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ــدف  ــا ه ــس ب ــت: مجل ــدی گف ــیدجلیل میرمحم س
حمایــت از دولــت و افزایــش قــدرت دولــت در 
ــرای  عرصــه دیپلماتیــک، طــرح »اقــدام راهبــردی ب

ــاند. ــب رس ــه تصوی ــا« را ب ــو تحریم ه لغ

ســیدجلیل میرمحمــدی نماینــده مــردم تفــت و 
ــا  ــو ب ــامی در گفتگ ــورای اس ــس ش ــد در مجل میب
یزدرســا پیرامــون طــرح »اقــدام راهبــردی بــرای لغــو 
ــداو  ــان ابت ــی از هم ــای روحان ــت: آق ــا« گف تحریم ه
قبــل از تشــکیل دولــت یازدهــم بــه مــردم وعــده داد 
کــه اگــر او را انتخــاب کننــد در دولــت او هــم چــرخ 

ســانتریفیوژها مــی چرخــد و هــم چــرخ اقتصــاد.

دولــت دربــاره برجــام بــه مــردم مطالــب خــاف 
واقــع گفت

وی بــا اشــاره بــه انعقــاد توافــق برجــام بیــن ایــران و 
غــرب، افــزود: بدیهــی اســت کــه در یــک توافــق هــر 

دو طــرف بایــد تعهداتــی را انجــام دهنــد، امــا همــان 
زمــان انعقــاد برجــام، کارشناســان و دلســوزان کشــور 
ــک  ــا ی ــق تقریب ــن تواف ــه ای ــد ک ــر دادن ــرر تذک مک

طرفــه اســت و ضمانــت اجرایــی آنچنانــی نــدارد.

رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان یــزد ادامــه داد: امــا 
متأســفانه مســئوالن دولــت در طــول ســالیان گذشــته 
ــه  ــام ب ــاع از برج ــی را در دف ــب و غریب ــر عجی تعابی
ــان  ــاب تاب ــد »برجــام آفت ــری مانن ــد؛ تعابی کار برده ان
اســت«، »برجــام را خــدا آورد« »منتظــر ســیب 
و گابــی برجــام باشــید« و حتــی رئیس جمهــور 
زمانــی »آب خــوردن مــردم« را هــم بــه برجــام گــره 
زد و زمانــی دیگــر بــه منتقــدان گفــت »شــما زبــان 

ــد نیســتید«! ــا را بل دنی

میرمحمــدی اضافــه کــرد: ایــن نــوع تعابیــر از 
ــان  ــی و بی ــو و بزرگ نمای ــز غل ــزی ج ــام، چی برج
بخواهیــم  اگــر  و  نبــود  واقــع  خــاف  مطالــب 

ــگاه بســیار  ــم ن ــد بگویی ــم بای ــل کنی خوشــبین تحلی
ــر  ــم ب ــای حاک ــه واقعیت ه ــبت ب ــاده لوحانه ای نس س

بین الملــل داشــتند. عرصــه 

مدام گفتند با برجام تحریم ها لغو می شود

بــه  برجــام  امضــای  از  بعــد  کــرد:  تأکیــد  وی 
صراحــت وعــده دادنــد کــه بــه واســطه ایــن توافــق، 
آمریــکا  اقتصــادی  و  مالــی  پولــی،  تحریم هــای 
و اروپــا همگــی لغــو می شــود و بارهــا از زبــان 
رئیس جمهــور و وزیــر امــور خارجــه و دیگــر اعضــای 
ــن  ــای ای ــه امض ــد ک ــام ش ــده اع ــم مذاکره کنن تی
ــد  ــراه خواه ــا هم ــره تحریم ه ــو بالم ــا لغ ــق ب تواف

ــود. ب

ــح  ــس تصری ــد در مجل ــت و میب ــردم تف ــده م نماین
کــرد: متأســفانه زمانــی کــه برجــام بــه امضــا رســید 
علیرغــم اینکــه بســیاری از دلســوزان و کارشناســان 

ــام  ــت تم ــا دول ــد، ام ــت هشــدار دادن ــه دول ــرر ب مک
ــل و  ــور کام ــه ط ــام را ب ــدرج در برج ــدات من تعه
یکطرفــه اجــرا کــرد؛ در حالــی کــه بــر اســاس 
آنچــه کــه فرمایــش خداونــد در قــرآن اســت و عقــل 
ــت  ــت می توانس ــد، دول ــم می کن ــان را حک ــز هم نی
بگویــد یــک تعهــد را مــا اجــرا می کنیــم یــک تعهــد 

ــد. هــم شــما اجــرا کنی

ــش را  ــکا تعهدات ــا آمری ــت اوبام ــان دول در هم
ــرد ــض ک نق

ــدا و در  ــان ابت ــرد: از هم ــدی خاطرنشــان ک میرمحم
ــا  ــه تنه ــه ن ــم ک ــاهد بودی ــا، ش ــت اوبام ــان دول هم
تحریم هــا را لغــو نکردنــد بکــه متأســفانه حتــی 
ــد  ــا داده بودن ــه م ــی هــم کــه ب ســاده ترین وعده های
ماننــد حــل مســائل بانکــی و عــودت پول هــای 
ــد. ــل کنن ــدند عم ــر نش ــم حاض ــده، را ه ــه ش بلوک
بقیه در صفحه دو

دکتر سید جلیل میرمحمدی مطرح کرد؛

افزایشقدرتدیپلماسیدولت،علتتصویبطرح»اقدامراهبردیبرایلغوتحریمها«
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تقویـت  گفـت:  میبـد  جمعـه  امـام 
از  جامـع  حمایـت  و  هـا  زیرسـاخت 
شـبکه بهداشـت بایـد بیشـتر از قبـل 

گیـرد. قـرار  توجـه  مـورد 

آیـت ا... اعرافـی در نشسـت اعضـای 
سـتاد مبـارزه بـا کرونا شهرسـتان میبد 
بـا تشـکر از همه فعالین در این مسـیر، 
اظهـار داشـت: مـا از ایـن مقطـع بایـد 
حمایـت جامع تـری از بخش بهداشـت 
و زیرسـاختهای آن داشـته باشـیم کـه 
در محـور پیشـگیری موفقیت بیشـتری 

باشیم. را داشـته 
وی بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه مدیـران شـبکه 
بهداشـت و درمـان میبـد بایـد طـی دو هفتـه یـک 
طـرح جامـع جهت تقویت زیرسـاخت هـای این اداره 
ارائـه کنند، بیان داشـت: اسـاس بسـیاری از موفقیت 
هـا در پیشـگیری اسـت و بایـد بـا تقویت زیرسـاخت 
هـای بهداشـت بـا کمـک خیریـن، مـردم و بخـش 
صنعـت، بـا بیمـاری هایـی مانند کرونـا مقابلـه کرد.

مدیـر حوزه های علمیه کشـور افـزود: تکمیل طرح های 
نیمـه تمـام بیمارسـتان امـام صـادق)ع( بایـد تـا انتهای 
سـال در دسـتور کار قرار بگیرد و همچنین اسـتارت طرح 

توسـعه این بیمارسـتان نیز تا پایان سـال زده شـود.

وی بـا اشـاره بـه در پیـش بـودن روز میـاد حضرت 
مسـئولین  داشـت:  بیـان  پرسـتار  روز  و  زینـب)س( 
شهرسـتان بـا کمـک خیرین پـای کار بیاینـد و برای 
بـا  از تاشـگران خـط مقـدم مبـارزه  تکریـم ویـژه 
کرونـا برنامـه ریـزی کننـد تا پاسـخی هرچنـد ناچیز 

بـه فـداکاری ایـن عزیـزان داده شـود.
آیـت ا... اعرافـی بـا اشـاره بـه موثـر بـودن قـرارگاه 
حـاج قاسـم سـلیمانی و لـزوم تقویـت و ادامـه ایـن 
فعالیـت، گفـت: بـا کمـک و حمایـت ایـن قـرارگاه، 
در شـرایط موجـود نبایـد کسـی بـه خاطـر بیمـاری 
کرونـا دچار ورشکسـتگی شـود و جـدا از کمک های 

مسـتمر بـه نیازمنـدان بایـد جنبه های 
نیـز  ای  مشـاوره  و  فرهنگـی  روحـی، 
در دسـتورکار ویـژه ایـن قـرارگاه قـرار 

. د گیر
 وی بـا تاکیـد بـر تامین بیمارسـتان در 
محـور پزشـکان فـوق تخصـص، بیان 
داشـت: در محور درمان پشـرفت های 
خوبـی صـورت گرفته امـا باید بـه این 
اکتفا نشـود و بیمارسـتان بـرای تقویت 
خـود و حـوزه درمـان شهرسـتان طرح 

های خـود را ارائـه کند.
فرهنـگ  لـزوم  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـازی در مـردم و تقویـت محورهـای 
پیشـگیری بیمـاری کرونـا، افـزود: در کـش و قـوس 
مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا، نبایـد حـق دیگـر بیماران 
ضایـع شـود و آنهـا بـه خاطـر ایـن موضـوع آسـیب 

ببیننـد. بیشـتری 
آیـت ا... اعرافـی در انتهـا با تشـکر از بخـش صنعت 
و  بهداشـتی  هـای  دسـتورالعمل  رعایـت  خاطـر  بـه 
تاکیـد ویـژه بـر تامین بهتر معیشـت کارگـران، گفت: 
پیشـبینی هایـی هم از شـروع مـوج چهـارم کرونا در 
آینـده ای نزدیـک وجـود دارد کـه بایـد بـا تدابیـری 
مناسـب دچـار تبعـات آن نشـویم و آسـیب هـای این 

مـوج را بـه حداقـل ممکن برسـانیم.

آیت ا... اعرافی در ستاد کرونا شهرستان میبد:

تقویتزیرساختهایشبکهبهداشتمیبدباجدیتپیگیریشود

عملیــات بذرپاشــی از طریــق پهپــاد در ارتفاعــات اردوگاه 
ــه ای  ــت ا... خامن ــی آی ــی و تفریح ــی، آموزش فرهنگ

بنســتان میبــد آغــاز شــد.

ــزد،  ــیمای ی ــل از صداوس ــه نق ــا ب ــزارش میبدم ــه گ ب
ــه مــدت  ــدار میبــد گفــت: ایــن طــرح از امــروز ب فرمان
یــک مــاه در پنــج منطقــه از مراتــع تلخســتان، الیتیــن، 
بنســتان، علــی مرتضایــی و چکنــه ندوشــن شهرســتان 

میبــد ادامــه خواهــد داشــت.

اجــرای  در  را  پهپــاد  طریــق  از  بذرپاشــی  فــاح 
یکنواختــی طــرح و صرفــه جویــی در بــذر موثــر خوانــد 

ــه  ــار از منطق ــرواز 2۵ هکت ــط پ ــر خ ــزود: در ه و اف
ــد. ــد ش ــی خواه بذرپاش

ــرای  ــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح ب ــدار میبــد ب فرمان
هــر هکتــار یــک کیلــو بــذر انقــوزه و یــک و نیــم کیلو 
بــذر درمنــه بــرای احیــاء مرتــع بــه کار مــی رود، گفــت: 
بــرای اجــرای ایــن طــرح ۴00 میلیــون تومــان اعتبــار 

از محــل صنــدوق توســعه ملــی هزینــه می شــود.

ــادی  ــی پهپ ــرح بذرپاش ــزود: در ط ــاح اف ــین ف حس
۴30 هکتــار از ارتفاعــات و مناطــق کوهســتانی میبــد 
ــودر،  ــو، ه ــتانه، هن ــرور، متکس ــن، م ــه دری از جمل

ــد  ــرار دارن ــن ق ــاد و ندوش ــر، صدرآب ــورک، هفته س
ــم داشــت؛  ــه خواهی ــی ک ــای خوب ــا بارندگی ه ــه ب ک
ــع  ــاء مرت ــی در احی ــج خوب ــده نتای ــال آین ــه س دو س

ــود. ــم ب ــاهد خواهی ــه ش داری منطق

وی بــا اشــاره به رویــش انقــوزه درمناطق کوهســتانی 
گفــت: ایــن گیــاه از گیاهــان دارویــی اســت کــه بــا 
اجــرای ایــن طــرح در دو ســال آینــده می تــوان بیــش 

از پنــج تــن انقــوزه از ایــن مناطــق برداشــت کــرد.
گفتنــی اســت ســردار پورشــمس فرمانده ســپاه یــزد نیز 
ــن طــرح  ــاح ای ــدی از بســیج ندوشــن، در افتت در بازدی

حضــور یافــت.

بذرپاشیدرمناطقکوهستانیمیبدبهکمکپهپادِبذرپاش

ادامه از صفحه یک

وی اضافــه کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه در همــه 
ایــن فراینــد، رهبــر انقــاب بارهــا و بــه کــرات تذکــر 
ــد؛ ایشــان  ــز را مشــخص کردن ــد و خطــوط قرم دادن
ــان  ــتند و در سخنرانی هایش ــمی نوش ــه رس ــی نام حت
نیــز مکــرر اعــام کردنــد کــه بــه ایــن رویه خوشــبین 

نیســتند، امــا متأســفانه دولــت راه خــودش را رفــت.

رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان یزد بیـان کـرد: بعد از 
اوبامـا، دولـت ترامـپ نیز بـا هـدف زیاده خواهـی، مطالب 
دیگری مانند حضور ایران در منطقه و مسـائل موشـکی و 
مـواردی کـه خطوطو قرمز ما اسـت را طـرح موضوع کرد 

و نهایتـا از برجام خارج شـد.

رهبر انقاب مکرر به دولت هشدار دادند

میرمحمـدی یادآور شـد: در چنین شـرایطی ایـران ماند و 
تعهداتـی کـه به همه آن هـا عمل کرده بـود و از آن طرف 
دشـمنی چـون آمریکا که به هیچ کـدام از تعهداتش عمل 
نکـرده بـود و کار بـه جایی رسـید که خود آقایـان اعتراف 

کردند که دسـتاورد برجـام تقریبا »هیچ« بوده اسـت.

وی افـزود: دولـت در ادامـه و بازهـم علیرغم هشـدارهای 
رهبـر معظـم انقاب، بـه دولت هـای اروپایی امید بسـت 
و امـروز بـا گذشـت بیـش از هفـت سـال از عمـر دولت، 
برجـام هیچ گونـه دسـتاوردی بـرای مـردم ایران نداشـته 
اسـت، بلکـه اقدامـات خرابکارانـه در نطنـز و ترور شـهید 

فخـری زاده را نیـز بـه دنبال داشـته اسـت.

طـرح اخیـر مجلـس بـا هـدف کمـک بـه تولیـد 
تصویـب شـد

عضو هیئت رئیسـه فراکسـیون انقاب اسـامی مجلس 
گفـت: مجلس بـا هدف حمایت از دولـت و افزایش قدرت 
دولـت در عرصـه دیپلماتیک، طرح »اقـدام راهبردی برای 

لغو تحریم هـا« را به تصویب رسـاند.

میرمحمـدی خاطرنشـان کرد: ویژگـی اول ایـن طرح این 
اسـت که دقیقا منطبق بر اصول خود برجام اسـت و اصا 
خـارج از برجـام نیسـت و اگر طرف مقابل بـه تعهداتی که 

داده عمـل کنـد به راحتی و کاما قابل برگشـت اسـت.

وی اظهـار داشـت: ویژگی دیگـر این طرح این اسـت که 
طـرف غربـی دو ماه وقـت دارد که برگـردد و تعهداتش را 
انجـام دهـد. امـا در صورتـی که طـی این فرصتـی که به 
آن هـا داده شـده به تعهداتشـان عمل نکننـد، تعهدی که 
مـا دادیـم و اجازه بازرسـی هایی کـه داده شـده و پروتکل 

الحاقـی لغو خواهد شـد.

نماینـده مـردم تفـت و میبـد در مجلس عنوان کرد: سـیر 
تدویـن ایـن قانون یک سـیر ناگهانی و خلق السـاعه نبود، 
بلکـه از زمانـی کـه این ایده مطرح شـد تا زمـان تصویب 
آن، نزدیـک بـه ۴-۵ ماه طول کشـید و جلسـات متعددی 
برگزار شـد و سـازمان ها و نهادهای مرتبط با این موضوع 
کامـا در جریـان مطلـب بودنـد و مصوبـه شـورای عالی 

امنیت ملی کشـور را داشـت.

میرمحمـدی اضافه کـرد: هرچند دولـت در روزهای اول با 
بی سـلیقگی علیـه ایـن طرح موضـع گرفت اما وزیـر امور 
خارجـه عنـوان کرد که ایـن طرح مجلس، قانون اسـت و 

دولـت مکلف به اجرای آن اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه این طـرح کاما کارشناسـی شـده و 
بـا کسـب نظـرات متخصصیـن بـود و در مجلـس نیـز با 
اجمـاع بسـیار باالیی بـه تصویب رسـید، تأکید کـرد: این 
طـرح امروز قانون کشـور اسـت و همه ملزم بـه اجرای آن 

هسـتند و یقینا برای کشـور عـزت آور خواهـد بود.
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خیرالنساء کسی بود که کل دغدغه اش نان پختن و 
شیر دوشیدن برای اهل و عیالش نبود. بزرگ می دید 
خودش  شد  که  جنگ  بود.  آموخته  را  بزرگی  چون 
سوادی  احتمااًل  اخبار.  شنیدن  به  نکرد  محدود  را 
فکر  بود.  سبزوار  صدخرو  روستای  اهل  نداشته .  هم 
سازندگی  جهاد  بچه های  است.  بلد  کاری  چه  کرد 
هم کمکش کردند. شما که نان می پزید بپزید برای 
بچه های جبهه. خیرالنساء هم شروع کرد. مثل خیلی 
از زنان خیلی از روستاهای ایران. آتش تنور را با ذکر 
صلوات و دعا برای رزمنده ها روشن کرد. دودش که 
شدند  هوایی  هم  روستا  زن های  بقیه  رفت  هوا  به 
صبح  از  خیر.  کار  برای  بگیرند  سبقت  هم  از  که 
تنور روشن می کردند  تاریکی هوا  در  و  خروسخوان 
تا چانه های خمیر را بچسبانند به تن تنور. تنورها هی 
زیاد شد تا انجا که چند خانه شد مخصوص نان پزی 
جبهه. زن حاج مسلم و زن موسی هم آمده بودند پای 
کار. از خستگی در آستانه غش کردن بودند، دست ها 
و شانه ها درد می گرفت اما کم نمی  آوردند. نور از آن 
آتش داغ برداشت می کردند. یک بار آنقدر نان پختند 
که کیسه کم آوردند. رفتند مسجد و پارچه های هیئت 
را بریدند و کردند کیسه نان جبهه. انگار همه چیز باید 
بافتنی  نان می پختند،  باشد.  نور داشته  بوی و رنگ 
می بافتند، حتی کلوچه زنجبیلی درست می کردند به 
خوب  و  رزمنده ای  تن  به  شود  انرژی  اینکه  عشق 

بجنگد و دفاع کند.
می خواندم  که  را  ندارد«  زنانه  چهره  »جنگ  کتاب 
با خودم فکر می کردم چقدر در دفاع ما کرامت زن 
حفظ شد. در جنگ تحمیلی ما هیچ زنی موهایش را 
کوتاه نکرد، لباس مردانه نپوشید، ادای زمخت بودن 
درنیاورد، زن بودنش را فراموش نکرد، اما... پابه پای 
و  اهواز  چایخانه  در  مردها  پای  پابه  جنگید.  مردها 
لباس شهدا و مجروحین را  پایگاه شهید علم الهدی 
برگردد  دوباره  تمیز  لباس  تحریم  اوج  در  تا  شست 
آجیل  بافت،  دستکش  و  کاه  پخت،  نان  جبهه.  به 
بسته بندی کرد، کمپوت و مربا درست کرد، تا برسد 
به دست رزمنده ها. که انها حس کنند زندگی هست، 

عشق هست و ما هنوز هستیم و باید بمانیم.
دنیا  آن  خوباِن  پیش  رفت  صدخروی هم  خیرالنساء 
انگار  زنها  این  و  روحیه  این  اما  نور.  از  با کوله باری 
تمامی ندارند. دو سه سالی توفیق بود که نزدیک ایام 
شهادت امام رضا علیه السام که مردم با پای پیاده 
می آیند مشهد در سالنی ورزشی سمت پایین خیابان 
جزء خدمتگزاران باشم. آنجا با چشم هایم زنان زیادی 
بچه های  با  نزدیک  و  دور  شهرهای  از  که  دیدم  را 
تا  بودند  رسانده  را  خودشان  چندماهه  حتی  کوچک 
زائران  از  و  کنند  بسته بندی  میوه  کنند،  تقسیم  نان 
پذیرایی کنند. دختران کوچک شان از همان جا تمرین 
می کردند بزرگ که شوند هر جا که الزم باشد بدوند 

برای بودن.

دکتــر میرمحمــدی گفــت: میــراث 
ــرای  ــی ب ــگاه پژوهش ــی و پای فرهنگ
منــازل فرســوده در بافــت تاریخــی 
ــد. ــه کن ــرا ارائ ــل اج ــرح قاب ــک ط ی

هــای  شهرســتان  مــردم  نماینــده 
تفــت و میبــد در مجلــس شــورای 
اســامی در جلســه ای بــا حضــور 
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــئولین می مس
و شهرســتان، شــهرداری و شــورای 
شــهر بــا اشــاره بــه بــی برنامــه بــودن 
میــراث فرهنگــی در بافــت هــای 
تاریخــی اظهــار داشــت: در همــه 

ــازل و ســاختمان هــای  ــا، ظاهــر من کشــورهای دنی
ســاخته شــده در بافــت تاریخــی را ســنتی و قدیمــی 
ــا را  ــاخت ه ــا و زیرس ــل بن ــا داخ ــازند ام ــی س م

ــازند. ــی س ــه روز م ــدرن و ب ــا م کام

وی افــزود: مســئولین میــراث فرهنگــی، شــهرداری و 
ــا هــم تعامــل کنیــد و بــه خاطــر  راه و شهرســازی ب
مــردم روی طرحــی توافــق کنیــد کــه در عیــن حفــظ 
ظاهــر ســنتی و تاریخــی بافــت هــای تاریخــی، 
ــا مصالــح مــدرن و بــه روز  بتواننــد منــازل خــود را ب

ــد. نوســازی و بازســازی کنن

ــگاه  ــه پای ــه وظیف ــاره ب ــا اش ــدی ب ــر میرمحم دکت
ــت  ــان داشــت: باف ــا، بی ــه ه ــن زمین پژوهشــی در ای
هــای قدیمــی امــروزه در شهرســتان میبــد بــه 
ــرای  ــی ب ــی و فرهنگ ــوزه اجتماع ــی در ح معضات
ــت  ــادی از ظرفی ــش زی ــده و بخ ــل ش ــردم تبدی م
خانه ســازی جهــت اســکان مــردم تحت الشــعاع 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

ــورت  ــه در ص ــوع ک ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــرح  ــه ط ــر مربوط ــد از وزی ــن رون ــن ای ــه یافت ادام
ســوال خواهــم کــرد، افــزود: طــی ســالهای گذشــته 

ــه  ــم ک ــرده ای ــه ک ــم و تجرب ــده ای دی
ــه ســمت  ــا ب ــای تاریخــی م ــت ه باف
ــه  ــر ب ــد و اگ ــه ان ــب بیشــتر رفت تخری
زمیــن هــا و بناهــای فرســوده در ایــن 
بافــت هــا جهــت بازســازی و ســاخت 
و ســاز مجــوز داده نشــود بــه تخریــب 
بیشــتر ایــن بافتهــا نیــز کمــک کــرده 

ایــم.

نقــوی  مهنــدس  جلســه  ایــن  در 
شــهردار میبــد نیــز گفــت: نقــوی 
اضافــه کــرد: تقریبــًا ســی درصــد 
بافــت  میبــد،  از مســاحت شــهری 
ــاده 16  ــه م ــه ب ــت و باتوج ــی اس ــی و تاریخ میراث
ــای  ــت ه ــای باف ــت و احی ــت از مرم ــون حمای قان
ــه  ــهرهایی ک ــد در ش ــازه می ده ــه اج ــی ک تاریخ
دارای بافــت تاریخــی هســتند در ســاختار اداری 
آنهــا شــهرداری ناحیــه تاریخــی ایجــاد گــردد، 
ــهرداران  ــط ش ــال توس ــال های س ــوع س ــن موض ای
و مســئولین شــهری پیگیــری شــده و مــا طــی 
مکاتباتــی بــا اســتان ایجــاد شــهرداری ناحیــه 
ــن  ــم ای ــه امیدواری ــدیم ک ــتار ش ــی را خواس تاریخ
ــه  ــی هرچ ــت میراث ــظ باف ــتای حف ــوع در راس موض

ــد. ــق یاب ــر تحق زودت

دکتر میرمحمدی در جلسه با مسئولین میراث فرهنگی و شهرداری؛

میراثفرهنگیبرایمنازلفرسودهبافتتاریخیطرحارائهکند

هیچزنیموهایشراکوتاهنکرد!
زهرافرزامنیا

طــرح راحــت تــر ازدواج کــن بــا هــدف ترویــج 
فرهنــگ ازدواج آســان و تامیــن جهیزیــه ارزان بــا 
ــه کار  ــاز ب ــد آغ ــهیدیه میب ــدت در ش ــد م ــاط بلن اقس

ــرد. ک

ــگاه  ــده پای ــیما، فرمان ــزاری صداوس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــر ازدواج کــن  شــهداء شــهیدیه گفــت: طــرح راحــت ت
ــوزه  ــهیدیه، ح ــهداء ش ــگاه ش ــپاه، پای ــکاری س ــا هم ب
ســه روح ا...، خادمیــاران رضــوی، شــبکه فعــاالن ازدواج 
شــفا و خیــران بــا هــدف ترویــج فرهنــگ ازدواج آســان 
و تامیــن جهیزیــه ارزان بــا اقســاط بلنــد مــدت در 

ــه کار کــرد. ــد آغــاز ب شــهیدیه میب

سیدحســن عائــی افــزود: تاکنــون 200 ســری 
جهیزیــه، شــامل صدقلــم از برند هــای معــروف 
خانواده هــای  کــه  اســت  شــده  آمــاده  ایرانــی 
ــن  ــد از ای ــد از بازدی ــد بع ــوان می توانن ــای ج زوج ه
ــزده و  ــدت پان ــد م ــاط بلن ــورت اقس ــه ص ــرح ب ط

بیســت و چهارماهــه بهره منــد شــوند.

ــه صــد  ــان اینکــه ارزش هرســری جهیزی ــا بی وی ب
ــان  ــون توم ــغ ســی و شــش میلی ــه کل مبل ــم ک قل
ــل  ــورت تمای ــوان درص ــای ج ــت: زوج ه ــت گف اس
ــورت  ــه ص ــی ب ــرم حت ــردن ف ــا پرک ــد ب می توانن
ــن  ــای ای ــاال از مزای ــف ب ــد تخفی ــا درص ــدی ب نق

ــد. ــتفاده کنن ــرح اس ط

ــگان و  ــد رای ــهیدیه، عق ــهداء ش ــگاه ش ــده پای فرمان
تامیــن خانــه مهــر ازدواج رایــگان بــه مــدت یکســال 
آینــده  در  طــرح  ایــن  برنامه هــای  دیگــر  از  را 
برشــمرد و گفــت: مجموعــه ایــن مباحــث مــا را بــه 
طــرح راحــت تــر ازدواج کــن نزدیــک خواهــد کــرد.

ــن طــرح  ــی اســت در نشســت اعــام آغــاز ای گفتن
ــد،  ــت و میب ــردم تف ــده م ــدی نماین ــر میرمحم دکت
ســرهنگ بهشــتی فرمانــده ســپاه و خادمــی معــاون 

ــد حضــور داشــتند. ــدار میب فرمان

»راحتترازدواجکن«طرحیبرایازدواجآسان
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ــت در وزارت  ــرده اس ــگ را ب ــاق جن ــا ات ــمن م »دش
خزانــه داری؛ ]اتــاق[ جنــگ علیــه مــا به جــای وزارت 
ــکل  ــه ش ــت، ب ــا اس ــه داری آنه ــاع، وزارت خزان دف
فّعــال هــم مشــغولند ... مــن عــرض می کنــم اینجــا 
هــم بایســت ســتاد مقابلــه ی بــا شــرارِت ایــن دشــمن 

در مجموعــه ی اقتصــادی تشــکیل بشــود.« 
ایــن عبــارات خواســته ی صریــح رهبــر انقــاب 
اســامی در دیــدار رمضانــی مســئوالن نظــام در 

ــرای  ــال 139۷ ب ــاه س دوم خردادم
ــرارت های اقتصــادی  ــا ش ــه ب مقابل

ــود. ــمن ب دش

ــز  ــن نی ــش از ای ــاب پی ــر انق رهب
در هشــتم اردیبهشــت ماه همــان 
خصوصــی  جلســه ای  در  ســال، 
بــر  قــوه،  ســه  مســئوالن  بــا 
اتــاق  ایــن  تشــکیل  ضــرورت 
جنــگ اقتصــادی بــا هــدف اتخــاذ 
و  به موقــع  قاطــع،  تصمیم هــای 
راه گشــا دربــاره ی مســائل اصلــی و 
چالش هــای مهــم اقتصــادی کشــور 
تأکیــد کــرده و رئیس جمهــور را 
شــورای عالی  مســئول  به عنــوان 
ــن  ــوا تعیی ــادی ق ــی اقتص هماهنگ
کردنــد. ســران قــوای ســه گانه، 
وزرا و مســئولین مرتبــط دولتــی، 
کمیســیون های مرتبــط مجلــس، 
و  قضائیــه  قــوه ی  اّول  معــاون 
به عنــوان  کشــور  کل  دادســتان 
ــادی  ــگ اقتص ــاق جن ــای ات اعض
کشــور، ایــن شــورا را تشــکیل 

. هنــد می د

ــر  ــه رهب ــی ک ــرفصل های اصل ــر س ــدار اخی در دی
انقــاب به عنــوان اولویت هــای اقتصــادی کشــور 
مطــرح کردنــد تــا بــرای تصمیم گیــری ســریع 
ــئله ی  ــرد؛ مس ــرار بگی ــورا ق ــن ش ــتور کار ای در دس
ــرایط  ــود ش ــه، بهب ــری بودج ــرمایه گذاری ها، کس س
ــه  ــف جامع ــار ضعی ــه اقش ــه ب ــی و توج ــام بانک نظ
اســت. رهبــر انقــاب اســامی دربــاره ی ایــن شــورا 
تأکیــد کرده انــد کــه مصوبــات مــورد توافــق در ایــن 
جلســات مــورد تأییــد رهبــری خواهــد بــود و ایشــان 
نیــز به عنــوان پشــتیبان از ایــن مصوبــات بــرای 

می کننــد. حمایــت  اجرایی شــدن 

ــر  ــتور رهب ــم از دس ــال و نی ــت دو س ــد از گذش بع
انقــاب مبنــی  بــر تشــکیل شــورای عالی هماهنگــی 
اقتصــادی و برگــزاری پنجــاه جلســه ایــن شــورا، ایــن 
بــار در چهــارم آذرمــاه ایــن جلســه در حســینیه امــام 
ــاب  ــر انق ــور رهب ــه و در حض ــی رحمه ا... علی خمین
اســامی برگــزار شــد. رهبــر انقــاب بــا راه حل هــا و 
پیشــنهادهای عملیاتــی بــه ایــن جلســه آمــده بودنــد. 
ــه ی ایشــان راهکارهــای  ــه گفت پیشــنهادهایی کــه ب
مشــترکی اســت کــه کارشناســان در دولــت، مجلــس 
ــم آن کســی  ــد: »ه ــول آن هم نظرن و دانشــگاه ها ح
کــه در دولــت اســت، هــم آن کــه در مجلــس اســت 

ــد  ــی می خواهن ــت، وقت ــگاه اس ــه در دانش ــا آن ک ی
راهــکار ارائــه بدهنــد، راهکارهــای مشــترکی را، 
ــن  ــد[؛ بنابرای ــان می کنن ــترکی را ]بی ــای مش چیزه

ــوم اســت.«  راهکارهــا معل

ــی مطــرح شــده از  پیشــنهادهای مشــخص و عملیات
ــی  ــرمایه گذاری های دولت ــاب از س ــر انق ــب رهب جان
گرفتــه تــا رشــد تولیــد و بعضــی طرح هــای دیگــر در 

حــوزه ی خــوراک دام و دانه هــای روغنــی و صنعــت 
ــهام های  ــرکت ها و س ــی ش ــذاری بعض ــت و واگ نف
دولتــی و حمایــت از اقشــار ضعیــف را شــامل می شــد؛ 
ــخص،  ــی مش ــای کارشناس ــود راهکاره ــا وج ــا ب اّم
چــه چیــزی بــرای حــل فــوری مشــکات اقتصــادی 
کشــور نیــاز اســت؟ رهبــر انقــاب در ایــن جلســه بــا 
ــرای حــل  ــه ایــن ســؤال راهــکار اساســی ب پاســخ ب
مشــکات کشــور را بــه مســئولین یــادآوری کردنــد و 
گفتنــد: »مشــکل اقتصــاد کشــور نداشــتن راهــکار یــا 
ــان  ــا را کارشناس ــت؛ راهکاره ــکار نیس ــتن راه ندانس
ــت و  ــک هّم ــم، ی ــاز داری ــا نی ــه م ــد ... آنچ می دانن
شــجاعت و اهتمــام جــّدی و پیگیــری اســت؛ ایــن را 

مــا الزم داریــم.« 

ــر  ــای اخی ــئوالن در روزه ــارات مس ــات و اظه اقدام
خبــر از توجــه بــه راهکارهــا و دســتورات رهبــر 
ــاه در  ــم آذرم ــور پنج ــد. رئیس جمه ــاب می ده انق
جلســه ی هیئــت دولــت ضمــن بیــان دســتورات مهــم 
ــر انقــاب در جلســه ی شــورای عالی هماهنگــی  رهب
ــری  ــه پیگی ــه وزرا موظــف ب ــت: »هم اقتصــادی گف
ــه  ــاب اســامی در رابط ــر انق ــم رهب ــتورات مه دس
بــا جهــش تولیــد، کســری بودجــه و مســائل مربــوط 
بــه نظــام بانکــی و حمایــت از اقشــار کم درآمــد 

شــده اند.« دکتــر روحانــی بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره 
کــرد کــه: »امــروز در مــورد دو دســتور ویــژه ی رهبــر 
انقــاب در زمینــه ی جهــش تولیــد بــه وزیــر صمــت 
ــه ی  ــد در زمین ــر بای ــر دو وزی ــه ه ــت ک ــر نف و وزی
ــه  ــده ک ــتور داده ش ــد و دس ــزی کنن ــد برنامه ری تولی
این هــا برنامه هایشــان را آمــاده کننــد و در ســتاد 
ــه  ــری ک ــوع دیگ ــد.« موض ــت بیاورن ــادی دول اقتص
آقــای رئیس جمهــور در جلســه ی هیئــت دولــت 

ــاره ی  ــاب درب ــر انق ــه ی رهب ــه توصی ــرد ب طــرح ک
اقشــار ضعیــف جامعــه مربــوط بــود: »بــرای حمایــت 
در  الزم  صرفه جویی هــای  و  کم درآمــد  اقشــار  از 
ــه  ــد ب ــان کردن ــه بی ــی ک ــه ی گاز و آب، نکات زمین
وزرای مربوطــه دســتور داده شــد کــه ایــن مــوارد را 
دنبــال کننــد و بتوانیــم همــه دســتوراتی کــه ایشــان 
صــادر کردنــد، ســریع تر در مراجعــی کــه داریــم 
ــم  ــی کنی ــادی بررس ــتاد اقتص ــه س ــت و چ ــه دول چ
ــل  ــرا و عم ــرای اج ــا را ب ــن بحث ه ــاءا... ای و ان ش

ــم.« ــی کنی نهای

»کســری بودجــه ام الخبائــث اقتصــاد کشــور اســت« 
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــود ب ــس در نطــق خ ــس مجل رئی
ــزوم اصــاح  ــر انقــاب در خصــوص ل ــه ی رهب جمل
ســاختار بودجــه در جلســه ی شــورای عالی هماهنگــی 
ــه  ــرای بررســی بودج ــس ب ــت مجل اقتصــادی، اولوی
ــد  ــت بای ــه در نهای ــرد: »آنچ ــوان ک ــه عن را این گون
ــه  ــه آن توجــه کنیــم، عــدم اتــکا ب به طــور واقعــی ب
نفــت اســت کــه ایــن مســئله همــواره مــورد تأکیــد 
مقــام معظــم رهبــری اســت چــرا کــه اتــکای بودجــه 

ــاد اســت.« ــر ب بــه نفــت، شــّر مطلــق و تکیــه ب

رئیــس  کل بانــک مرکــزی بــه بیانــات رهبــر انقــاب 

دربــاره ی  اقتصــادی  شــورای عالی  بــا  دیــدار  در 
نحــوه ی تأمیــن کســری بودجــه دولــت از روش 
فــروش اوراق و ســهام دولــت اشــاره کــرد و از توجــه 
رهبــر انقــاب بــه کنتــرل پایــه ی پولــی و نقدینگــی 
در جهــت مهــار تــورم تشــکر کــرد و نوشــت: »بانــک 
پولــی  سیاســت های  متولــی  به عنــوان  مرکــزی 
و ارزی و یکــی از ارکان پیشــبرد مطالبــات رهبــر 
معّظــم انقــاب، تمــام تــاش خــود را درکنــار ســایر 
ــه کار خواهــد  ــت ب بخش هــای دول

بســت.«

رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
اجتماعــی هــم بــا اشــاره بــه 
بــرای  انقــاب  رهبــر  راهــکار 
ضعیــف  قشــرهای  از  حمایــت 
در نامــه ای خطــاب بــه ایشــان 
نوشــت: »برنامــه ی عمــل بــه 
در  حضرت عالــی  فرمایــش 
خصــوص »ایجــاد نظــام متمرکــز 
بــرای آحــاد  اجتماعــی  تأمیــن 
ــش  ــری از دان ــا بهره گی ــردم« ب م
و  متخصصیــن  کارشناســان، 
ــا اســتفاده  ــی و ب شــرکای اجتماع
ارزشــمند  قانــون  ظرفیــت  از 
و  رفــاه  جامــع  نظــام  ســاختار 
جدیــت  بــا  اجتماعــی  تأمیــن 
ــت  ــه فوری ــن و ب ــری، تدوی پیگی
ــرم جمهــوری  ــم رئیــس محت تقدی

خواهــد شــد.«

رهبــر  راهــکار  خصــوص  در 
ــد  ــش تولی ــرای »افزای ــاب ب انق
خــودرو بــا اتــکاء بــه ظرفیــت 
ــع  ــن صنای ــر انجم ــم دبی ــی« ه ــازان داخل قطعه س
نیرومحرکــه و قطعه ســازی، در اظهــار نظــری در 
زنجیــره ی  اســت: »صنعتگــران  گفتــه  این بــاره 
ــان  ــود را نش ــای خ ــازی، ظرفیت ه ــن خودروس تأمی
دادنــد کــه بــا حمایــت بیشــتر می توانــد در پیشــبرد 
ــا  ــد و ب ــا باش ــور راهگش ــی و کان کش ــداف مل اه
توجــه  بــه بیانــات صریــح و راهبــردی مقــام معّظــم 
ــدم  ــرای بی توجهــی و ع ــه ای ب ــری دیگــر بهان رهب
نمانــده  باقــی  قطعه ســازی  صنعــت  از  حمایــت 

ــت.« اس

ــه  ــه  ب ــا توج ــاب و ب ــر انق ــای رهب ــا حمایت ه ب
در  ایشــان  عملیاتــی  توصیه هــای  و  پیشــنهادها 
اقتصــادی  هماهنگــی  شــورای عالی  جلســه ی 
انتظــار مــی رود مســئولین جــز در مقــام ســخن 
ــرای  ــته و ب ــت بس ــر هم ــز کم ــل نی ــام عم در مق
حــل مشــکات اقتصــادی کشــور و بهبــود شــرایط 
ــکات  ــه دل مش ــجاعت ب ــا ش ــردم ب ــتی م معیش
برونــد تــا ایــن ســخن رهبــر معّظــم انقــاب عملــی 
ــرار  ــتور کار ق ــل در دس ــت و عم ــر حرک ــود: »اگ ش
ــردم  ــع م ــه نف ــد ب ــه می توان ــی ک ــرد و کارهای گی
ــان  ــت دوازدهــم پای ــًا دول باشــد، انجــام شــود، یقین

ــت.« ــد داش ــی خواه خوب

ابتـدای آذرمـاه سـال جـاری، جلسـه ی شـورای عالی هماهنگـی اقتصـادی در حضور رهبـر انقاب اسـامی برگزار شـد و حضرت آیـت ا... خامنـه ای در ایـن دیـدار راهکارهای 
اقتصـادی بـرای حـل مسـائل کشـور ارائـه کردند. بـه همین مناسـبت پایـگاه اطاع رسـانی دفتر مقـام معظم رهبـری در گزارشـی به نحـوه ی شـکل گیری، ضـرورت و جایگاه 

ایـن شـورا و نقـش آن در حل مشـکات اقتصادی کشـور پرداخته اسـت.

گزارشی از اتاق جنگ اقتصادی کشور؛
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