
 رهبر انقالب:  ارتباط عامالن اين جنايت با سازمان های جاسوسي برخي كشورهاي منطقه و فرامنطقه مسلم است
و دستگاه هاي مسئول كشور آن را با جديت دنبال كنند

عطر شهيدان دوباره در شهر شهيدان پيچيد

  پوران شريعت رضوی همسر دكتر علی شريعتی  
شهيد  سه  از  يکي  شريعت رضوی  مهدی  خواهر  و 
16 آذر 32  كه بر اثر سکته مغزی بستری شده بود، 

ديروز درگذشت

امروز  االنبيا:  قرارگاه سازندگي خاتم  فرمانده   
شاهد بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات گازي جهان 
اين  هستيم.  روز  در  بشکه  360 هزار  ظرفيت  با 
بنزين  توليد  پااليشگاه  بزرگ ترين  پااليشگاه 
يورو 5 جهان است و 100درصد اجراي ايراني در 

آن اتفاق افتاد

با حضور روحاني و رؤساي جمهور تركيه و روسيه 
صورت گرفت

پوران شريعت رضوي 
درگذشت 

افتتاح فاز سوم پااليشگاه 
 ستاره خليج فارس

در هفته جاري

تپش نبض ديپلماسي 
منطقه اي در »سوچي«
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خطيب نماز جمعه تهران: 

22 بهمن تحقير دشمنان و هشدار به نفوذي ها بود

نمکی: مشکلي به نام کمبود دارو وجود ندارد

حماس�ه مردم اي�ران در  22بهم�ن امس�ال ي�ك   سياسي
هش�دار جانانه براي نفوذي ها، خائنان، ناراضي تراش ها و 

كم گذاران بود. 
به گزارش مهر، حجت االسالم حاج علي اكبري در خطبه هاي 
نماز جمعه اين هفته تهران اظهار داشت: ملت بزرگ ايران 
در هفته گذشته يكي از زيباترين جلوه هاي تقواي جمعي را 
به نمايش گذاشت. امام جمعه موقت تهران با اشاره به اينكه 
۲۲بهمن همواره نماد ش��كر ملي مردم ايران اس��ت، اظهار 
داشت: ۲۲ بهمن چهلمين سال انقالب در بين سال هاي قبل 
جلوه بديعي داشت و اين در ش��رايطي است كه ما در ميان 
انواع و اقسام توطئه هاي دشمن چون نبرد سنگين رسانه اي 
آنان، شرايط دشوار اقتصادي، تحريم هاي دشمن و همچنين 
ش��رايط خاص آب و هوايي در آن روز قرار داشتيم اما ملت 
ما يك حماس��ه فاطمي را خلق كرد. ما امس��ال ۲۲ بهمن 

بی نظيری داشتيم كه همه جهانيان به آن اعتراف كردند. 
   هشداري جانانه براي نفوذي ها و خائنان 

وي، حضور نسل جوان در ۲۲ بهمن امس��ال را شگفتي ساز 
توصيف كرد و گفت: ۲۲ بهمن امسال يك سجده شكر ملّي و 
دو ركعت سجده شكر به ساحت قدس ربوبي، از سوي ملّتي 
صبور، خوش فكر و باوفا و يك عرض ادب به س��احت مقدس 
ولي اهلل االعظم به عنوان كارگردان انقالب و صاحب اصلي اين 
انقالب بود؛ يك خداقوت عاشقانه به رهبري حكيم بود؛ يك 
دست مريزاد هوشيارانه به خادمان مردم و يك بوسه عارفانه بر 
جبين خانواده های شهدا و ايثارگران و جانبازان و يك لبخند 
مهر به مستضعفان عالم؛ و در عين حال، يك طوفان خشم و 
يك سيلي به يادماندني بر چهره س��ياه شياطين و دشمنان 
ملّت و يك تحقير تاريخي براي دشمنان و يك هشدار جانانه 
براي خائنان و »كم گذاران« و نفوذي ها و ناراضي تراش ها بود. 
علي اكبري با اشاره به حادثه تروريستي در منطقه خاش اظهار 
داشت: سبزپوشان امنيت و پاسداران رشيد و دالور ما حافظ و 
تأمين كننده امنيت كشور هستند كه جمعي از آنان در حمله 
تروريستي خاش به شهادت رسيدند كه خداوند اين عزيزان 
واصل به لطف الهي را در عالي ترين درجات قرار دهد و با ساالر 
شهيدان محشور و دست جنايتكاران را رسوا و آنان را به قهر 

الهي مبتال كند. 

   تشريح ويژگي هاي بيانيه رهبر انقالب 
حجت االس��الم علي اكبري با اش��اره به بيانيه راهبردي مقام 
معظم رهبري اظهار داشت: در آستانه چله  دوم انقالب اسالمي، 
خداوند متعال هديه اي بس��يار بزرگ و دوست داشتني به ما 
عنايت كرد كه اميدواريم توفيق قدرشناسي از آن را هم به ما 
عنايت فرمايد.  امام جمعه موقت تهران ادامه داد: رهبر معظم 
انقالب در پاسخ به اين سؤال كه در ادامه راه چگونه مي توانيم 
شكرگزار انقالب اسالمي باشيم، يك بيانيه را به عنوان گام دوم 
انقالب اسالمي به ملت هديه دادند. وي تأكيد كرد: صادركننده 
اين بيانيه، يك رهبر الهي، عارف، باصفا، شجاع، ولي فقيه زمان، 
داراي تجربه عالي مديريت واليي، حكيم، ژرف نگر، مصلح، يك 
مجاهد كاركشته  پير با بيش از ۵۵ سال سابقه مجاهدت در اوج 
فرزانگي و فرهيختگي با اش��راف تاريخي و شناخت از جهان 
معاصر و تاريخ ملت ها و سرش��ار از مهرباني و احساس پدري 
و همچنين بهره مند از قدم اس��توار هستند. علي اكبري بيان 
كرد: ايشان آرزوهاي بزرگ ملت عزيز ايران، مسير طي شده و 
پيش رو را در قالب يك نقشه راه روشن در اختيار ملت عاليقدر 

جمهوري اسالمي ايران قرار داده اند. 
امام جمعه موقت تهران تصريح كرد: رهبر معظم انقالب در 
اين بيانيه، امي��د واقع بينانه را به عن��وان روح و ركن اصلي و 
برخاسته از خودباوري مد نظر قرار دادند. اين در حالي است كه 
در زمان حكومت پهلوي، به مردم تحميل كردند كه نمي شود 
و نمي توانيد اما در اين بيانيه روح خودب��اوري به ملت ايران 
بازگشت و در آن برخالف زمان طاغوت، آمده كه »مي توانيم، 

مي شود و خواهيم توانست«. 
حجت االس��الم علي اكبري با اش��اره ب��ه ابع��اد گوناگون و 
قابل توجه اي��ن بيانيه اظهار داش��ت: از يك س��و عقالنيت، 
حكمت و ژرف نگري بر اين بيانيه حاكم است و از سوي ديگر، 
بسيار پخته، منطقي و مستند است. امام جمعه موقت تهران 
ادامه داد: اين بيانيه و منش��ور، جامع و كامل اس��ت كه ابعاد 
مختلف الهي، عرفاني، جامعه شناختي، تاريخي، تربيتي، بعد 
آسيب شناسانه و ويژگي هاي جهادي را داراست. عالوه بر اين، 
زيبايي و روايي آن بسيار فوق العاده است و تركيبات آن، كاماًل 
بديع، عميق و فشرده در اختيار ما قرار گرفته است. وي با بيان 
اينكه ويژگي ديگر اين بيانيه آن است كه يك روايت متفاوت، 
هنرمندانه و بديع از انقالب كبير اسالمي است، تصريح كرد: 

اين بيانيه روايتي به روز، پيش بَرنده، واقع بينانه و منصفانه است 
و در عين حال آرمانگرا و مسئوليت آفرين است و تكليف همه 
ما را روشن مي كند.  حجت االسالم علي اكبري با اشاره به اينكه 
صداقت و صراحت انقالبي در اين متن به خوبي ديده مي شود، 
گفت: در اين بيانيه فاصله  گرفتن از عم��ل انقالبي به عنوان 
علت اصلي چالش ها و غفلت هاي گذشته مطرح شده است. 
همچنين اين بيانيه سرش��ار از صالبت انقالبي و ايستادگي 
و مقاومت است و بر فسادس��تيزي در درون و عزت همراه با 

مصلحت در برابر ديگران تأكيد شده است. 
   بايد براي پيشرفت انقالبي تر بمانيم

امام جمعه موقت تهران با تأكيد بر اينكه پيام روشن اين بيانيه 
آن است كه براي پيشرفت بيشتر، بايد انقالبي تر بمانيم، افزود: 
مقام معظم رهبري در چند توصيه، رس��الت امت را ترسيم 
كردند كه اعم از توجه به علم و پژوه��ش، اقتصاد مقاومتي، 
استقالل، آزادي، عدالت، مبارزه با فساد و سبك زندگي است. 
وي با اش��اره به اينكه اين بيانيه با ي��ك پرداخت فوق العاده 
در ۶۱۰۰ واژه نوشته شده اس��ت، گفت: در تمام اين بيانيه، 
عواطف سرش��ار رهبر معظم انقالب نسبت به امت و به ويژه 
جوانان ديده مي شود و دشمنان به كوري چشم شان ببينند 
زماني كه درباره فروپاش��ي نظام جمهوري اسالمي صحبت 
مي كنند، رهبر معظم انقالب نقشه راه ۴۰ سال آينده را براي 
ملت اسالمي ترسيم كردند و پيام روشني براي دشمناني دارد 

كه در سيرك مسخره ورشو نشستند، گفتند و شنيدند. 
   مس�ئوالن خ�ود را به نص�اب يك مدي�ر جهادي 

برسانند
حجت االس��الم علي اكبري با تأكيد بر اينكه اين بيانيه براي 
مس��ئوالن و مديران هم پيام زيادي دارد، اظهار داشت: بايد 
مديران ش��رايط را براي حضور نس��ل جوان و انقالبي فراهم 
كنند و بايد خود را به نصاب يك مدير جهادي، ساده زيست، 
فسادس��تيز و عدالتخواه برس��انند. امام جمعه موقت تهران 
تصريح كرد: مقامات و مسئوالن بايد خطوط اصلي اين نقشه 
پرافتخار را در سياستگذاري ها و قانونگذاري هاي خود مورد 
توجه قرار دهند. وي بيان كرد: مقام معظم رهبري شديداً به 
جوانان دلبسته هستند و بس��يار خوب، آنان را مي شناسند و 
بهتر از هر كس��ي از رويش هاي عظيم انقالب در تربيت يك 

نسل جوان متفاوت باخبر هستند. 

ظریف: اقدام نظامی عليه ایران خودکشی خواهد بود

پوران شریعت رضوي درگذشت

ترامپ وضعيت فوق العاده اعالم کرد 

وزير امور خارجه  ايران در مصاحبه   جهان
با يك رسانه امريکايی گفته هرگونه تالش برای 
اقدام نظامی با ايران در حکم خودكشی خواهد 

بود. 
محمد جواد ظريف، وزي��ر خارجه ايران در مصاحبه 
با شبكه خبری »ان بی س��ی« در حاشيه كنفرانس 
امنيتی مونيخ گفت: »مطمئناً برخی افراد هس��تند 
كه قباًل در راه اندازی جنگ ]با ع��راق[ موافق عمل 
كرده اند، اما من فكر می كنم در نهايت عقل حكمفرما 
خواهد ش��د و اين افراد می فهمند كه جنگ با ايران 
برای شان در حكم خودكش��ی خواهد بود«. ظريف، 
تاكيد كرد كه جنگ   طلبی با ايران مربوط به كل دولت 
ترامپ نيست. او گفت: »من نمی گويم دولت ترامپ 
]به دنبال جنگ با ايران است[. می گويم كه عده ای 
به دنبال رقم زدن همان رويداد هستند و باورم اين 
است كه شكست خواهند خورد. هر گونه تالش برای 
اقدام نظامی با ايران در حكم خودكشی خواهد بود«. 
ظريف در ادامه گفت: »ايران با بقيه كشور  ها متفاوت 
است. اياالت متحده، به حسب عادت با كشور  هايی 

سر و كار دارد كه برای منبع قدرت خود به بيرون از 
كشور متكی هستند. برای ما، اين مردم هستند كه 
منبع مشروعيت و قدرت محسوب می شوند«. ظريف 
در پاسخ به اين سؤال كه دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
امريكا برای ديدار با حس��ن روحانی، رئيس جمهور 
ايران و مذاكره مجدد بر سر برجام ابراز تمايل كرده، 
گفت: »چرا بايد بر سر توافقی مذاكره مجدد كنيم كه 
فقط از طريق يك جلسه دو ساعته به دست نيامده، 
بلكه برای آن ۱۳ سال صرف مذاكره كرده ايم. ضمن 
آنكه ما با اياالت متحده هم مذاكره كرديم«. ظريف 
در ادامه گفت:»ما چ��را بايد به رئيس جمهور ترامپ 
و اينكه به امضايش پايبن��د می ماند اعتماد كنيم؟ « 
وزير خارجه ايران در ادامه مصاحبه خود با اشاره به 
خروج دولت امريكا از چندي��ن توافقنامه، معاهده و 
سازمان بين المللی از جمله »پيمان منع موشك های 
ميان برد هس��ته ای « )با روس��يه(، يونسكو، شورای 
حقوق بشر و پيمان »نفتا« اضافه كرد: »ما از كشوری 
حرف می زنيم كه از تمام معاهده های شناخته شده، 
از جمله INF، يونسكو، شورای حقوق بشر، نفتا و هر 

توافقی كه نام ببريد، خارج شده است.«

پوران شريعت رضوی  همس�ر دكتر علی   فرهنگي
شريعتی كه بر اثر سکته مغزی بستری شده بود، 

ديروز درگذشت. 
دو روز پيش فرزندان دكتر ش��ريعتی، خبر از سكته 
مغزی و حال وخيم مادر خود دادند كه بر اثر آن پوران 
شريعت رضوی در بيمارستان الله تهران بستری شده 
بود.  قرار است پيكر همسر دكتر شريعتی در امامزاده 
عبداهلل به خاك سپرده شود.  شريعت رضوی دارای 
دكترای ادبيات فارس��ی از دانشگاه س��وربن بود.  او 
همچنين خواهر مهدی شريعت رضوی، يكی از سه 

دانشجويی است كه ۱۶ آذر ۱۳۳۲ در دانشگاه تهران 
به دس��ت نيرو های امنيتی رژيم پهلوی به شهادت 
رسيدند.  »علی « در ۲۳ سالگِی پوران به او پيشنهاد 
ازدواج داد اما پيشنهادش رد ش��د. پوران می گفت 
دل��ش می خواهد با م��ردی ازدواج كند ك��ه قبل از 
ازدواج، تحصيالت دانشگاهی اش را تمام كرده باشد 
اما علی ش��ريعتی از همان اول مبارز بود! يك سال 
از او اص��رار و از پوران انكار تا اينك��ه ۲۴ تير ۱۳۳۷، 
پوران بر سر سفره عقد نشس��ت و از آن روز عالوه بر 
»خواهر مهدی شريعت رضوی«، شد »همسر دكتر 

علی شريعتی«.

رئيس جمه�ور امري�کا جمع�ه ش�ب دس�تور 
اع�الم وضعي�ت فوق الع�اده را ب�رای تأمي�ن 
بودجه م�ورد ني�از ب�رای س�اخت دي�وار حائل 
در م�رز ب�ا مکزي�ك امض�ا ك�رد؛ اقدامی ك�ه با 
واكن�ش تن�د نماين�دگان كنگ�ره روبه رو ش�د. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا در س��خنانی در 
كاخ سفيد درباره امنيت ملی صحبت كرد. به گزارش 
خبرگزاری رويترز، وی در سخنان خود گفت كه امريكا 
بيش از هر زمان ديگری به دستيابی به توافقی تجاری 
با چين نزديك ش��ده اس��ت. ترامپ گفت كه امريكا 
در شكس��ت دادن داعش به پيروزی رسيد و طی ۲۴ 
ساعت آينده بيانيه مهمی درباره سوريه صادر خواهد 
شد. رئيس جمهور امريكا به نشست آتی خود با رهبر 
كره شمالی نيز اشاره كرد و گفت انتظار دارم كه نشست 
موفقی با كيم جونگ اون، رهبر كره شمالی در هانوی 
ويتنام داشته باشم و ما توانستيم تمام زندانيان خود 
را در كره شمالی به كمك چين، روسيه و كره جنوبی 

بازگردانيم. رئيس جمه��ور امريكا در ادامه به موضوع 
س��اخت ديوار در مرز جنوبی با مكزيك اش��اره كرد 
و گفت: »همه می دانند كه دي��وار كارايی دارد و اين 
ادعا كه قاچاقچي��ان از بنادر برای قاچ��اق به داخل 
امريكا اس��تفاده می كنند يك دروغ اس��ت«. ترامپ 
گفت:»قصد دارم دس��تور وضعيت فوق العاده را امضا 
كنم و رؤسای جمهور سابق اين كار را انجام داده بودند 
و كسی به اين موضوع حساس نبود. ساخت ديوار در 
مرز با مكزيك باعث توقف مهاجرت غيرقانونی خواهد 
ش��د و اين ديوار ۱۰۰ درصد كارايی خواهد داشت«. 
اعالم اين وضعيت فوق العاده بالفاصله با واكنش نانسی 
پلوسی، رئيس مجلس نمايندگان امريكا و چاك هامر، 
يكي از نمايندگان دموكرات مواجه ش��د و اعالم اين 
وضعيت را در شرايط كنونی غيرقانونی دانستند. يك 
نماينده دموكرات پيش از اي��ن گفته بود كه با صدور 
قطعنامه ای در كنگره، جلوی اين وضعيت فوق العاده 

را خواهند گرفت. 

   بين الملل

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه  27 بهمن 1397   -    10جمادی الثاني 1440
سال بيست و يکم- شماره 5591 - 16 صفحه

قيمت:500تومان

اولين ظلم به پيام مقام معظم 
رهبری اين است كه دست روی 
دست بگذاريم و زبان باز كنيم 
كه عجب پيام مهم، راهگش��ا، 
بی نظير و...  اس��ت ام��ا فراتر از 
به به و چهچه هيچ اقدام ديگری 
ص��ورت ندهي��م. اي��ن نگرش 
ممكن است در بين اصولگرايان 
بيش��تر ديده ش��ود كه بايد به 

شدت از آن پرهيز كرد. 
دومين و بزرگ ترين ظلم به اين پيام الهی - مردمی اين است 
كه طوری آن را تفس��ير كنيم يا بخش   هايی از آن را طوری 
برجسته كنيم كه حقانيت خود و نقطه ای كه خود ايستاده ايم 
را تأييد نمايد. به تعبير ديگر عدم فهم جامع نگرانه از آن ظلم 
به كليت و اس��اس و بنيان های معرفتی و راهبردی آن است 
كه اين نگرش در اصالح طلبان بيشتر است. اما راه صحيح اين 
است كه همه معتقدين به انقالب اسالمی و عزت ايران، بخش 
مربوط به گذش��ته را منصفانه و همه جانب��ه بفهمند و برای 
بخش آينده هر آنچه می توانند انجام دهند و از تكرار ادبيات 
آن تا مرز توليد زدگی خ��ودداری نمايند. برای تحقق بخش 
فرامينی اين پيام می توان برنامه های يك تا ۱۰ س��اله و ۵۰ 
ساله تدوين نمود و فرجه های كوتاه مدت را ريل برنامه های 
بلند مدت قرار داد. اما آنچه پرداختن به آن در شروع اوليه هم 
در حوزه حكومتی و هم در حوزه عمومی زيربنايی و حياتی 
اهميت دارد را می توان در محورهای زير خالصه كرد. ادامه 
اين راه پر بهجت به برنامه  هايی نياز دارد كه در كشاكش خود 
سرمايه اجتماعی نظام را رو به تزايد ببرد و شيرينی پيشرفت 

همه جانبه آن را ملت با همه وجود درك كند. 
۱- اولين نياز شناخت كاميابی  ها و ناكامی نظام اسالمی در ۴۰ 
سال گذشته است. بدون شناخت اين دو مسئله اولويت  های 
قابل تقويت گم خواهد شد. دليل ديگر اين مهم آن است كه 
در چله دوم از بی تجربگی گذشته ايم و حق آزمون و خطا از 
ما سلب است. بايد راه های روشن را انتخاب و الزامات سفر را 

متناسب با چهار فصل و دشت و گردنه پيش بينی نمود. 
۲- دومين نياز بنيادين، تفاهم نخبگان كشور و خصوصاً مدعيان 
امام و انديشه انقالب اسالمی و اسالم سياسی بر سر معنادهی به 
مفاهيم اصلی شناخت جمهوری اسالمی است. كج تابی مفاهيم 
بنيادين همچون آزادی، دشمن، مردم ساالری، حقوق شهروندی، 
مرزبندی ها، چيستی منافع ملی، نفوذ و...  می تواند حركت را كند 
نمايد و اگر تفاهم بر سر معنای واحد آنها صورت نگيرد، چرخش 
نخبگان در قدرت به تغيير ماهوی جهت گيری   ها و سياست های 
كلی نظام منجر خواهد شد. بديهی است سياست های كلی نظام 
اساس اين معنادهی و تفسير است اما سكوت يا برخورد نفاق آلود 
در قبال سياست های كلی و ايجاد ريل های سليقه ای لطمه ای 
جبران ناپذير به پيشرفت كشور می زند و موجب استمرار آزمون 

و خطا خواهد شد. 
۳- ابعاد فكری نظام جمهوری اسالمی و مدل تمدن ساز آن 
نياز جدی به چار چوب نظری و  تئوريك و فلسفی دارد. اين 
مهم در چله اول مورد توجه قرار نگرف��ت اما در نقطه مقابل 
نه تنها اسالم سياس��ی بلكه مبانی و مسلمات اسالم و تشيع 
با روش های علمی برون دينی كاويده ش��د. نيروهای فكری 
انقالب سنگرهای خود را ر  ها كردند و به كف خيابان آمدند 
تا سياست ورزی كنند و ليس��ت انتخاباتی بسازند و عمليات 
سياسی انجام دهند. به همين دليل هنوز مردم ساالری دينی 
در عرصه تئوريك الغر است. اهتمام به اين مهم از اولويت های 

شروع چله دوم انقالب است. 
۴- اشتغال و معيشت بستری است كه سرمايه اجتماعی را توليد 
می  كند يا می كاهد. در نقطه مقابل، دشمنان درصدد هستند تا 
ناكارآمدی ها را به ماهيت اعتقادی نظام ارجاع دهند. بنابراين 
ميدان اصلی برنامه ريزی كشور بايد بر اين دو عنصر مهم تمركز 
يابد كه در بندهای هفت گانه بيانيه رهبری اقتصاد به عنوان يك 
عنصر مستقل و مهم آورده شده است. دولت های سه دهه اخير 
به اقداماتی روی آورده اند كه چشم پركن و عوام بپسندند  باشد 
تا دوباره رأی بياورند، به همين دليل كار عميق و پايدار در حوزه 
اشتغال مولد صورت نمی گيرد و عدم نظارت بر استاندارد سازی، 

قدرت رقابت با خارج را نيز از بين می برد. 
۵- عدالت توزيعی و فساد س��تيزی بايد با ايج��اد اتاق های 
شيشه ای در همين يكی دو س��ال اول چله دوم خودنمايی 
كند. اشرافی گری هرچند فراگير نيس��ت اما همين قدر هم 
زيبنده نيست و با فس��اد معنادهی می شود و اصل عدالت را 
به چالش می طلبد. اين مهم از اساس��ی   ترين نيازهای نظام 

جمهوری اسالمی است. 
۶- برای جوانان كه مخاطب اصلی نامه هستند بايد زمينه های 
اساسی ظهور و بروز را تدارك كرد. نمی توان آنان را صرفاً در 
حوزه عمومی كش��ور يا امور داوطلبانه ديد. اولين اقدام آن 
است كه » جوانان همتراز انقالب اس��المی« در همه اعصار 

تربيت شوند. 
بقيه در صفحه 2

سر مقاله

عبداهلل گنجي

مدير مسئول

 الزامات نه گانه
 شروع گام دوم انقالب

وزير بهداشت در خصوص  تأمين داروه�ای بيماران،   جامعه
گفت: برای تأمين داروهای بيم�اران خاص و ديگر بيماران 
مش�کلی به نام كمبود دارو وج�ود ندارد و به رغم فش�ار 
تحريم   ها با تمهيدات انديشيده شده تدارک داروی مورد 

نياز مردم در طول سال 9۸ ديده شده است. 
دكتر سعيد نمكی در حاشيه آيين افتتاح پروژه های بهداشتی 
و درمانی در اهواز در خصوص اخبار مربوط به خصوصی سازی 
بيمارستان های تابعه دانشگاه های علوم پزشكی بيان كرد: چنين 
موضوعی صحت ندارد اما قطع��اً برای كار، به بخش خصوصی 
ميدان خواهي��م داد.  وی اف��زود: در تمام��ی بخش   ها جهت 
سرمايه گذاری مردم حمايت خواهيم كرد اما سعی می كنيم 
سرانه مورد نياز برای حمايت از بيماران به شكل دولتی و حتی 

در بخش خصوصی به گونه ای باشد كه كوچك ترين فشاری به 
مردم در هزينه های كمرشكن سالمت وارد نشود.  وزير بهداشت 
بيان كرد: خصوصی سازی در بخش آموزش فعالً وجود ندارد اما 
در بخش آموزش در قسمت   هايی از جمله رشته های پرستاری، 
كاردانی و ديگر رشته های مورد نياز كه دولت سرمايه گذاری 
نكرده است، در پرداخت س��رانه ای كه برای دانشجو در بخش 
دولتی می پردازيم آمادگی داريم مش��اركت بخش خصوصی 
را به گونه ای به كار بگيريم كه فش��اری بر دانشجو وارد نشود.  
وی در خصوص تأمين داروهای بيماران نيز گفت: برای تأمين 
داروهای بيماران خاص و ديگر بيماران مشكلی به نام كمبود 
دارو وجود ندارد و به رغم فشار تحريم   ها با تمهيدات انديشيده 
شده، تدارك داروی مورد نياز مردم در طول سال ۹۸ ديده شده 
است.  نمكی با اشاره به پروژه های افتتاح شده در دانشگاه علوم 

پزشكی اهواز گفت: اين مراكز می توانند گره گشای بسيار خوبی 
برای مردم اين منطقه باشند و در صدد هستيم مراكز جديدی 
در آينده افتتاح شوند.  وی افزود: دولت مصمم است از خوزستان 
به عنوان استانی با مردم شهيدپرور كه در طول دفاع مقدس از 
خود رشادت نشان داده اند، به طور خاص حمايت كند تا بتوانيم 
در ادامه طرح تحول نظام س��المت در توسعه زيرساخت های 
خوزستان گام های بزرگی برداريم.  وزير بهداشت گفت: قطعاً در 
روستا  ها نيز جهت توسعه زيرساخت های نظام سالمت، پايگاه   ها 
و مراكز سالمت كارهای بزرگی در حال ساماندهی است كه يكی 
از اين كار  ها فراهم كردن نقشه راه برای توسعه خوزستان است 
كه در پايان سفر آن را مرور می كنيم تا به عنوان نقشه راه برای 
توسعه خوزستان مخصوصاً در توسعه بهداشت و درمان گام های 

بزرگی برداشته شود. 
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توکلي: پالرمو  با استقالل 
کشور   مغايرت دارد

  تبليغات گسترده امريكا و رژيم صهيونيستی برای تشكيل ائتالف جهانی عليه 
ايران در نشست ورشو، به دليل عدم اجماع بين شركت كنندگان آن، حتی در صدور 

بيانيه ضدايرانی ناكام ماند. 

   تنها دس��تاورد كنفرانس برای واش��نگتن اين ب��ود كه فرصتی ب��رای وزيران 
كشورهای عربی فراهم آورد تا با نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي عكس يادگاري 

انداخته  و منافع مشتركی از رويارويی با ايران را پيش ببرند |صفحه 15

فتو گيت عربي در ورشو
کنفرانس ضدايراني حتي در بيانيه پاياني هم عليه ايران اجماع نکرد

اصفهان را به حق، »شهر شهيدان « ناميده اند، با 
بيشترين شمار نسبی شهدا در انقالب و جنگ. 
اين بار عطر شهيدان حفاظت از مرزهای شرق 

كشور ياد روزهای تشييع شهدای دفاع مقدس را 
در شهر اصفهان زنده كرد. امروز شهدای گرانقدر 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در شهر های مختلف 
اصفهان تشييع می شوند. 

انتحار دنباله هاي »سيرك ورشو« در زاهدان


