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رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی :

عقبنشینی آمریکا از تهدید قبلیاش نتیجه قدرت عملیات سپاه بود

رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس گفــت :عقبنشــینی آمریــکا
از مواضــع قبلـیاش مبنــی بــر هــدف قــرار دادن  52نقطــه از ایــران
نتیجــه قــدرت عملیــات بامــداد دیــروز ایــران بــود.
محمدمهــدی زاهــدی رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات
مجلــس شــورای اســامی در گفتوگــو بــا خبرنــگار پارلمانــی
خبرگــزاری فــارس ،گفــت :همانطــور رهبــر معظــم انقــاب روز
گذشــته فرمودنــد موجــی کــه در جهــان اســام نســبت بــه
آمریــکای جنایتــکار و مبــارزه بــا اســتکبار ایجــاد شــده اســت ،قطعــا
بــرکات زیــادی خواهــد داشــت کــه بــه دلیــل شــهادت ســردار حــاج
قاســم ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس و همرزمــان شــهیدش
ایجــاد شــده اســت .وی افــزود :یکــی از بــرکات شــهدای مقاومــت
انتقامجویــی بــود کــه جمهــوری اســامی ایــران از آمریکاییهــا
بــا موشــکباران پایگاههــای نظامــی آنهــا در عــراق گرفتــه شــد.

رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس تصریــح کــرد :اگــر بعــد از
جنــگ جهانــی دوم نگاهــی بــه حوادثــی کــه در کشــورهای
مختلــف رخ داده اســت بیندازیــم ،متوجــه میشــویم هیــچ گاه
بــه صــورت رســمی یــک کشــور اعــام نکــرده اســت کــه علیــه
یــک مقــر آمریکایــی عملیــات نظامــی انجــام میدهــد .هــر چنــد
کــه ممکــن اســت عملیاتــی شــده باشــد امــا اینکــه یــک دولــت
رســما و پیــش از عملیــات ایــن موضــوع را اعــام کنــد ،ســابقه
نداشــته اســت.
زاهــدی خاطرنشــان کــرد :کشــوری میتوانــد علیــه آمریکاییهــا
دســت بــه اقــدام نظامــی بزنــد کــه مقتــدر بــوده و ظرفیــت باالیــی
در بخــش نظامــی داشــته باشــد ،ضمــن اینکــه بایــد بــا اقتــدار و
حمایــت مردمــی دســت بــه چنیــن کار بزرگــی بزنــد.
وی افــزود :کشــوری کــه علیــه چنــد پایــگاه نظامــی آمریــکا اقــدام
نظامــی میکنــد ،بــه پشــتوانه ملــت خــود عملیــات کــرده و از
ایــاالت متحــده هراســی نــدارد و هیــچگاه هــم از واکنشهــا
نگــران نبــوده اســت؛ چراکــه قطعــا پاســخ آن قاطعتــر ،ســریعتر

و کوبندهتــر اســت.
رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس اظهــار داشــت :حمله موشــکی
نیــروی هوافضــای ســپاه پاســداران انقــاب اســامی باعــث نگرانــی
جــدی در هیــات حاکمــه آمریــکا و ایــادی آنهــا در منطقــه ماننــد
رژیــم صهیونیســتی شــده اســت و عقبنشــینی آمریــکا در
ی مبنــی بــر
ســخنرانی دیــروز رئیسجمهــورش از مواضــع قبلــ 
هــدف قــرار دادن  52نقطــه از ایــران نیــز نتیجــه اثربخــش بــودن
عملیــات بامــداد دیــروز ایــران بــود.
زاهــدی خاطرنشــان کــرد :موضعگیریهــای ســید حســن
نصــراهلل دبیــر کل حــزباهلل لبنــان و دیگــر نیروهــای انقالبــی در
عــراق ماننــد حشدالشــعبی بســیار جــدی بــوده و همــگان مطالبــه
خــروج آمریکاییهــا از منطقــه را مطــرح کردهانــد و در نهایــت
هــم موجــب ایجــاد هــراس اساســی در دل نظامیــان آمریکایــی در
منطقــه غــرب آســیا ایجــاد شــد و آنهــا هــم بــا دلســرد شدنشــان
بــه فرماندهــان خــود فشــار روحــی و روانــی آورده ،درخواســت
خــروج از منطقــه را داشــتند.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی ایران:

تکمیل و توسعه زیرساخت های شهرکهای صنعتی در دستور کار قرار گیرد

رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک
و شــهرکهای صنعتــی ایــران گفــت :صنعتگــران در مــوارد
متعــددی از اینکــه شــهرکهای صنعتــی نتوانســتهاند بــر اســاس
نقشــه ،زیرســاختها را تکمیــل کننــد بنابرایــن تکمیــل و توســعه
زیرســاختهای ایــن شــهرکها در دســتور کار قــرار گیــرد.
محســن صالحینیــا در گردهمایــی مدیــران عامــل شــهرکهای
صنعتــی و مدیــران ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای
صنعتــی ایــران در فــوالد مبارکــه اصفهــان افــزود :طرحهــا را بایــد
بــر اســاس امکانــات ،منابــع و مصــارف اولویــت بنــدی و اجــرا کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از طرحهــا را میتــوان بصــورت
مشــارکتی اجــرا کــرد ،اضافــه کــرد :طرحهــای بســیاری در برخــی
اســتانها از جملــه اصفهــان ،تهــران ،البــرز و خراســان رضــوی
بصــورت مشــارکتی انجــام شــده و بــه نتیجــه رســیده اســت.
معــاون وزیــر صنعــت تصریــح کــرد :بــرای آبرســانی بــه شــهرکهای
صنعتــی در یــک دهــه گذشــته ســازوکارهایی بــرای اجــرا وجــود
داشــت کــه امــروز تغییــر پیــدا کــرده اســت.
صالحینیــا ادامــه داد :اســتمرار ارائــه خدمــات در شــهرکهای

صنعتــی ،اصــاح و بازســازی زیرســاختها ،شــبکههای آب و بــرق
و ایجــاد تصفیهخانــه از انتطــارات واحدهــای تولیــدی اســت کــه
بایــد بــر اســاس امکانــات و منابــع انجــام شــود.
وی بیــان کــرد :امــروز بازســازی شــبکهها در هــر یــک از
شــهرکهای صنعتــی ،بــا توجــه بــه قدمــت آنهــا نیازمنــد هزینــه
بــه مراتــب بیشــتری نســبت بــه گذشــته اســت بــع بــا ایــن حــال
بایــد آن ســطح از خدماتــی کــه در ابتــدای قــرارداد بــه واحدهــای
تولیــدی مســتقر در شــهرکها قــول داده شــده ،تحقــق یابــد تــا
دیگــر مســائل آنهــا هــم برطــرف شــود.
رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک
و شــهرکهای صنعتــی ایــران ابــراز اطمینانکــرد کــه شــرکت
شــهرکهای صنعتــی کــه منابــع الزم را جــذب و تعهداتــش را بــر
اســاس دریافــت حقانتفــاع و منابــع دریافــت کنــد ،بــه هیــچ وجــه
در شــرایط بحرانــی و زیانــده قــرار نخواهــد گرفــت.
وی افــزود :شــرکت شــهرکهای صنعتــی در هــر اســتان بایــد
بتوانــد مســائل شــهرکها را رصــد کنــد و در رونــق تولیــد موثــر
باشــد و مشــکالت صنعتگــران را در کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع
تولیــد پیگیــری کنــد.
صالحینیــا تاکیــد کــرد :بخــش زیــادی از واحدهــای صنعتــی در
شــهرکهای صنعتــی مســتقرند و ایــن شــهرکها بایــد رصــد

مشــکالت ایــن واحدهــا را در اولویــت کاری خــود قــرار دهنــد و
مســائل آنهــا را بــا تعامــل بــا ســایر دســتگاهها برطــرف کننــد.
رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و
شــرکت شــهرکهای صنعتــی گفــت :همــه شــهرکهای صنعتــی
بعــد از واگــداری ،بصــورت هیــات امنایــی اداره میشــوند امــا در
صورتــی کــه ایــن هیــات امنــا قواعــد محکمــی نداشــته باشــند الزم
اســت روشهــای اداره و ارتبــاط بــا صنعتگــران خــود را بهروزرســانی
کننــد.
وی اظهــار داشــت :اجــرای طــرح توســعه در رده زیســتمحیطی
واحدهایــی کــه هماکنــون در شــهرکهای صنعتــی مســتقرند،
بالمانــع اســت امــا واحدهایــی کــه قصــد دارنــد بــه یــک رده باالتــر
برونــد بایــد نظــر محیــط زیســت را هــم دریافــت کننــد.
گردهمایــی  ۲روزه تخصصــی مدیــران عامــل شــهرکهای صنعتــی
و مدیــران ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران
در فــوالد مبارکــه ،هماکنــون در حــال برگــزاری اســت.
در زمــان حاضــر حــدود  ۸۲۰شــهرک و ناحیــه صنعتــی بــا اســتقرار
حــدود  ۴۵هــزار واحــد تولیــدی در کشــور فعــال اســت.
اســتان اصفهــان بــا  ۷۰شــهرک و ناحیــه صنعتــی در  ۱۲هــزار
هکتــار و  ۱۲۰هــزار نفــر اشــتغال از نظــر تعــداد و اراضــی ،مقــام
نخســت را در کشــور دارد.

پیشنهاد رییس کمیسیون گردشگری اتاق کرمان؛

رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر داد :

منزل سپهبد شهید سلیمانی به موزه تبدیل شود

پیگیری ویژۀ حادثۀ آیین تشییع از سوی دستگاه قضا

رئیــس كمیســیون گردشــگری و صنایعدســتی
اتــاق كرمــان پیشــنهاد داده منــزل ســپهبد
شــهید حاجقاســم ســلیمانی بــه مــوزه
تبدیــل شــود تــا آثــار و مســتندات مربــوط بــه
عملیاتهــای ایشــان در دفــاع مقــدس و ســپاه
قــدس در آنجــا بــه نمایــش گذاشــته شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و كشــاورزی كرمــان ،محمدرضا
بهرامــی بیــان کــرد« :پيشــنهاد تبديــل شــدن
منــزل ســپهبد شــهيد حاجقاســم ســليماني بــه
مــوزه و ثبــت ملــی آن توســط ايــن كميســیون
مطــرح شــده اســت كــه تــا حصــول نتيجــه آن
را پيگيــری میكنيــم».
وی بــا بیــان اینكــه تشــریح و بــه تصویــر
كشــیدن هم ـهی اقدامــات ســپهبد ســلیمانی و
نیــز نتایــج ،آثــار و مســتندات آنهــا بهخصــوص
در عملیاتهــای دفــاع مقــدس و همچنیــن
حضــور در ســوریه ،لبنــان و عــراق بایــد در
ایــن مــوزه جمـعآوری شــود ،افــزود« :مقابلــه بــا
اشــرار و اســتکبار ،کلیــهی فتوحــات و همــهی
مدالهــا و افتخــارات وی میتوانــد در ایــن
مــوزه بــه معــرض نمایــش گذاشــته شــود».
رئیــس كمیســیون گردشــگری و صنایعدســتی
اتــاق كرمــان ادامــه داد« :بــا ایــن اقــدام

میتــوان چهــرهی مانــدگار ســردار دلهــا،
حاجقاســم ســلیمانی را بــه عمــوم شــیعیان
جهــان شناســاند».
وی بــه خدمــات بینظیــر و بهیادماندنــی
ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی اشــاره و بیــان
کــرد« :ملــت شــریف ایــران پیونــد ناگسســتنی
بــا رشــادتها ،دالوریهــا و جانفشــانیهای
حاجقاســم دارنــد كــه بــا برپایــی مــوزه
میتــوان ایــن پیونــد را همیشــگی و تــازه نگــه
داشــت».
بهرامــی اضافــه کــرد« :حافظــهی تاریخــی
جهــان هیــچگاه شــهید ســلیمانی را فرامــوش
نخواهــد كــرد امــا بــرای آینــدگان بایــد
مجموعــهای از اســناد تاریخــی و خدماتــی
كــه حاجقاســم بــرای بشــریت انجــام داد در
دســترس باشــد».
وی بــا اشــاره بــه حضــور بینظیــر مــردم در
مراســم تشــییع پیکیــر ایــن شــهید ســرافراز
گفــت« :ایــن وداع بــا شــکوه نشــان از ارادت،
دیــدگاه مثبــت و عشــق وصفناپذیــر مــردم
بــه حاجقاســم داشــت کــه تصاویــر آن بایــد در
مــوزه ثبــت شــود تــا نس ـلهای بعــد قضــاوت
بهتــر و منصفان ـهای در مــورد نقــش ایشــان در
ایــن برهــه از تاریــخ جهــان داشــته باشــند».

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان ،بــه
همــراه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و اعضــای
شــورای معاونــان دادگســتری کل اســتان کرمــان
از مصدومــان حادثــهی آییــن تشــییع ســپهبد
شــهید ســلیمانی عیــادت کردنــد و در جریــان
ایــن عیــادت ،یــداهلل موحــد گفــت« :دســتگاه
قضــا پیگیــری الزم دربــارهی ایــن حادثــه را
دســتور کار ویــژه قــرار داده اســت».
بــه گــزارش فردایکرمــان بــه نقــل از ایســنا
کرمــان ،موحــد ،در پایــان ایــن بازدیــد ،ضمــن
عــرض تســلیت شــهادت ســردار بــزرگ اســام
شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی،در
جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد« :متاســفانه در
جریــان تشــییع پیکــر مطهــر شــهید واالمقــام،
حاجقاســم ســلیمانی بهدلیــل ازدحــام
جمعیــت جمعــی از هممیهنــان عزیزمــان دچــار
آســیبدیدگی و جمعــی نیــز جــان خــود را از
دســت دادنــد .بــه خانــواده ایــن عزیــزان تســلیت
عــرض میکنیــم .خداونــد متعــال بــه آنهــا
صبــر عطــا کنــد و انشــااهلل جانباختــگان ایــن
حادثــه بــا شــهید حاجقاســم ســلیمانی محشــور
شــوند».
وی افــزود« :رونــد درمــان مصدومــان در حــال
پیگیــری اســت و دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا

محوریــت رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
کرمــان و وزیــر بهداشــت بــا جدیــت از همــان
دقایــق ابتدایــی حادثــه وارد عمــل شــدهاند».
وی گفــت« :رونــد درمــان و بهبــودی مصدومــان
حادثــه خــوب اســت و حســب دســتور و تاکیــد
ریاســت قــوه قضاییــه ،دادگســتری اســتان
کرمــان پیگیریهــای الزم در ایــن خصــوص را
دســتور کار ویــژه خــود قــرار داده اســت».
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان افــزود:
«دانشــگاه علــوم پزشــکی و وزارت بهداشــت
تمــام اقدامــات و امکانــات درمانــی بــرای
مــداوای ایــن بیمــاران را بهصــورت رایــگان بــه
کار گرفتــه اســت».
وی اظهــار کــرد« :بخشــی از مصدومــان حادثــه
از بیمارســتان هــا مرخــص شــدهاند و امیداوریــم
بــا تکمیــل رونــد درمــان ،مابقــی آســیبدیدگان
هــم بــهزودی بــه جمــع خانــواده خــود بــاز
گردنــد».
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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :

حمله موشکی سپاه اقدام یک ابرقدرت بینالمللی است
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی
مجلــس حملــه موشــکی نیــروی
هوافضــای ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی بــه پایگاههــای نظامــی
آمریــکا در عــراق را مقتدرانــه توصیــف
و تاکیــد کــرد :ایــن اقــدام حرکــت یــک ابرقــدرت در دنیــا اســت.
عالءالدیــن بروجــردی رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی مجلــس شــورای اســامی در گفتوگــو بــا خبرنــگار
پارلمانــی خبرگــزاری فــارس بــا اشــاره بــه حملــه موشــکی نیــروی
هوافضــای ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــه  2پایــگاه نظامــی
آمریکاییهــا در عــراق ،گفــت :حملــه موشــکی صبــح امــروز
ســپاه پــس از حملــه تروریســتی و جنایتکارانــه آمریکاییهــا بــه
خودروهــای حامــل ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی فرمانــده نیــروی
قــدس ســپاه و ابومهــدی المهنــدس فرمانــده حشدالشــعبی عــراق و
همرزمانــش صــورت گرفــت کــه در راســتای فرمایــش مقــام معظــم
رهبــری مبنــی بــر انتقــام ســخت بــود .وی افــزود :همانگونــه کــه
حیــات حــاج قاســم ســلیمانی موجــب بــرکات فراوانــی بــوده اســت،
شــهادت ایــن ســردار بــزرگ مایــه بــرکات زیــادی را بــرای ملــت
ایــران و منطقــه خواهــد داشــت.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس تصریــح کــرد :نکتــه دیگــر
حملــه موشــکی ایــران علیــه پایگاههــای نظامــی آمریــکا در عــراق
آن اســت کــه قبــل از اینکــه شــهید حــاج قاســم ســلیمانی را بــه دل
خــاک بســپاریم روح همیشــه زنــده حــاج قاســم ســلیمانی نظارهگــر
ایــن عملیــات و فرماندهــی آن بــود .بــه طــوری کــه آن شــهید بزرگــوار
را اذان صبــح در دل خــاک قــرار دادنــد ،ابتــدای بامــداد عملیــات
بــزرگ و انتقــام قاطعانــه اجــرا شــد.
بروجــردی گفــت :تاکنــون کشــوری در مقابــل وحشــیگریها و
تجــاوزات آمریکاییهــا جــرأت اقــدام متقابــل و جــدی نداشــته اســت
امــا بــا حرکــت دالورمــردان نیــروی هوافضــای ســپاه پاســداران انقالب
اســامی مــا عمـ ًا وارد فصــل نوینــی از شکســت ابهــت پوشــالی آمریکا
شــدیم .وی تصریــح کــرد :جمهــوری اســامی ایــران بــا حملــه بــه
پایگاههــای نظامــی آمریکایــی در منطقــه بــه دنیــا ثابــت کــرد حرفــی
کــه ایــن نظــام میزنــد و بــرای اولینبــار مقــام معظــم رهبــری آن
را بیــان کردنــد مبنــی براینکــه انتقــام ســختی خواهیــم گرفــت را
تحقــق بخشــید.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس گفــت :مقــام معظــم رهبــری
در صحبتهــای صبــح امــروز خــود بــه صراحــت اعــام کردنــد کــه
ایــن اقــدام فقــط یــک ســیلی بــود و ایــن اقدامــات تــا اخــراج کامــل
آمریکاییهــا از منطقــه ادامــه خواهــد داشــت.

مدیرعامل سازمان انتقال خون :

ایران تنها کشور مسلمان دارای دانش شناسایی خون نادر است
مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون
ضمــن برشــمردن مزایــای گســترش
برنامــه ملــی اهــدای خــون نــادر،
گفــت :ایــران تنهــا کشــور مســلمان
اســت کــه فنــاوری و دانــش
شناســایی و ذخیــره ســازی خــون
نــادر را دارا اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر پیمــان عشــقی در مراســم بزرگداشــت روز
ملــی خــون هــای نــادر ،نجــات جــان یــک نفــر را ماننــد نجــات جــان
تمــام انســانها دانســت و افــزود :ایــن مــا را دلگــرم مــی کنــد کــه
در مســیری قــرار گرفتــه ایــم کــه نجــات بخــش جــان هموطنانمــان
اســت.
مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون بــا اشــاره بــه بــاور اغلــب مــردم
بــه اینکــه گــروه خــون  oمنفــی نــادر بــه حســاب مــی آیــد گفــت3 :
درصــد مــردم کشــورمان دارای ایــن گــروه خونــی هســتند امــا گــروه
هــای خــون نــادر در یــک هــزار تــا  5000نفــر جمعیــت مشــاهده
مــی شــوند و گــروه هــای بســیار نــادر نیــز بیــن  5تــا  10هــزار
نفــر جمعیــت یــک مــورد قابــل مشــاهده اســت .وی تاکیــد کــرد:
در کشــورمان کســانی هســتند کــه تنهــا از گــروه خونــی خودشــان
مــی تواننــد اســتفاده کننــد و بــه ایــن منظــور خــون خــود را بایــد
ذخیــره کننــد و ایــن خدمتــی اســت کــه ســازمان انتقــال خــون
انجــام مــی دهــد .دکتــر عشــقی بــا اشــاره بــه مــورد خــون نــادر
شناســایی شــده یــک خانــم در زاهــدان گفــت :تنهــا بــرادر ایــن خانم
هــم خــون وی بــود و مــواردی از ایــن دســت ضــرورت تقویــت طــرح
ملــی خــون هــای نــادر را اثبــات مــی کنــد.
مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون ایــران راه انــدازی آزمایشــگاه
ســرولوژی و رفرانــس و تشــکیل تیــم تخصصــی قــوی کــه در ایــن
رابطــه شــکل گرفتــه اســت را الزمــه ایــن سیســتم دانســت کــه
کاری دشــوار بــه حســاب مــی آیــد.

