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رهبر معظم انقاب اســامی صبــح دیروز 
)شــنبه( در دیدار مدال آوران بازی های المپیک 
و پارالمپیک توکیــو، با قدردانــی صمیمانه از 
قهرمانان کشورمان گفتند: مهمترین پیام قهرمانی 
ورزشــکاران افتخارآفرین کشور در صحنه های 
بین المللی، امکان تحقق کارهای به ظاهر نشدنی 
و انتقال پیام ایستادگی و امید و نشاط به جامعه و 

جوانان است.
به گزارش ایلنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای این 
پیام را برای جامعه، آورده بسیار مهمی خواندند و 
افزودند: در حالی که دستگاه های بسیاری مشغول 
برنامه ریزی برای سلب امید و نشاط از جامعه بویژه 
از جوانان هستند، قهرمانی ورزشکاران ایرانی، پیام 
امید را به کل جامعه تزریق می کند و این موضوع 

بسیار ارزشمند است.
ایشان با اشاره به پیام های کوتاه تشکر خود بعد 
از قهرمانی ورزشکاران، خاطر نشان کردند: بدانید 
این پیام ها از عمق جان است و قدر و اهمیت حرکت 

شما را می دانیم.
رهبر انقاب با اشاره به قهرمانی ورزشکاران با 
وجود برخی محدودیت ها، گفتند: اینکه با وجود 
این محدودیت ها پرچم کشور باال برده و سکوهای 
جهانی فتح می شود، نشان از اراده قوی و عزم راسخ 
است و این عزم، اراده و قهرمانی و امیدآفرینی نه 
تنها در ورزش بلکــه در عرصه های علم، فناوری، 
هنر و ادبیات نیز وجود دارد که یکی از وظایف مهم 
مسئوالن نشان دادن صادقانه این افتخارآفرینی ها 

است.
ایشــان در ادامه به نمونه هایی از قهرمانی ها و 
مدال آوری های ناســالم در ورزش جهان اشاره 
کردند و افزودند: عاوه بر ناداوری ها، رشــوه و زد 
و بندهای سیاسی و استفاده از مواد نیروزا، کسب 
مدال به واسطه وطن فروشی و خود فروشی نیز از 

نمونه های قهرمانِی ناسالم است.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای تجلی ارزش های 
انسانی و دینی و معنوی در کنار قهرمانی را بسیار 
ارزشمند خواندند و با اشــاره به نمونه هایی از این 
موارد در رقابت های المپیک و پارالمپیک گفتند: 
نام گذاری کاروان ورزشــی به نام شهیدان بویژه 

شهید سلیمانی، اهدای مدال از طرف چند قهرمان 
به شهیدان خاص، استفاده از چفیه به عنوان نماد 
ایثار و مقاومت و ســجده بر آن، رعایت حجاب و 
پوشش بخصوص استفاده از چادر در پرچمداری 
کاروان، ابــراز عشــق و محبت به پرچــم ایران، 
صحنه های نماز خواندن، درآغوش گرفتن حریف 
مغلوب و صحنه احترام تیم والیبال پارالمپیک به 
مادر شهید بابایی، جلوه هایی از ارزش های اسامی 

و معّرف هویت ملت ایران هستند.
ایشان تأکید کردند: بانوان ورزشکار ایرانی در 
این رقابت ها ثابت کردند که حجاب اسامی مانع 
درخشش در عرصه ورزش نیست همانگونه که این 
موضوع را در عرصه های سیاست و علم و مدیریت 

نیز ثابت کرده اند.
رهبر انقاب اسامی خاطرنشان کردند: حجاب 
ورزشکاران زن ایرانی، راه را برای ورزشکاران زن 
کشورهای اسامی نیز هموار کرده است به گونه ای 
که اکنون بانوان ورزشــکار بیش از ۱۰ کشــور 
اســامی، با رعایت حجاب در میادین ورزشــی 

حاضر می شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای موضوع به رسمیت 
نشــناختن رژیــم جنایتکار صهیونیســتی در 
میادین ورزشی را موضوعی بسیار مهم دانستند 
و گفتند: رژیم ســّفاک، نســل ُکش و نامشروع 
صهیونیستی تاش دارد با حضور در میدان های 
بین المللی ورزشی برای خود کسب مشروعیت 
کند و مستکبرین جهانی نیز به او کمک می کنند 
اما مسئوالن محترم ورزشی و ورزشکاران نباید در 

این حوزه، به هیچ وجه منفعل شوند.
ایشــان با اشــاره به اقدامات متقابــل رژیم 
صهیونیســتی و حامیانش برای محروم کردن 

ورزشکاران، تأکید کردند: وزارت ورزش و وزارت 
امور خارجه و دستگاه های حقوقی باید این موضوع 
را از راههای حقوقی دنبال و از ورزشکاران کشور و 
حتی ورزشکاران مسلمان دیگر کشورها همچون 
ورزشکار الجزایری که اخیراً محروم شد، حمایت 

کنند.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه ورزشکار 
سربلند ایرانی نمی تواند بخاطر یک مدال با نماینده 
رژیم جنایتکار دست بدهد و عمًا او را به رسمیت 
بشناسد، افزودند: این موضوع ســابقه دارد و در 
گذشته هم ورزشــکاران کشــورها از مسابقه با 
نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی امتناع 
می کردند و بعد از مدتی هم آن رژیم از بین رفت و 

رژیم صهیونیستی نیز نابود خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای چنــد توصیه نیز 
به مســئوالن ورزشــی داشتند.»کیفی سازی 
ورزش بین المللی و تکیه به اعزام ورزشــکار در 
رشته های مدال آور«، »برنامه ریزی برای ارتقای 
رتبه ایران در المپیک«، »تجلیل از درخشش یک 
نشان ایرانی پوشــاک در المپیک و لزوم حمایت 
از تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی در داخل«، 
»توجه بیشتر به ورزش های اصیل ایرانی همچون 
چوگان و اســتفاده از این موقعیــت برای جذب 
گردشگران خارجی«، »استفاده از مربیان ایرانی 
تا جای ممکن«، »رســیدگی جدی به مسائل و 
مشکات کاری و معیشتی قهرمانان« و »ارتقای 
عدالت ورزشی« جزو توصیه های رهبر انقاب به 

مسئوالن ورزش کشور بود.
پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، حمید 
سجادی، وزیر ورزش و جوانان گزارشی از کاروان 
اعزامی ایران به بازی های المپیک و پارالمپیک، 
مدال های کسب شده و جایگاه کشورمان در این 

رقابت ها بیان کرد.
همچنین هاشمیه متقیان، قهرمان پارالمپیک 
در پرتاب نیزه و جواد فروغی قهرمان المپیک در 
تیراندازی، نکات و پیشنهادهایی درباره حمایت 
برابر از قهرمانان، توسعه فعالیت های فرهنگی در 
ورزش، و بومی ســازی ورزش قهرمانی بر اساس 

مناطق، بیان کردند.

رئیس جمهوری تقویت تعامــات دوجانبه 
ایران و تاجیکستان را زمینه ای برای ارتقای سطح 

همکاری های منطقه ای دو کشور دانست.
بــه گــزارش  پایــگاه اطاع رســانی 
ریاست جمهوری، رئیس جمهوری اسامی ایران 
و امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان 
صبح دیروز در دیدار و گفت وگو با یکدیگر با اشاره 
به دین، فرهنــگ و زبان مشــترک دو ملت ابراز 
امیدواری کردند که با تاش مقام های دو کشور 
فصلی نوین در شکوفایی روابط و همکاری های دو 
کشور در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 

رقم بخورد.
ابراهیم رئیســی در این دیدار با بیان اینکه دو 
کشور ظرفیت های مناسبی برای گسترش روابط 
و همکاری های دوجانبــه دارند، گفت: تعمیق و 
تقویت مناســبات و تعامات دوجانبه زمینه ای 
برای ارتقای ســطح همکاری های منطقه ای دو 

کشور نیز خواهد بود.
وی ادامه داد: مقام های ایران و تاجیکســتان 
باید با اســتمرار منظم دیدارها و گفت وگوهای 
دوجانبه، روابطی پایدار و همــه جانبه را بین دو 
کشور فارسی زبان پایه گذاری کنند که به الگویی 

در سطح منطقه تبدیل شود.
رئیس جمهور تاجیکســتان هم در این دیدار 
از قبول دعــوت خود از ســوی رئیس جمهوری 
کشورمان برای حضور در بیست و یکمین نشست 
سران سازمان شانگهای که به ریاست کشورش 
برگزار شــد و همچنین از این بابت که رئیســی 
در اولین ســفر خارجی خود به کشــور هم زبان 
تاجیکستان سفر کرده است، قدردانی و تشکر کرد.
امامعلی رحمان با اشاره به سوابق همکاری ها و 

پروژه های مشترک اجرا شده از سوی متخصصان 
ایرانی در تاجیکستان افزود: دوستی و محبتی که 
بین مردم و دولت دو کشور وجود دارد زمینه بسیار 
مناسبی برای ارتقای سطح همکاری ها و روابط دو 

کشور است.
 نقشه راه گسترش روابط ایران و 

تاجیکستان به زودی نهایی می شود
رئیس جمهــوری همچنین در دیــدار قاهر 
رسول زاده، نخست وزیر تاجیکســتان، اجرای 
توافقات ایران و تاجیکســتان را نیازمند تاش 
جدی مقامات اجرایی دو کشور دانست و گفت: با 
رئیس جمهور تاجیکستان توافق کردیم که نقشه 
راه گســترش روابط هر چه سریع تر نهایی شده و 

اهداف آن تا سال ۲۰۳۰ عملیاتی شود. 
رئیسی، به توافقات روسای جمهور دو کشور 
برای گســترش روابط و افزایش سطح تبادالت 
تجاری به ۵۰۰ میلیون دالر اشــاره کرد و گفت: 
زمینه ها و ظرفیت های الزم برای ارتقای ســطح 
مناسبات دو کشــور کاما فراهم است و باید این 

ظرفیت ها را عملیاتی کرد.
رئیس جمهوری افزود: توافقــات الزم انجام 
شده و اسناد همکاری خوبی نیز از گذشته بین دو 
کشور به امضا رسیده که الزمه اجرای آنها تاش 
و رایزنی مستمر و منظم مقامات اجرایی ایران و 

تاجیکستان است.
قاهر رســو زاده، نخست وزیر تاجیکستان هم 
در این دیدار با تشــریح زمینه هــای همکاری و 
حضور اقتصادی و تجاری ایران در کشورش گفت: 
مشــتاقانه منتظر حضور جــدی فعاالن بخش 
خصوصی ایران در عرصه های اســتخراج و تولید 
انرژی، گردشــگری، خدمات فنی و مهندسی، 

ساخت نیروگاه و ســامت و درمان تاجیکستان 
هستیم.

اراده ما توسعه و تعمیق روابط با 
تاجیکستان در همه زمینه هاست

رئیس جمهور در آخرین مرحله از ســفر سه 
روزه به کشور تاجیکستان پس از زیارت مرقد سید 
میرعلی همدانی در شــهر کوالب، طی سخنان 
کوتاهی درجمع استقبال کنندگان و مردم این 
شهر، گفت: اراده ما گســترش و توسعه روابط با 

تاجیکستان در همه زمینه هاست.
رئیسی با بیان اینکه دو ملت ایران و تاجیکستان 
اشــتراکات فراوانی از جمله زبان، فرهنگ و دین 
مشــترک دارند، گفت: ارتباط ما فراتر از مسائل 
سیاسی است و دو کشــور ارتباط عمیق قلبی و 

فرهنگی دارند. 
رئیسی با بیان اینکه می دانیم دل شما با انقاب 
اسامی ایران است و با شخصیت امام خمینی)ره( 
و رهبر بزرگ انقاب اسامی، آشنا هستید، گفت: 
از اینکه توفیق ماقات با شما مردم خوب و زیارت  
مزار ســید جلیل القدری که چهره خداشناس، 
مردمی، خدمتگزار به مردم بوده اســت برای من 

بدست آمد، بسیار خوشحال هستم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با مردم خوب 
تاجیکستان ارتباط بسیار عمیق قلبی و فرهنگی 
داریم و این ارتباط فرهنگی بین ما و شما سرمایه 

بزرگی است که ان شاء اهلل روز به روز افزوده شود.
وی در پایان ســخنان خــود در جمع مردم 
شــهر کوالب و در پایان سفر ســه روزه به کشور 
تاجیکستان از رئیس مجلس تاجیکستان که وی 
را در ســفر به کوالب همراهی کرد و همچنین از 

مقام های محل این شهر تشکر کرد.

گزارشدیدار
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سریال تصویب طرح های غیرکارشناسانه در مجلس همچنان ادامه دارد

مهمان های جدید پای سفره 
سازمان تامین اجتماعی

سياست 2

دسترنج 4

نخست وزیر جدید لبنان می خواهد فاصله ایمنی را با تهران حفظ کند؟!

طبق کشان سوخت و 
وی ترش نجیب  ر

روز پنجشــنبه اولین محموله ســوخت 
ایران در میان اسکورت حزب اهلل، در حالی که 
کامیون ها بوق های ممتد می زدند وارد حلقه 
لبنانی هایی شد که شادی کنان به استقبال 

آن رفته بودند. 
دیروز هم رســانه ها گــزارش دادند که 
کاروان دوم از محمولــه ســوخت ایــران از 
طریق ســوریه و منطقه مرزی هرمل لبنان، 
وارد این کشور شده اســت؛ باز هم بوق زنان 
و شــادی کنان و کماکان در میان اسکورت 
حزب اهلل.  حســن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان طی هفته های گذشته بارها به اسرائیل 

و آمریکا درباره تعدی نسبت به این محموله 
هشدار داده بود. او مشخصا تاکید کرده بود از 
زمانی که این تانکرها به مقصد لبنان حرکت 

کنند، جزو خاک لبنان محسوب می شوند. 
آمریکا اما لبنــان را تهدید به تحریم کرد. 
نصراهلل هفته پیش در یک ســخنرانی گفت 
به دلیل تهدید آمریکا و برای اینکه مشکلی 
برای حکومت لبنان ایجاد نشــود، تصمیم 
گرفتیم این کشتی ها به سوریه اعزام شود و 
بعد از آنجا به جنوب لبنان بیایند.  سه شنبه 
گذشته رسانه های خارجی گزارش دادند که 

نفتکش  حامل سوخت ایران...

خبرهای فساد و معطلی دارو و تجهیزات پزشکی در گمرک،  رنج بیماران را مضاعف می کند
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