
  سخنگوي سازمان غذا و دارو: برخي شركت ها 
تعهدات شان را ايفا نكرده  و برخي ارز گرفته اند اما 

در موعد مقرر كاالي مورد نظر را وارد نكرده اند

  روحاني در ش�ش سال گذش�ته، بارها و بارها از 
لزوم وحدت و همدلي حرف زده، اما در عمل طوري 
پيش رفته كه جز ايجاد تنش نتيجه اي در برنداشته 
اس�ت، حتي همين ديروز گفت كه هركس س�خن 
تنش زا را بگويد بايد پاسخگو باشد ولي چند دقيقه 

بعد خودش سراغ طعنه زدن به ديگران رفت

  عراقی    ها فردا راهپيمايی ميليونی در مخالفت 
ب�ا ادامه حضور نظامي�ان امريكاي�ی و تأكيد بر 
ضرورت خ�روج فوری آنها برگ�زار می كنند. در 
آس�تانه اين  تظاه�رات، فعاالن عراقی با ش�عار 
»ب�رای وف�اداری به خ�ون ش�هدا، در تظاهرات 
اخ�راج امريكايی     ه�ا ش�ركت كنيد« خواس�تار 
مشاركت گس�ترده قشر های مختلف ملت عراق 

در اين راهپيمايی شدند

رئيس سازمان بسيج در آيين افتتاح بزرگ ترين 
اردوگاه ترک اعتياد در كرمان:

 گفت وگوی »جوان« با مديرعامل انجمن 
هنرهاي تجسمي انقالب و دفاع مقدس
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 خطر آسیب های اجتماعی 
کمتر از تهدید خارجی نیست

 احراز تخلف 
 16ميليون يورويي  در حوزه 

دارو و تجهيزات پزشكي

فردا »انقالب عشرین « دوم 
عراقی    ها علیه امریکا

آثار انقالبی هنر های تجسمی 
برد بين المللی خوبی دارد

 آشتي ملي 
يا عصباني كردن ملي؟!
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دژپسند: سرمایه گذاری خارجی در کشور ۳۲ درصد افزایش یافت

رئیس سازمان بسیج: خطر آسیب های اجتماعی کمتر از تهدید خارجی نیست

وزير امور اقتصادی و دارايی    اقتصادی
گفت: ۹ ماهه ابتدای امسال 
ميزان سرمايه گذاری خارجی در مقايسه با مدت مشابه 
اس�ت.  داش�ته  رش�د  درص�د   3۲ پارس�ال 
 فرهاد دژپسند عصر دیروز در س��ومین همایش »ملی 
شو« که در بانک ملی برگزار شد، افزود: دشمنان، تمام قد 
ایستاده و از همه توان خود برای مقابله با ایران استفاده 
می کنند، اما ایران با استفاده از ظرفیت      ها و توانمندی های 

داخلی توانسته این تهدیدات را کنسل کند. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: دش��منان پس 
از شروع تحریم      ها تالش داش��تند در مدت سه ماه نظام 
سیاس��ی ایران را تغییر دهند، اما امروز حدود یک سال 
و سه ماه از آن زمان گذشته و دش��منان به اهداف خود 

نرسیده اند. 
 دژپس��ند خاطرنش��ان کرد: م��ردم در تش��ییع پیکر 
سردارسپهبد قاسم س��لیمانی به خوبی ضمن حمایت 
از نظام، وفاداری خود را به شهید نشان دادند و دشمنان 
فهمیدند که نظام جمهوری اس��المی در ایران و منطقه 

مستحکم است. 

وی اضافه کرد: امس��ال با گذش��ت ۱۰ ماه از سال ۹۸ با 
وجود انواع محدودیت ها، تحریم      ها و کارشکنی      هایی که 
برای جلوگیری از صادرات و مبادالت خارجی ایران انجام 
ش��د، اکنون حجم تجارت خارجی مشابه پارسال است 
و تغییر اندک آن به علت تغیی��ر در پایه ارزش برخی از 

محصوالت صادراتی بوده است. 
دژپسند با اش��اره به فرصت     ها و توانمندی های گسترده 
در بخش های مختلف کشور گفت: ایران دارای بازارهای 
گس��ترده ای در میان کشورهای همس��ایه است که در 

شرایط تحریم می تواند به ما کمک کند. 
 وزیر اقتصاد اضافه کرد: حتی بر اساس برآوردهای اولیه، 
بازار ۱۱۸ میلیارد دالری در کشور روسیه وجود دارد که 
عالوه بر آن بازارهای دیگری نیز در میان سایر کشور     ها 

برای ایران فراهم است. 
 وی اضافه کرد: اقتصاد هوش��مند می تواند فرصت های 
گسترده ای را برای توسعه اقتصاد دانش بنیان و همچنین 

کسب فناوری های جدید فراهم کند. 
وزیر اقتصاد گفت: اکنون ۸۵ تا ۹۰ درصد تأمین مالی در 
کشور به وسیله بانک      ها انجام می شود، اما باید تالش کرد 

که روند تأمین مالی پایدار به سوی بازار سرمایه برود. 
 وی تصریح ک��رد: ام��روز در ش��رایط تحری��م و برای 
تحق��ق اقتص��اد مقاومت��ی بای��د از هم��ه ظرفیت     ها 
 ب��رای کاه��ش هزینه     ه��ا و افزای��ش مناب��ع درآمدی 

بهره بگیریم. 
دژپسند ضمن تأکید بر لزوم توس��عه بانکداری نوین و 
استفاده از اقتصاد هوشمند افزود: چنانچه از بالک چین 
در صنعت بانکداری استفاده شود، در بخش گزارشگری 
مالی می توان ت��ا ۷۰ درص��د هزینه      ه��ا را کاهش داد، 
همچنین بالک چین می تواند ۳۰ تا ۵۰ درصد شفافیت 
ایجاد کرده و ۵۰ درصد هزینه های شناسایی مشتریان را 
نیز پایین بیاورد و عالوه بر آن بالک چین می تواند تا ۵۰ 

درصد درآمدهای کشور را افزایش دهد. 
به گفته وزیر اقتص��اد، چنانچه هوش مصنوعی را نیز در 
بانکداری مورد استفاده قرار دهیم ۲۵ درصد هزینه های 
بانکداری در بخش عملی��ات و فناوری اطالعات کاهش 
خواهد یافت و نیز هوش مصنوعی هزینه خلق محصوالت 
جدید را ح��دود ۱۳ درصد کاهش می ده��د و در مقابل 

معادل ۱۷ درصد درآمد بانک     ها باال می رود. 

رئي�س س�ازمان بس�يج    اجتماعی
مستضعفين كشور صبح 
ديروز در آيين افتتاح بزرگ ترين اردوگاه ترک اعتياد 
جنوب شرق كشور در كرمان با اشاره به اينكه با مجاهدت 
سپاه ثاراهلل اين مجموعه كرامت آماده افتتاح شد، اظهار 
 داش�ت: اين يک س�رفصل جديد در رابطه ب�ا اعتياد 
و م�واد مخ�در در اس�تان كرم�ان خواه�د ب�ود. 
سردار غالمرضا سلیمانی گفت: آسیب های اجتماعی اگر 
توسعه پیدا کنند خطرشان کمتر از تهدید خارجی نیست 
و بخش زیادی از آسیب های اجتماعی متأثر از مواد مخدر 
است، لذا سپاه و سازمان بسیج بر اساس تکلیف انقالبی 

که دارد پای کار آمده است. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با بیان اینکه رنجی 
که خانواده معتادان متجاهر تحمل می کنند رنج بس��یار 
سنگینی است و ما نمی توانیم نسبت به این مشکل بی تفاوت 
باشیم، افزود: ما هم مانند خانواده اینها رنج می بریم ما همه 

جزو یک خانواده بزرگ ایران اسالمی  هستیم. 
وی با اش��اره به اینکه خ��دا پس��ندانه   ترین همدردی با 
خانواده معتادان متجاهر این گونه اقدامات اس��ت، بیان 
داشت: این کار سرآغاز فصل جدیدی برای پاک سازی از 

آسیب های وارد شده به جامعه است. 
سلیمانی عنوان کرد: یک نمونه از آن ایجاد اردوگاه های 
صیانت است تا همین عزیزان به عنوان عضوی از جامعه 
اس��المی به دامن جامعه برگردند و به عنوان یک نیروی 

کارآفرین و شاغل بتوانند ایفای نقش کنند. 
وی گفت: بنا نیس��ت فقط به درمان معت��ادان متجاهر 
بسنده شود و بحث اشتغال و صیانت و پشتیبانی هم از 

این افراد آسیب دیده انجام می شود. 
سلیمانی افزود: سازمان بسیج برای اردوگاه های کرامت 
و صیانت در ماده ۱6 معاونت اجتماعی بسیج با همکاری 
نخبگان در سطح کشور طرح   هایی تهیه کرد که متناسب 

با مقتضیات هر اس��تان هم موض��وع مبارزه ب��ا اعتیاد 
را به صورت گس��ترده در دس��تور کار قرار بدهیم و هم 
پایین آوردن اعتیاد و نسخه درمان در خانه که کارهای 

مطالعاتی و علمی آن انجام شده است. 
وی تصریح ک��رد: ما آن دس��ته از خانواده   های��ی را که 
آمادگ��ی دارند، پش��تیبانی می کنیم ت��ا بتوانند از یک 
فن��اوری به��ره ببرن��د و در درون خانواده ف��رد معتاد 
مورد درمان قرار بگی��رد. این طرح ه��م کاهش هزینه 
را می توان��د در پی داش��ته باش��د و درمان معت��ادان را 
در صدر توج��ه م��ا و خانواده   ها قرار دهد چون بیش��تر 
خانواده   ها هستند که می خواهند درمان را انجام دهند 
 اما توانایی و تخصص آن را ندارند که ما از این خانواده   ها 

پشتیبانی می کنیم. 
وی ادام��ه داد: روش دیگ��ر اس��تفاده از روش ه��ای 
ایجابی برای جلوگیری از توزیع م��واد مخدر به صورت 
خرده فروشی مواد صنعتی و سنتی است و بسیج با کمک 
سازمان های مردم نهاد در سال ۹۹ طرح دارد که این را 

به حداقل برسانیم. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: برای مبارزه 
و جلوگیری از توزیع و ورود مواد مخدر بار س��نگینی بر 
دوش نظام اس��المی اس��ت، ما در این راه شهید دادیم. 
به رغم همه این تالش   ها متأسفانه عرضه مواد مخدر در 
جامعه به راحتی انجام می گیرد که ما در سازمان بسیج 

طرحی برای جلوگیری از این توزیع مواد مخدر در سطح 
جامعه داریم. 

سلیمانی گفت: آنگونه که ما نسبت به تلفات تصادفات 
حس��اس هس��تیم به تلفات مواد مخدر واکنشی نشان 
نمی دهیم اینها که در معرض مواد قرار می گیرند برادران، 
خواهران، فرزندان و خانواده ما هستند و عادی شدن این 
طرح و گذشتن به سادگی از کنار معتادان برای ما خیلی 

خطرناک است. 
وی افزود: آس��یب های اجتماعی اگر توسعه پیدا کنند 
خطرشان کمتر از تهدید خارجی نیست و بخش زیادی از 
آسیب های اجتماعی متأثر از مواد مخدر است، لذا سپاه 
و سازمان بسیج بر اساس تکلیف انقالبی ای که دارند پای 

کار آمده و اینها وظیفه ماست. 
س��ردار غالمعلی ابوحمزه، فرمانده س��پاه ثاراهلل استان 
کرمان هم اظهار داشت: طی یک سال گذشته با تالش 
همکاران سپاه اردوگاه کرامت احداث و آماده افتتاح شد 
که ۲ هزار و 6۰۰ متر زیربنای اردوگاه است و تعداد سه 
خوابگاه با ظرفیت هر ک��دام 4۰ نفر دارد و االن آمادگی 
پذیرش ۱6۰ مددجو را دارد که در آینده می توانیم 4۰۰ 

تا ۵۰۰ نفر را  پذیرش کنیم. 
وی با بیان اینکه بودجه ای که هزینه ش��ده در این یک 
س��ال برای بازس��ازی و تجهیز مرکز ۲ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان شده است، اظهار کرد: اس��تفاده از افراد 
روانشناس هم برای افراد و هم برای خانواده مددجویان 

در این اردوگاه مد نظر است. 
ابوحمزه با اش��اره به توجه به موضوع مهارت آموزی در 
این مرکز و همچنین پیگیری اش��تغال پ��س از درمان 
مددجویان خاطرنشان کرد: ارتباط مؤثر و مداوم با اینها 

مهم است و نباید اینها بعد از درمان ر  ها شوند. 
فرمانده س��پاه ثاراهلل اس��تان کرمان بر پشتیبانی های 

مستمر از این مرکز تأکید کرد. 

برف ایران را در آغوش گرفت
   پارسال این مواقع بیشتر اخبار درباره نگرانی از خشکسالی بود 
و اینکه  ۷۰میلیون ایرانی از بی آبی مجبور به مهاجرت می شوند! 
اما بهار سیل آسای ۹۸ و حاال زمستان فرو رفته در برف ۹۸ آمد تا 
جایی که بچه های روستای داغ کندی آذربایجان شرقی از تونل 
برف عبور می کنند. باید شکرگزار بود و بدانیم اگر این حجم آب را 

خدا نیاورده بود، تحمل تحریم ها بسیار سخت تر می شد.

 نامزدهای مدعی 
 علت رد صالحیت خود را  منتشر کنند 

زخم های عین االسد یک به یک سر  باز می کند

   سیاسی

   س��خنگوي شوراي نگهبان:  روزانه ش��مار زیادي از نمایندگان رد صالحیت شده و 
دیگر داوطلبان به ش��وراي نگهبان مي آیند و ما اطالعات پرونده ش��ان را به آنها توضیح 
مي دهیم و کارشناس��ان ما محتویات پرونده را براي شان قرائت مي کنند و آنان نیز اگر 
توضیحي داشته باشند مي شنویم. ما فراتر از این نمي توانیم اقدام کنیم، اما اگر داوطلبان 

مایلند که محتواي پرونده شان را بیان کنند، مجازند. از فعاالن سیاسي به ویژه مقامات 
رسمي کشور انتظار داریم اگر پرسش یا ابهامي دارند تماس بگیرند تا آن را رفع کنیم. 
نمایندگان رد صالحیت شده هم اگر ابهامي دارند مي توانند مانند روز هاي قبل بیایند تا 

به آنان توضیح دهیم | صفحه ۲

روزنامه واشنگتن پست نوشت كه شمار بيشتری از نظاميان امريكايی برای درمان های پزشكی و معاينات به خارج از عراق منتقل شده اند.
مقامات امريكايی  هم اين احتمال را كه اين رقم در روزهای آينده افزايش يابد، رد نكرده اند
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