــهید ســلیمانی، اجاسی ملی اندیشه ورزی جامعه 
کارگــری و کارفرمایی و راه اندازی طرح محیا )ســبک زندگی( جزو برنامه های 

دوشنبه ۳۰ آبان ماه دومین روز هفته بسیج است.
رئیس ســازمان بسیج مستضعفین افزود: جشــنواره مشترک مالک اشتر و اسوه 
به همراه نمایشــگاه کشوری اســوه، تقدیر از پایگاه های برتر، رونمایی از سامانه 
رصد پایگاه های مقاومت، مجمع جهانی مستضعفین، یادواره ملی شهدای رسانه، 
افتتاح ۳2 مرکز رشــد الگویی )طرح باقرالعلوم( جشنواره استانی جهادگران علم 
و فناوری و همایش بررســی روند قضایی پرونده شهید سلیمانی در فضای ملی 

و بین المللی جزو برنامه های سه شنبه اول آذرماه روز هفته بسیج ۱۴۰۱ است.
وی ادامه داد: افتتاح ۱۰۱ مرکز مشــاوره خانواده در شهرســتان ها و ۵۰ محله 
کرامت )قرارگاه امام حســن مجتبی(، همایش تجلیل از نخبگان عمران و افتتاح 
نمایشــگاه دانش بنیان و رونمایی از طرح روستای اسوه در ۵۵۰ روستا، نشست 
پیشــگامان رهایی رونمایی از هســته های تبیین و روایــت، افتتاحیه ۶۳ مرکز 
کارآفرینی بسیج خواهران، نشست تخصصی مسئوالن انجمن های هنری و ادبی 
بسیج هنرمندان و همایش استانی طاب و روحانیون برنامه های چهارشنبه دوم 

آذر ماه چهارمین روز هفته بسیج ۱۴۰۱ است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به سایر برنامه های هفته بسیج ۱۴۰۱ 
خاطرنشــان کرد: دیدار هیئت رئیسه سازمان بسیج مستضعفین با علما و مراجع 
تقلید قم، عطرافشــانی قبور مطهر شــهدا و زیارت خانواده شهدا، آیین افتتاحیه 
طرح حقوقیاران)شــهید شــهریاری( و هر حوزه مقاومت یک حقوقدان، نشست 
تخصصی گروه های پیشرفت مدرســه )۳۰۰ مدرسه(، همایش کشوری نخبگان 

و اســاتید طاب بسیجی خواهران، همایش کشــوری طاب بسیجی و  همایش 
دوچرخه ســواری از پایگاه بســیج تا گلزار شــهدا جزو برنامه های سوم آذرماه 

پنجمین روز هفته بسیج است.
سردار سلیمانی برنامه های روز ششــم هفته بسیج در چهارم آذرماه خاطرنشان 
کــرد: میقات صالحین با حضور گروه های نقش آفرین در نماز جمعه جشــنواره 
خدمت رســانی و برگزاری میزهای خدمت جهادی در مساجد کشور و مثل های 
نماز جمعه برگزاری دعای ندبه در تهران و همزمان در ۵۵۰ نقطه کشور همایش 
اقتدار رزمی کاران بســیج سراسر کشور در استان قم و همایش بزرگ پیاده روی 

خانوادگی در سراسر کشور جزو برنامه های این روز است.
وی افزود: اجتماع اقتدار بســیجیان در نواحی مقاومت و مراکز استان ها، پویش 
بومرنگ )اهدای لوازم ورزشــی به دانش آموزان مناطق کــم برخوردار(، برنامه 
آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد به تعداد یک هزار نفر و آیین تجلیل از خیرین 
ملی آزادسازی زندانیان و برپایی جشــنواره خانوادگی بسیج در نواحی مقاومت 

جزو برنامه های شنبه پنجم آذر ماه آخرین روز هفته بسیج است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه قرار است تعدادی از برنامه ها نیز 
پس از هفته بسیج برگزار شوند، خاطرنشان کرد: تجلیل از ورزشکاران جوانمرد، 
برگزاری همایش امنیت غذایی، اجاســیه شــهدای حقوقدان مجلس شــورای 
اسامی، مراســم افتتاحیه مجمع عالی بســیج دانش آموزی هیأت های علوی و 
فاطمی، جشــنواره جهادگــران علم و فناوری یه همراه نمایشــگاه ملی فناورانه 
دانش بنیان بسیج و جشــنواره تولیدات دیجیتال بسیج هم از جمله برنامه هایی 

است که بعد از هفته بسیج برگزار می شوند.
سردار سلیمانی در پاسخ به سوالی درباره برگزاری یادواره شهدای امنیت که در 
جریان اغتشاشات اخیر به شهادت رسیدند، تصریح کرد: در رابطه با گرامیداشت 
این شهیدان، مردم سنگ تمام گذاشتند؛ اما با این حال برنامه مرکزی برای این 
شــهدا خواهیم داشت که پیش بینی شده مراسمی به منظور تجلیل از مدافعان و 
شــهدای امنیت در دهم آذر برگزار شود؛ البته در همین راستا کنگره شش هزار 
شهید استان قم را هم در روز پنجشنبه 2۶ آبان خواهیم داشت در آن از شهدای 

امنیت نیز تجلیل به عمل می آید.
وی درباره اقدامات بسیج در زمینه جهاد تبیین بیان کرد: ظرفیت های بسیج در 
این زمینه بسیار زیاد است به نحوی که با برخورداری از ۵۰ هزار پایگاه مقاومت 
و ۷۰ هزار واحد بســیج دانش آموزی و ســایر بخش های بسیج، این مراکز بسیج 
در قالب قرارگاه جهاد تبیین با عنوان »طرح شهید هاشمی« سازماندهی شدند.

رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین درباره ایجاد فرصت شغلی برای بسیجیان و 
جوانان کشــورمان گفت: برای انجام این مهم، بسیج سازندگی از ظرفیت بسیار 
خوبی برخوردار اســت که در همین راستا عاقه مندان می توانند برای آموزش با 

هماهنگی و هم افزایی های استانی بسیج سازندگی اقدام کنند.
وی ادامــه داد: در ایــن رابطه تســهیات قرض الحســنه هم بــرای طرح های 
اشــتغال زایی اعطا می شود که بدین ترتیب تا پایان سال گذشته 2۰ هزار فرصت 

شغلی از سوی بسیج ایجاد شده است.

سردارسلیمانی:

۵آذرحماسهاقتداربسیجبرگزارمیشود

رئیس مجلس شــورای اســامی اظهار کــرد: در حوزه 
کمبود دارو گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
و بررسی های انجام شده حاکی از این است که مشکاتی 

در هماهنگی بین دستگاه ها وجود دارد.
محمــد باقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســامی 
در جلســه دیروز مجلس شــورای اســامی در جریان 
رســیدگی به گزارش کمیسیون بهداشــت و درمان در 
مورد بررســی نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو 
و علل کمبودهای اخیر در کشــور )گزارش شماره دوم 
از نحوه اجرای طرح دارویــار(، طی اظهاراتی خطاب به 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه 
امروز مهمترین موضوع ما کمبود دارو اســت، گفت: در 
این حوزه گزارش کمیســیون و بررسی های انجام شده 
حاکــی از این اســت که مشــکاتی در هماهنگی بین 

دستگاه ها وجود دارد.
وی افزود: سالیان سال است که داده ها در سامانه تیتک 
وجــود دارد و نیازهــای ماه به ماه و نــوع مریضی های 
موجود در کشور مشخص است و واقعاً غافلگیر شدن در 

این موضوع قابل پذیرش نیست.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه موضوع ســامت آنقدر 

مهم است که هم دولت و رئیس جمهوری و هم مجلس 
و کمیسیون بهداشــت بر این موضوع حساس هستند، 
اظهار کرد: ما وزیر  بهداشت را مسئول این هماهنگی ها 
می دانیم و دولت و مجلس نیز در خدمت این وزارت خانه 
هستند تا دیگر در اول زمستان اتفاقاتی نظیر آنکه حدود 
۹۰ قلــم داروهای کمیاب و  بیش از ۳۰۰ قلم داروها با 

زحمت تهیه شود، رخ ندهد.
قالیبــاف افزود: خواهش ما این اســت که در این بخش 
دقت شود، تا انشاءاهلل این اتفاق مجددا در فصل زمستان 

تکرار نشود.
وی بــا بیان اینکــه »مجلس آماده همــکاری با وزارت 
بهداشت اســت« عنوان کرد: همانطور که وزیر بهداشت 
نیز در اظهارات خود اشــاره کرد، سازمان های بیمه گر 
بیمه سامت و نیروهای مسلح )در ورود اطاعات( به روز 
کار خــود را انجام می دهند اما بیمه تامین اجتماعی در 
حوزه بیماری های سرپایی و بیمارستان ها با تاخیر نسبت 
به ورود داده ها اقدام میکند که از اشکاالت موجود است.
رئیس مجلــس در پایان ابراز امیــدواری کرد که وزیر 
بهداشت ان شــاءاهلل بتوانید موضوع سامت که مسأله 

جدی مرد است را حل و فصل کند.

قالیبافخطاببهوزیربهداشت:

غافلگیریدرکمبودداروپذیرفتنینیست
وزیر کشور شــرایط امنیتی کشــور را پایدار و مطلوب 
دانســت و گفت: بــا وجود تاش های دشــمنان، مردم 

پایبند و وفادار به انقاب و ارزش های دینی هستند.
بــه گزارش پایگاه اطاع رســانی وزارت کشــور، احمد 
وحیدی وزیر کشور در مراسم تقدیر از عملکرد استاندار 
تهران که در محل اســتانداری برگزار شد، اظهار داشت: 
استاندار تهران در طول دوران خدمتی اش منشا خدمات 

و اقدامات اثرگذار و ارزشمندی در استان شد.
وزیر کشــور با آرزوی توفیق برای منصوری در ســمت 
جدید معاون اجرایی رئیس جمهوری کشــور، ادامه داد: 
با توجه به توانمنــدی و روحیه جهادی آقای منصوری، 
از ظرفیت هایش در پیشــبرد قوی تر امور کان توســعه 

استانداری های سراسر کشور بهره خواهیم گرفت.
وحیدی با مهم خواندن مسائل توسعه ای و عمرانی استان 
تهران با توجه به مرکزیت این اســتان در کشور، اظهار 
کرد: مجموع اقدامات و برنامه های استان بایستی همواره 
سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی استان را ارتقا بخشد 
و در این زمینه اســتاندار تهران با تمام ظرفیت فعالیت 
کرد. وزیر کشــور خاطرنشــان کرد: برنامه ها و اقدامات 
برجای مانده از گذشــته در اســتان بایستی به سرعت 

دنبال شــود و اســتان تهران متناســب با شاخصه های 
تعریف شده در برنامه توسعه استانی رشد و توسعه یابد. 
وی امنیت را زیرســاخت و پایه اصلی برای توسعه همه 
جانبه در کشور دانســت و گفت: بدون امنیت، پیشبرد 

مسائل کان توسعه ای و عمرانی دشوار است.
رئیس شــورای امنیــت کشــور در بخــش دیگری از 
صحبت های خود به تاش دشمن برای برهم زدن امنیت 
و آرامش داخلی کشــور اشــاره کرد و ادامه داد: راهبرد 
اصلی جریان دشمن به حاشــیه بردن ارزش های دینی 
و اســامی اســت. وحیدی در این خصوص گفت: نظام 
مقدس جمهوری اســامی برگرفته از آرمان های اصیل 
دینی و انقابی است و باید با پاسداشت ارزش های دینی 
و اسامی در جامعه اجازه عمل به دشمن را ندهیم. وی با 
بیان اینکه دشمن با تمام ظرفیت و به صورت یکپارچه از 
معاندان و اغتشاشگران حمایت می کند، خاطرنشان کرد: 
با وجود تمام تاش های معاندان دشمن مردم عزیز کشور 

پایبند و وفادار به انقاب و ارزش های دینی هستند. 
وزیر کشور شرایط امنیتی کشــور را مناسب و مطلوب 
خواند و گفت: خوشبختانه شرایط امنیتی پایدار و خوبی 

را در استان های سراسر کشور داریم.

وزیرکشور:

وضعیتامنیتیکشورپایدارومطلوباست


