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سرمقاله
نخبگان ،سرمایههای ارزشمند
آوات آرمان طاهرپور
کشورهای جهان مدرن برای اینکه در بلندمدت از نظر
اقتصادی پایدار و در مسیر توســعه دائمی باشند ،باید
بتوانند اســتعدادها را پرورش دهند و شرایطی را برای
فعالیت کارآمد آنها در داخل کشور ایجاد کنند.
در پایان قرن بیســتم و در قرن بیســت و یکم ،رویکرد
انســان محوری برای ارزیابی توسعه اقتصادی کشورها
در اقتصاد جهانی ،با تکیه برعلــم و نظریه پردازی های
جدید ،روند و شکل نوینی به خود گرفت.
این رویکرد مبتنی بر اهمیت مردم به عنوان موتور محرکه
اصلی توسعه اقتصادی کشور است.
بسیاری از محققان بر این باورند که یکی از دالیل اصلی
تمایز اقتصادی کشــورها در جهان امروز ،توزیع نابرابر
مردم در فضای جغرافیایی جهان و نحوه استفاده آنها از
نخبگان و استعداد های برتر است .در واقع سرمایه اصلی
کشورها مردم ،توانایی ها ،استعداد های آنها و مهم تر از
همه جمعیت نخبگانی فعال و کارآمد آن کشور است.
در حقیقت مردم ،معدن استعدادهای برتر و استعدادهای
برتر منبع خبرگان و نخبگان هســتند .زیــرا این مردم
هستند که قوای نظامی ،کارکنان بخش سالمت ،کارگران
واحدهای صنعتی و ســایر بخش های یک کشــور را
تشــکیل می دهند .در این میان هرچــه میزان جمعیت
نخبگانی فعال و کارآمد بیشــتر باشند یک کشور مسیر
توسعه و پیشرفت را بهتر و سریع تر طی می کند ،و صد
البته برای تحلیل و کالبد گشایی این مفهوم دالیل متنوع
و قابل تاملی وجود دارد.
برای مثال ،در اپیدمی کرونا این نخبگان پزشکی بودند
که عبور از این ورطه دشــوار را با فداکاری کادر درمان،
تالشهای حوزه دارویی ،صف و ستاد پزشکی و ساخت
واکســن های ضدکرونا تســهیل کردنــد .در حقیقت
نخبگان سکان دار حرکت واحد های تولیدی و خدماتی
و دفاعی می باشند ،که در حیطه تخصصی خود مشغول
به کار هستند.
بنابر این می توان گفت استعداد انســانی اکنون به طور
فزاینده ای توسعه اقتصادی یک کشور را تعیین می کند
و نقش اســتعدادها و نخبگان بر اهمیت منابع طبیعی و
سرمایه فیزیکی غلبه دارد .بطوریکه اگر یک کشور فاقد
نخبگان فعــال و کارامد به عنوان بهره بــردار کاردان و
کارآمد باشد ،داشتن سرمایه های طبیعی چندان کمکی
به اقتصاد ،رفاه و پیشرفت آن کشور نخواهد کرد ،حتی
به احتمال بسیار درگیر مشکالت و نامعادالت متنوع و
بلکه مخاطره آمیزی خواهد شد .چراکه چنین کشوری
یا مورد مطامع گوناگون قرار می گیرد ،و یا افراد ناکارامد
این سرمایه ها را حیف و میل می کنند.
صد البته به گواهی تاریخ ،قرون و اعصار ،بســیار شاهد
نمونه هایی از چنین ســناریوها بوده اســت .بنابراین،
کشورهای جهان مدرن برای اینکه در بلندمدت از نظر
اقتصادی پایدار و در مسیر توســعه دایمی باشند ،باید
بتوانند اســتعدادها را پرورش دهند و شرایطی را برای
فعالیت کارآمد آنها در داخل کشور ایجاد کنند.
در اقتصاد دانش محور امروزی ،یافتن و حفظ نخبگان
و کارآمدســازی آنها پیش از ورود به چرخه خدمت به
کشــور اولویت اصلی است .افراد با اســتعداد به دنبال
فرصتهایی برای رشد هستند ،و به کشورها و سازمان
هایی سرازیر میشوند که فرصتهای فراوانی برای این
کار فراهم میکنند.
یــک راه موثر برای جــذب و حفظ اســتعدادها ایجاد
محیطی امن و زیســت بومی از هر نظر قوی است ،که
افراد با استعداد بتوانند در آن رشد کنند .اگر شرکتها،
نهاد ها و سازمان ها واقع ًا در مورد جذب ،حفظ و توسعه
استعدادهای باکیفیت ،جدی هستند ،باید خود را بهعنوان
پلتفرمها (سکوهای) رشد اســتعدادها ببینند ،که در آن
افراد بتوانند سریعتر از شرایط و محیطهای دیگر توانایی
های خود را به منصه ظهور و کاربری برسانند.
این به نوبه خود می تواند یک چرخه خود تقویت کننده
ایجاد کند؛ زیرا نخبگان فرصت های بیشتری برای رشد
ایجاد می کنند .برای تبدیل شدن به بستری برای توسعه
اســتعدادها ،باید به گونه ای کلی نگــر ،در مورد ادغام
محیط های فیزیکی و مجازی ،و همچنین سیستم های
مدیریتی که به ایجاد انگیزه ،سنجش و توسعه استعدادها
کمک می کند ،فکر کرد.
در دنیای امروز مدیریت صحیح نخبگانی (به عنوان شاخه
ای منفرد و بسیار تخصصی به منظور شناسایی ،پرورش
و به کار گیری آنها) از عوامل مهم موفقیت در توســعه
علمی ،فناوری ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
به شــمار می رود .رشــد تمامی فاکتورهای مرتبط ،در
گرو رشد فردی و اجتماعی جامعه است ،تا به مصداق
جامعه منبع نخبگانی ،پتانسیل فردی و اجتماعی نخبگان
زودتر و با کیفیت هوشــمندانه تری به تراز کارآمدی و
حداکثری برسد.
*رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه

وزیر کشور پس از عیادت از  ۱۱تن نیروهای فراجا که در اتفاقات اخیر آسیب دیده بودند،گفت :از دســتگاه قضا انتظار داریم با عامالن اصلی و سران این «اغتشاشات» به شکل
قانونی ،قاطع ،سریع و عبرتآموز برخورد کند.به گزارش اقتصادسرآمد ،خبرگزاری رسمی دولت نوشته است که «احمد وحیدی در بیمارستان ولی عصر(عج) فراجا ،از  ۱۱تن
نیروهای فراجا که در اغتشاشات اخیر با چاقو ،شمشیر ،نارنجک ،زیر گرفتن با ماشین و سنگ پراکنی مورد حمله قرار گرفته و آسیب دیده بودند ،عیادت کرد و با برخی از آنها به
گفت وگو پرداخت.وزیر کشور در این عیادت از نزدیک در جریان چگونگی مجروح شدن این افراد و آنچه در صحنه این اغتشاشات رخ داده ،قرار گرفت.
وی از صدماتی که از ناحیه گروههای آشوبگر به نیروهای فراجا به دلیل مدارا با معترضان وارد شده بود ،متاثر شد و گفت از دستگاه قضا انتظار داریم با عامالن اصلی و سران این
اغتشاشات به شکل قانونی ،قاطع ،سریع و عبرتآموز برخورد کند».

یک کارشناس گردشگری به« اقتصادسرآمد» میگوید :اغتشاش؛ قوز باالقوز گردشگری جزیره کیش

جزیرهکیشدرحالازدستدادنموقعیتاستراتژیک

گــروه اقتصادجامعه  -تعــداد باالی
مراکز اقامتی کیش نه تنها به رقابت بین
آنها برای ارائه خدمات بهتر با قیمت
مناسبتر ختم نشده ،که بیشتر آنها تالش میکنند
با گران کردن هزینههای اقامــت به نوعی تعداد
پایین سفر به جریره کیش را جبران کنند ،این در
حالی است که این ترفند برای فراری دادن مسافران
ایرانی به کشورهای همسایه کامال موفق عمل کرده
است .با اتفاقاتی که افتاده و زمان کم باقی مانده تا
بازی های جام جهانی قطر و در شش ماه گذشته
دولت تالش کــرده تفاهمنامههایــی را با قطری
ها منعقد کند تا بخش کوچکی از تماشــاگران و
گردشگران جام جهانی را به جزایر کیش ،قشم و
هرمزگان بکشاند تا از این طریق ایران هم بتواند
از این فرصت حداکثر بهره برداری گردشگری را
از آ ِن خود کرده باشــد ولی حقیقت این است که
گردشــگران خارجی هیچ مزیتی برای اقامت در
شــهرهایی مانند کیش و دیگر جزایر ایران پیدا
نمی کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،از یک سو افزایش نرخ
هتل ها و پروازها برای کیش جذبه گذشــته را از
بین بــرده و از طرف دیگر کیش تــا قطر با پرواز
نزدیک به یک ســاعت و با شــناور نزدیک به 4
ساعت فاصله دارد و با در نظر گرفتن هزینه های
پرواز عمال برای مسافران صرفه اقتصادی به همراه
ندارد که به شهری سفر کنند که از جاذبه اقتصادی
تهی شده است.
این روزها بســیاری از مســئوالن گردشــگری
کشورمان به یقین رسیده اند که گردشگر خارجی
جام جهانی رغبتی براس ســفربه کیش نخواهند
داشــت ،این خود دلیلی شــده تا اهداف خود را
روی مسافران ایرانی متمرکز کنند و حتی برخی
از مسئوالن کیش اعالم کرده اند که در طول بازی
های جام جهانی کیش می توانــد میزبان حدود
 4میلیون ایرانی باشــد ،که به نظر می رســد این
محاسبات چیزی جز خوشبینی از نوع گردشگری
نیست ،زیرا در مقطع کنونی که کیش به دلیل هوای

گرم و شرجی مقصد گردشگری نیست هزینه تور
و سفر به این شهر نزدیک به هزینه سفر به شهری
مانند استانبول تنه می زند لذا بسیاری از ایرانیان به
این کشورهای همسایه سفر می کنند.
جزیره کیش در حال از دست دادن موقعیت
استراتژیک
مرتضــی ســلطانی ،کارشــناس گردشــگری
کشــورمان در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد،
گفت :این جزیــره از دیربــاز تاکنــون به دلیل
موقعیت اســتراتژیک ،زیبایی های بــی نظیر و
توسعه همهجانبه اقتصادی و گردشگری مقصد
گردشگران و فعاالن حوزه تجارت و اقتصاد بوده
و همواره یکی از مطرح ترین مناطق آزاد کشــور
محسوب میشود.
جاذبههای گردشگری کیش رو به نابودی
وی با اشاره به نزدیک شدن به زمان برگزاری جام

جهانی در کشور قطر و ضرورت توجه به احیای
جاذبههای توریســتی این جزیره ،افزود :کیش
امروز بیشتر از اینکه عنوان شــهری توریستی و
بینالمللی را یدک بکشــد به شهری ساحلی برای
ایرانیها بدل شــده که به دلیل هزینــه های باال به
راحتی میتواند از فهرســت ســفرهای داخلی و
خارجی حذف شود و شهرهای ساحلی ارزانتر و
حتی شهرهای شمالی کشور جایگزین جزیره پر
جذبه کیش شود.
هتلداری یا اجاره داری در کیش
وی با یادآوری آب و هوای گرم شــهر کیش به
ویژه در تابستان و کاهش جاذبه گردشگری این
شــهر ،یادآورشــد :با ادامه روند کنونیِ افزایش
نرخ هتلهای جزیره کیش و بعید به نظر میرســد
توریســتی که بهترین شــرایط را در کشورهای
همســایه می تواند تجربه کنــد حاضر به صرف

هزینه باال در هتلهای کیش باشد که گفته میشود
حاضر به تعدیل قیمتهای خود نیستند.
اغتشاش در کیش امنیت گردشگری
را به خطر انداخت
این موضوع نشانه ضعف مدیریت گردشگری در
منطقه آزاد کیش می تواند باشــد چرا که فرصت
برگزای جام جهانــی در قطــر را چندان جدی
نگرفتهانــد موضوع دیگری بود که ســلطانی به
آن اشار داشــت و گفت :در چند شــب اخیر به
صورت سراسری از جمله کیش برخی اعتراضاتی
صورت گرفته که این اقدامــات از قالب مطالبه
مدنی به تخریب و آشوب و اخالل کشیده شد که
خود دلیل دیگری می تواند باشد بر کاهش سفر
گردشگران به این جزیره.
طی روزهــای اخیر و به بهانه فوت مهســا امینی
دختر ُکردنشین کشــورمان که علت قطعی مرگ
وی توسط پزشــکی قانونی سکته اعالم شد عده
ای از اغتشاشــگران به بهانه تجمع برخی افراد و
با حضور در این تجمع ها در سطح کشور ضمن
تخریب اموال عمومی و کشتار دیگر شهروندان یا
ماموران ،به مقدسات دینی و ساحت مقدس شهدا
اهانت کردند که جزیره کیش نیز از آن بی نصیب
نماند و تخریب اموال عمومی و ایجاد ناامنی سبب
ترس از گرشگران داخلی خواهد شد چه رسد به
گردشگران خارجی حاضر در جام جهانی قطر.
کیش پیشانی جمهوری اسالمی و دروازه گفتمان
جمهوری اسالمی در حوزههای فرهنگی ،تجارت،
اقتصاد ،گردشگری ،علمی ،ورزشی به جهان است
و باید در عرصه بینالمللــی نقش آفرینی کند که
ظاهرا ً تصمیمگیریهای اخیر مانعی شــده تا این
جزیره زیبا را به نابودی بکشاند.
اخیرا ً امام جمعه کیش اعالم کرده که تأثیرگذاری
شخصیتها ،دســتگاهها و جریانهای پایتخت
نشــین در فعالیتهــا و تصمیمگیریهای کیش
یکی از مشکالت است که امیدواریم به صورت
ساختاری حل بشود و اختیارات الزم به منطقه آزاد
کیش داده شود.

برگزیده

بیانیه پایانی اجتماع عظیم امت رسول اهلل (ص)

لزومبرخوردباهنجارشکنانودروغپردازاندرفضایمجازیوحقیقی
شــرکتکنندگان در راهپیمایــی عظیم
روز یکشــنبه تهران با صدور بیانیهای،
ضمن محکوم کردن فتنهگران و هتاکان
به مقدسات از دستگاههای مســئول و قوه قضائیه
خواستند ،هنجارشکنان و دروغپردازان در فضای
مجازی و حقیقی را شناســایی ،و بــا آنان قاطعانه
برخورد عبرتآموز کننــد.در پایان اجتماع بزرگ
امت رسول ّ
الل (ص) در تهران که با حضور عظیم
مردم برگزار شد ،متن بیانیه سراسری این اجتماع در
پنج بند قرائت شد؛ بیانیهای که در آن از دستگاههای
مسئول و قوه قضائیه خواسته شد تا هنجارشکنان
و متعرضان به امــوال عمومــی و نوامیس مردم،
شایعهســازان و دروغپــردازان در فضای مجازی
و حقیقی کــه امنیت روانی جامعــه را به مخاطره
میاندازند شناســایی ،و با آنــان قاطعانه برخورد
عبرتآموز نمایند.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
الل ۖ َو َّ
بســم اهلل الرحمن الرحیم َ -و َم َک ُروا َو َم َک َر َّ
الل
ِین  -السالم علیک یا رسول اهلل ،السالم
خَ یْ ُر ال ْ َماکِر َ
علی اوالدک و علی اصحابک  -در شرایطی که نظام
اسالمی در اوج اقتدار و ملت بزرگ و سرافراز ایران
در اوج عزت قرار داشــته و با همت و تالشهای
مجدّ انه دولت مردمی و دستگاهها در مسائل داخلی
و خارجی گشایشهایی رخ داده و توطئههای دشمن
یکی پس از دیگری خنثی شده و مواضع مقتدرانه
مقام معظم رهبری حضــرت آیت ّ
اللالعظمی امام
خامنهای «مدظله العالی» عزتمندی نظام را به نمایش
درآورده و سفر و سخنرانی ریاست محترم جمهور
به مجمع عمومی ســازمان ملل متحد ،دستاوردی
دیگر برای نظام بوده و مانور عظیم اربعین ،وحدت
و قدرت ارادتمنــدان به اهلبیت علیهمالســام
را به نمایش گذاشــته و لذت حضور  ۲۱میلیونی
زوار اربعین در طریقالحســین علیهالســام ،کام
تشنگان معرفت را شیرین کرده بود ،متأسفانه طی
چند روز گذشــته بانیان و صحنهگردانان فتنههای
 ۷۸و  ،۸۸معاندین و ضدانقالبهای خارجنشین
و پادوهــای داخلی غرب و داعشــیهای وطنی،
سازمانیافته و آموزشدیده با ســعی در انحراف
افکار عمومی و تحریک افراد و برخی سلبریتیهای
وطنفروش ،آنهایی که ســالهای سال از رهگذر
بیتالمال ،بودجه و صداوســیمای این کشــور به
نان و نوایی رســیده و شــهرت یافتهاند اما اکنون
همنوا با خوانندگان مطرود و منزوی لسآنجلسی
بهجای دفاع از پرچم و کشورشــان ،با لگدپرانی و
پنجهانداختن بر چهره نظام اســامی ،آتش فتنه را
شعلهور کرده و سناریوی دیگری از وحشیگریها
و آشــوبهای خیابانی را با ورود بــه تجمعات
مردمی ،به بهانه گشت ارشاد و مستمسک قرار دادن
درگذشــت یکی از هموطنان با القای روایتهای

کذب و جهتدار به افکار عمومی و با نشانه گرفتنِ
مقدسترین ارزشهای اســامی ،آتــش زدن و
جسارت به ســاحت قرآن کریم ،مساجد و پرچم
ایران ،به تخریب امــوال و اماکن عمومی ،حمله به
خودروهای امدادی ،ضرب و شــتم ناجوانمردانه
حافظــان نظــم و امنیت و ســردادن شــعارهای
ساختارشکنانه دســت زدند و بدینسان کارنامه
ننگین وارثان یزیدیان را سیاه و سیاهتر نمودند.
اینک ما شــرکتکنندگان در ایــن تجمع عظیم
تاریخی و در ســالروز رحلت رسول مهر و پیامبر
رحمت رســول ّ
الل (صلاهلل علیه و آله و سلم) و
شهادت سبط نبی مکرم اسالم ،حضرت امام حسن
مجتبی (علیهالســام) ،روز عزای عمومی جهان
اسالم در ایران اســامی ،به عنوان امالقرای جهان
اسالم  ،کانون جوشان عشــق و ارادت به پیامبر و
اهل بیت مطهر پیامبر ،در میــدان انقالب گردهم
آمدهایم تا بــا اجتماع باشــکوه ،وحدتبخش و
دشمنشــکن خود؛ با تجدید میثاق با آرمانهای
اصیل انقالب و امامین انقالب و شهدای واالمقام
و ضمن قدردانی و تشــکر از بصیرت و درایت،
صبوری و خویشتنداری ملت شریف ایران ؛ اعالم
نفرت و انزجار و برائــت از اقدام معدودی فریب
خورده و مزدور با فریادهای کوبندۀ شعار ّ
«الل اکبر
ـ خامنهای رهبر» در پایان هر بند از این قطعنامه،
مطالبات و مواضع رسمی خود را اعالم مینماییم:
 )۱ما شــرکتکنندگان در اجتمــاع امت محمد
(صلاهلل علیه وآله وسلم) حرکات هنجارشکنانه
اخیر و اهانت به ســاحت مقدس قــرآن کریم ،به
آتش کشیدن مســاجد و پرچم جمهوری اسالمی
ایران و هتک حرمت نسبت به عفاف حجاب بانوان
میهن اســامی و به شهادت رســاندن چند تن از

مدافعان امنیت ،توسط اغتشاشگران و آشوبطلبان
ضددین و حرمتشــکنِ ارزشهــا و آرمانهای
اســامی را که بیانگر عمق توطئه و فتنه علیه نظام
جمهوری اسالمی از سوی دشمنان قسمخورده و
نظام سلطه و صهیونیسم و ناشی از کینه و قصاوت
نسبت به اسالم عزیز و عظمت و بیداری مسلمین
میباشد را محکوم ،و از دستگاههای مسئول و قوه
قضاییه میخواهیم ،هنجارشــکنان و متعرضان به
اموال عمومــی و نوامیس مردم  ،شایعهســازان و
دروغپردازان در فضای مجازی و حقیقی که امنیت
روانی جامعه را به مخاطره میاندازند شناسایی ،و
با آنان قاطعانه برخورد عبرتآموز نمایند.
 )۲ملت بصیر ،هوشــیار و صبور ایران اســامی،
خویشــتنداری مأموران و حافظــان امنیت مردم
و کشــور ،در برخورد با معترضــان در روزهای
نخستین ناآرامیها را تحسین ،و از مجاهدتهای
نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اســامی
ایران (فراجا) ،در خط مقدم مبارزه با ناهنجاریها
و مقابله با برهمزنندگان نظم ،امنیت و ســامت
جامعــه ،قدردانــی و از خادمــان واقعــی ملت
خواستاریم ،با تروریســتهای اجارهای که قصد
دارند با حــرکات ایذایی و آشــوب و بلوا ،اقتدار
پلیس و آزادی و صلح را به چالش کشــیده و نظم
و امنیت عمومی را برهم زننــد ،قاطعانه برخورد
نمایند.
 )۳امروز با تمام شــواهد و قرائن ثابت شده که در
پس پرده این جنایات های ددمنشانه ،سرویسهای
جاسوسی بیگانه و مرتبطان با برخی سفارتخانهها
حضور داشــته و برخی افراد ســادهلوح ،فریب
تبلیغات دروغین آنها را خوردهاند .ما از این اجتماع
الل (صلی ّ
بزرگ امت رســول ّ
الل علیه وآله وسلم)

به سران ســلطه و اســتکبار جهانی و نفوذیها و
مزدورا ِن سرســپرده آنان  ،قوی ًا اعالم میکنیم اگر
دســت از جنایات بیشــرمانه خود برندارید ،باید
منتظر پاســخ قاطعانه و مشت محکم مردم صبور،
انقالبی و شجاع و نظام مقتدر اسالمی باشید.
 )۴فضای مجازی یله و رها به مسلخ فکر ،ایمان و
اخالق جمعی از جوانان این مرز و بوم بدل شده ،با
انتقاد از کوتاهیهای گذشته در ساماندهی فضای
مجازی و عدم توجه به هشدارهای رهبری معظم
انقالب در این رابطه از مســئوالن امر میخواهیم
جهت ســاماندهی فضای مجازی و ارتقای سطح
سواد رسانهای تصمیم قاطع و عاجل اتخاذ کرده و
هیچگونه کوتاهی در این رابطه پذیرفتنی نیست.
 )۵جبهه مشــترک کفر و نفاق و الحاد ،نقطه قوت
نظام اسالمی و رکن رکین انقالب یعنی اصل مترقی
والیت فقیه را هدف قــرار دادهاند .امروز آمدهایم
از روح مطهــر پیامبر رحمــت و کریم اهلبیت و
امام رئوف ،اســتمداد طلبیده و با ارواح مطهر امام
و شــهدای گرانقدر دفاع مقدس و مدافعان حرم
و حریــم و امنیت ،تجدید میثــاق نموده و ضمن
درخواست از دولتمردان برای خدمت هرچه بیشتر
و رفع مشکالت مردم اعالم میکنیم که ملت بزرگ
ایران خاصه جوانان و نوجوانان این کشور در گام
دوم انقالب در رکاب والیت سربازی خواهد کرد
و به لطف الهی ،پرچم این نظام و انقالب اسالمی را
به دست صاحب اصلی آن خواهد سپرد و هرگز در
این مسیر کوتاهی نخواهد کرد.
َو ل َ ْســنَا ن ُْر ِعدُ َحتَّی ن ُوق ِ َع َ ،و َل ن ُ ِس ُ
یل َحتَّی ن ُ ْم ِط َر /
ما خروش برنمیداریم مگر آنکه دســت به عمل
میزنیم و نمیباریم مگر آنکه سیل جاری میکنیم.
و السالم علیکم و رحمة ّ
الل و برکاته

اطالعیه وزارت اطالعات:

کشف بیش از ۲۵تن انواع مواد مخدر در زاهدان

وزارت اطالعات در اطالعیهای اعالم کرد که بیــش از  ۲۵تن انواع مواد
مخدر را در زاهدان کشف کرده است .به گزارش اقتصادسرآمد،با اقدامات
اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در سیستان و بلوچستان
تعدادی از باندهای قاچاق مواد مخدر و محل اختفاء آنها شناسایی و مورد
ضربه قرار گرفت.بــا اقدامات اطالعاتی و عملیاتی ســربازان گمنام امام
زمان (عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف) در اداره کل اطالعات سیستان و
بلوچستان ،طی عملیاتهای جداگانه در  6ماهه اول سال جاری ،تعدادی
از باندهای قاچاق مواد مخدر و محل اختفاء آنها شناسایی و مورد ضربه
قرار گرفت.
در این عملیاتها بیش از  25تُن انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی 3 ،قبضه
سالح جنگی ،مقادیری مهمات و  36دستگاه خودرو کشف و ضبط شد؛ در
همین راستا  36نفر دستگیر و  2نفر از اشرار به هالکت رسیدند.
گزارش سفر در فضای مجازی؛

امیرعبداللهیان :توافق در صورت واقع بینی آمریکا در
دسترس است

وزیر امور خارجه کشورمان گفت :توافق در دسترس است اما اگر آمریکا
قادر به واقع بینی و اتخاذ تصمیم باشــد.به گزارش اقتصادسرآمد ،حسین
امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان گزارشی توئیتری از دیدارهای خود
در نیویورک منتشر کرد.وی نوشت :امروز در نیویورک با وزرای خارجه
کویت ،امارات ،اریتره ،ارمنستان ،اوگاندا ،سری النکا ،نیکاراگوئه ،ونزوئال
و عراق دیدار و رایزنی داشتم.رئیس دســتگاه دیپلماسی کشورمان تاکید
کرد :عالوه بر سخنرانی در نشست عدم تعهد به سواالت نیویورک تایمز
پاسخ دادم .توافق در دسترس است اما اگر آمریکا قادر به واقع بینی و اتخاذ
تصمیم باشد.

تالشها برای نقض حاکمیت ایران بیپاسخ نخواهد ماند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اقدام دولت آمریکا
در خصوص برخی تحریمها در حوزه ارتباطات گفت :تالشها برای نقض
حاکمیت ایران بیپاسخ نخواهد ماند.به گزارش اقتصادسرآمد ،ناصر کنعانی
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اقدام دولت آمریکا
در خصوص برخی تحریمها در حوزه ارتباطات در صفحه شخصی خود
نوشت :آمریکا همواره در پی تضعیف امنیت و ثبات ایران بوده و البته ناکام
مانده است.وی افزود :با کاستن از شدت چند تحریم ارتباطی و در عین حال
پابرجا نگه داشتن فشار حداکثری آمریکا منافقانه در پی پیشبرد اهداف خود
علیه ایران است.سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پایان تاکید
کرد :تالشها برای نقض حاکمیت ایران بیپاسخ نخواهد ماند.

رئیسجمهور از تعدادی از مجروحان اغتشاشات اخیر
عیادت کرد

رئیسجمهور با حضور در یکی از بیمارســتانهای تهــران ،از تعدادی از
مجروحان که توسط اغتشاشگران مجروح شده بودند ،عیادت و در جریان
روند درمان آنان قرار گرفت .به گزارش اقتصادسرآمد ،آیتاهلل سید ابراهیم
رئیسی رئیسجمهور با حضور در یکی از بیمارستانهای تهران ،از تعدادی
از مجروحان که توســط اغتشاشگران مجروح شــده بودند ،عیادت کرد.
رئیس جمهور همچنین در جریان روند درمان و رسیدگی به این مجروحان
قرار گرفت.
آیتاهلل نوری همدانی:

هرگونه اهانت به مقدسات و تعرض به حقوق مردم
محکوماست

یکی از مراجع تقلید با تاکید بر اینکــه مردم همچنان پای آرمان امام(ره) و
انقالب اسالمی ایستادهاند گفت :هرگونه اهانت به مقدسات و تعرض به
حقوق مردم عزیز و بیتالمال محکوم اســت .به گزارش اقتصادسرآمد،
آیتاهلل حسین نوری همدانی از مراجع تقلید با صدور بیانیهای با اشاره به
اقدامات اخیر اغتشاشگران و هتک حرمت به قرآن کریم و پرچم مقدس
جمهوری اسالمی ایران و مقدسات ملی و دینی تاکید کرد :هرگونه اهانت
به مقدسات و تعرض به حقوق مردم عزیز و بیتالمال محکوم است.این
مرجع تقلید در بیانیه خود میافزاید :بار دیگر عدهای از افراد معدود با سوء
استفاده از احساسات پاک عدهای از مردم ایران اسالمی به ساحت مقدس
قرآن کریم و اهلبیت (علیهم الســام) و اماکن مقــدس اهانت نمودند و
این امر موجب تأثر و تأسف گردید اما دشمنان بدانند مردم شریف ایران
اســامی همیشــه مدافع اصل نظام وانقالب بوده و هســتند و نسبت به
مقدسات خود حساســیت دارند لذا وضع اینگونه از افراد از صف مردم
جداست و هیچگاه مردم خواهان تخریب بیت المال و اهانت به مقدسات
و ایجاد ناامنی نیستند.
آیتاهلل نوریهمدانی از مسئوالن خواست که به خواستههای مردم گوش
دهند و مشکالت آنها را حل نمایند و نسبت به حقوق آنان حساس باشند و
تاکید کردند :باید توجه داشته باشند که حضرت امیر(علیه السالم) فرمودند
که ستون دین همین مردم هستند؛ و این مردم بودند که در راه انقالب از جان
و مال خود گذشــتند و همچنان پای آرمان امام (ره) و انقالب ایستادهاند
و هرگونه اهانت به مقدســات و تعرض به حقوق مردم عزیز و بیتالمال
محکوم است.

وزیر راه برای ارائه گزارش درباره مسکن ملی به کمیسیون
اصل 90مجلس میرود

رئیس کمیســیون اصل  90مجلس گفت :وزیر راه و شهرسازی برای ارائه
گزارش در مورد میزان پیشــرفت مسکن ملی و ســامانه امالک و اسکان در
کمیسیون اصل  90حاضر میشود .به گزارش اقتصادسرآمد ،حجتاالسالم
نصراهلل پژمانفر رئیس کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با خبرنگار فارس گفت :رستمی قاســمی وزیر راه و شهرسازی برای ارائه
گزارش در مورد میزان پیشرفت مســکن ملی در کمیسیون اصل  90حاضر
میشود.وی افزود :همچنین قرار است در این نشست وزیر راه و شهرسازی
گزارشی را از میزان پیشرفت در راهاندازی سامانه امالک و اسکان به اعضای
کمیسیون ارائه دهد .رئیس کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی اظهار
داشت :جلسه کمیسیون اصل  90برای بررسی موارد فوق قرار است در روز
دوشنبه یازدهم مهرماه برگزار شود.

احضار سفیران انگلیس و نروژ به وزارت خارجه

در واکنش به فضاسازی های خصمانه رسانههای فارسی زبان لندن نشین علیه
جمهوری اسالمی ایران ،روز گذشته سفیر انگلیس در تهران توسط مدیرکل
غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد .به گزارش اقتصادسرآمد،در
این دیدار مراتب اعتراض شدید کشورمان به دولت انگلیس بواسطه میزبانی
این کشور از رسانه هایی که در روزهای اخیر تحریک و دعوت به اغتشاش
و گسترش آشوبها در جمهوری اســامی ایران را در صدر برنامه های خود
قرار داده اند ،به سفیر ابالغ و تاکید شد این امر به منزله دخالت در امور داخلی
جمهوری اسالمی ایران و اقدام علیه حاکمیت ملی کشورمان تلقی می شود.
سفیر انگلیس در پاسخ اظهار داشت ،مراتب را بالفاصله به لندن گزارش می
کند.همچنین در واکنش به مواضع مداخله جویانه رییس پارلمان نروژ در قبال
تحوالت داخلی جمهوری اســامی ایران ،روز گذشته سفیر نروژ در تهران
توسط مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد.در این دیدار
مراتب اعتراض شدید کشورمان به اظهارات پیش داورانه و دور از واقعیت
رییس پارلمان نروژ در قبال ناآرامی های اخیر در جمهوری اســامی ایران،
به سفیر ابالغ و تاکید شد این اظهارات غیر سازنده به منزله دخالت در امور
داخلی جمهوری اســامی ایران تلقی می شود.ســفیر نروژ در پاسخ اظهار
داشت مراتب را بالفاصله به اسلو گزارش می کند.

