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رئیس  جمهوری پیشــرفت های بزرگ و شگرف 
ایران در حوزه فناوری نانو را غرورآفرین خواند و تاکید 
کرد: مشــارکت دادن بخش خصوصی برای سرمایه 

گذاری در حوزه فناوری نانو ضروری است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حسن روحانی دیروز در جلسه شورای عالی انقالب 
فرهنگی و پس از گزارش روند توسعه فناوری نانو در 
کشور، به توانایی های بزرگ و تاثیرگذار کشورمان در 
عرصه فناوری نانو و کاربردهای آن در بخش صنعت، 
سالمت و دانش های گوناگون نظیر هوا - فضا و دفاعی 
اشــاره کرد و گفت: جمهوری اسالمی ایران امروز نه 
تنها در عرصه تولید علم و مقاله در زمینه فناوری نانو، 
بلکه در اجرا و تبدیل آن به صنعت و محصوالت مهم، 

پیشرفت های افتخارآمیز به دست آورده است.
رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه 
اعمال تحریم های دشمنان بیشتر در امر واردات مورد 
توجه بوده است، اظهارداشــت: تحریم ها نه فقط در 
واردات بلکه در حوزه صادرات به ویژه فناوری های نو 
که حاصل تالش و دانش نسل جوان و دانشمند ایرانی 

بوده، آزار دهنده است.
روحانی ابراز امیداری کــرد با رهنمودهای مقام 
معظم رهبری بتوانیم از تحریم هــا عبور کنیم و در 
زمینه اقتصاد دیجیتال و دانــش بنیان وارد عرصه 

رقابت جهانی شویم.
رئیس شــورای عالی انقالب فرهنگی بر ضرورت 
مشارکت دادن بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 
در حوزه فناوری نانو تاکید کرد و افزود: کار جوانان و 
دانشمندان ما در عرصه فناوری نانو بسیار ارزشمند 

است و باید توسعه یابد.
 روحانی بر اهمیت نقش فناوری نانو در بخش 
سالمت به ویژه در دوره شــیوع کرونا و در زمینه 
تامین نیازهای بهداشتی از جمله ماسک و ونتیالتور 
تاکیــد و از تالش های متخصصان کشــور در این 
زمینه قدردانی کرد و گفت: روحیه انقالبی، ملی و 
اسالمی نسل جوان کشور در توسعه فناوری های نو 
از جمله نانو و بیوتکنولوژی و هسته ای نقش مهمی 
داشــته که باید هر چه بیشــتر این نقش تقویت و 

پررنگ تر شود.

  اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت 
در جلسه بعدی شورا 

در این جلســه همچنین تجارب جهانی آموزش 
کودکان در سنین ۳ تا ۶ سال مورد بررسی قرار گرفت و 
اعضا اشتراک نظر داشتند که باید بر آموزش در این دوره 
و اختصاص سرانه مناســب تر تمرکز جدی تری وجود 
داشته باشد. بر این مبنا مصوب شد که بررسی اساسنامه 
سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در جلسه بعدی شورا 
در دستور کار قرار گیرد. در این جلسه همچنین پس از 
ارائه گزارش رئیس ستاد ملی نانو که بیانگر پیشرفت های 
بزرگ و همه جانبه در حوزه نانوفناوری در کشــور بود، 
مقرر شد ضوابط و مقررات سند ملی نانو در اولین فرصت 
در ستاد نقشه جامع علمی کشور مورد بررسی و تایید قرار 
گیرد. بر اساس گزارش رئیس ستاد ملی نانو، جمهوری 
اسالمی ایران که در سال ۲۰۰۱ فقط ۲۲ مقاله جهانی 
در عرصه نانو به چاپ رسانده بود، در سال ۲۰۱۹ با چاپ 
بیش از ۱۲ هزار مقاله جهانی در این زمینه، از رتبه ۵۷ به 
رتبه چهارم جهانی ارتقا یافته و جزو ۷ کشور اول جهان 
که استانداردهای نانو در سطح جهانی را تعیین می کنند، 
قرار گرفته است. همچنین دانشمندان کشورمان تعداد 
اختراعات ثبت شــده ایران در عرصه نانو را که در سال 
۲۰۰۱ فقط ۲ اختراع بود، در سال ۲۰۱۹ به ۲۶۰ اختراع 
افزایش داده اند که ۲۴ درصد اختراعات ثبت شده جهانی 

را شامل می شود.
سید ســعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی در پایان جلســه همچنین در گفت وگویی 
تحریم مراکز علمی و آموزشی جمهوری اسالمی از 
جمله جامعه المصطفــی را محکوم کرده و از جوامع 
و مراکز علمی جهان خواســت تا چنین اقداماتی را 

محکوم کنند.

دبیرخانه کمیســیون ماده ۱۰ قانون 
فعالیــت احزاب و گروه های سیاســی با 
صدور اطالعیه ای تاکید کرد: کمیسیون 
ماده ۱۰ احزاب یک نهاد فراقوه ای است 
 که تصمیمات آن بر اســاس رأی گیری 

از اعضا است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت 
کشور، در پی طرح و انتشار برخی مسائل 
در رســانه ها در خصــوص فرایند احراز 
صالحیت برخی اعضای شورای مرکزی 
یکی از احزاب،  دبیرخانه کمیسیون ماده 
۱۰ قانــون فعالیت احــزاب و گروه های 
سیاســی اطالعیه ای تصریح کرد: برابر 
ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه های 
سیاســی )مصوب ۱۳۹۵(، بــه منظور 
صدور پروانــه جهت تشــکیل حزب و 
نظارت بر فعالیت احــزاب و انجمن های 
اقلیت هــای دینــی و انجــام وظایــف 
تصریح شــده در این قانون، کمیسیون 
احزاب متشــکل از نماینده دادســتان 
کل کشــور، نماینده رییس قوه قضاییه، 
یک نماینده از میــان دبیران کل احزاب 
ملی و یک نماینده از میــان دبیران کل 
 احزاب اســتانی دارای پروانــه فعالیت 
)بــدون حــق رأی(، معاون سیاســی 
وزارت کشــور و دو نماینده بــه انتخاب 
مجلــس شــورای اســالمی از بیــن 
 نماینــدگان داوطلب در وزارت کشــور 

تشکیل می شود.
در ایــن اطالعیه آمده اســت: چنان 
کــه از ترکیب کمیســیون نیز آشــکار 
اســت، کمیســیون ماده ۱۰ یک نهاد 
فراقوه ای اســت که تصمیمــات آن بر 
اســاس رأی گیری از اعضا اســت. بدین 
معنا کــه هرگونــه تصمیم گیــری در 
کمیســیون ماده ۱۰ احــزاب، منوط به 
تصویب در جلسات رســمی کمیسیون 
اســت و این تصمیمات با رأی گیری بین 

 اعضاء و احــراز اکثریت آرا و یــا اجماع، 
رسمیت می یابد.

این اطالعیه می افزایــد: اعالم نظر در 
خصوص اعضای منتخب برای شــورای 
مرکزی احزاب، از جمله اختیارات قانونی 
کمیسیون ماده ۱۰ محسوب می شود که 
هم چون سایر تصمیمات این کمیسیون، 
پس از طی مراحل قانونی و اخذ استعالم 
از مراجع پیش بینی شــده در قانون و در 
نهایت تصمیم گیری اعضای کمیسیون 
 بر اســاس حد نصــاب اکثریــت، اتخاذ 

و ابالغ می شود. 
 گفتنی است روز دوشنبه کمیسیون 
مــاده ۱۰ احزاب وزارت کشــور، مهدی 
کروبی دبیــرکل حزب اعتمــاد ملی را 
کــه فاقد محکومیــت قضایی اســت از 
 عضویت در شــورای مرکزی این حزب 

رد صالحیت کرد. 
حســین کروبــی فرزنــد مهــدی 
کروبــی ضمن اعــالم این خبــر، گفت: 
بنده، اســماعیل گرامی مقدم سخنگوی 
حزب و نیز رحیم ابوالحســنی که عضو 
شورای مرکزی است را هم رد صالحیت 
کرده اند؛ بــه این بهانه  کــه محکومیت 
امنیتی دارید در حالی که محکومیت ما 
سیاسی اســت. وی همچنین اعالم کرد 
که او و پــدرش، مهدی کروبــی در این 
 خصوص به دیوان عدالت اداری شکایت 

نخواهند کرد. 

رئیس قوه قضائیه صبح دیــروز به صورت 
تلفنی با رئیس شــورای عالی قضایی عراق به 

گفت وگو پرداخت.
ابراهیم رئیســی در تماس تلفنی با »فائق 
زیدان« رئیس شــورای عالی قضایی عراق، 
ضمن تشکر از مراجع قضایی این کشور برای 
پیگیری مستمر پرونده ترور شهید سلیمانی، 
شــهید ابومهدی المهندس و سایر همراهان 
آنها، امنیت ملی ایران و عراق را در هم تنیده و 
غیرقابل تفکیک خواند و عنوان کرد: ما امروز 
شــاهد اراده جدی ایران و عراق برای مبارزه 
مشترک با عوامل تنش زا و امنیت زدا هستیم.

رئیس قوه قضاییه اقدام تروریســتی سال 
گذشته را با هدف متوقف کردن ایران و عراق در 
مسیر پیشرفت و توسعه دانست و با تاکید بر لزوم 
مبارزه با تروریسم، اظهار کرد: امروز ما آمریکا را 

مصداق بارز تروریسم دولتی می دانیم.
رئیســی اختالط خون شهیدان سلیمانی 
و ابومهدی تضمیــن کننده پیوند راهبردی و 
ناگسستنی میان دو کشور ایران و عراق دانست 
و تصریح کرد: اجرای بــدون تبعیض و بدون 
استثناء عدالت، سیاســت قطعی جمهوری 
اســالمی ایران در خصوص مجازات آمران، 
مباشــران و قاتالن اقدام تروریســتی سال 

گذشته در بغداد است.
رئیس قوه قضاییه آمریکا را دشمن مشترک 
ملت های ایران و عراق دانست و با تاکید بر اینکه 
همکاری ایران و عراق باید به پیگرد قانونی نسبت 
به کسانی که در جنایت بزرگ تروریستی سال 
گذشته نقش داشــتند بیانجامد، عنوان کرد: 
اجرای مصوبه پارلمان عراق در خصوص خروج 
آمریکایی ها، تضمین کننده امنیت کشور عراق 

خواهد بود.
رئیسی با تاکید بر این نکته که کشورهای 
منطقه توانایی تامین امنیت بدون دخالت های 
بیگانــگان را دارند، گفت: حضــور آمریکا در 
منطقه جز ناامنی هیچ دســتاوردی نداشته 

و عامل آشــفتگی و اخالل در امنیت منطقه 
بوده است.

ضرورت اجرای بدون تبعیض عدالت در 
پرونده ترور شهیدان سلیمانی

همچنین در این تماس تلفنی »فائق زیدان« 
بر اجرای بدون تبعیــض عدالت در پرونده ترور 
شهیدان سلیمانی، ابومهدی و سایر همراهان 
آن ها تاکید کرد و با بیــان اینکه اختالط خون 
این شهیدان بر وحدت دو کشــور ایران و عراق 
افزوده است، گفت: ما شــاهد برگزاری مراسم 
سوگواری دو شهید در کشورهای عراق و ایران 
هستیم و می بینیم که عکس های دو شهید در 
این مراســم ها در کنار هم قرار داده می شود که 
این مساله خود نشان دهنده وحدت و سرنوشت 

مشترک دو کشور است.
وی با تاکید بر لزوم اجرای عدالت در خصوص 
پرونده ترور فرماندهان مقاومت بدون هیچگونه 
تبعیض، ادامــه داد: همچون شــما معتقدیم 
مرتکبیــن، آمرین و افرادی کــه اطالعات این 
جنایت را افشا کرده باشند باید مجازات شوند و 
این مساله در قانون کشــور عراق وجود دارد. در 
عین حال، هم اکنون دولت عراق به سمت عملی 
کردن مصوبه پارلمان دربــاره اخراج نیروهای 

آمریکایی در حال حرکت است.
رئیس شــورای عالــی قضایــی عراق 
همچنین با اشاره به ضرورت تامین امنیت 
منطقه توسط کشورهای حاضر در آن، گفت: 
نیازی به حضور نیروهای بیگانه برای تامین 

امنیت احساس نمی شود.

خبرخبرنشست

روحانی در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی؛

  پیشرفت های ایران 
در حوزه فناوری نانو غرورآفرین است

در پی ردصالحیت دبیر کل و برخی اعضای حزب اعتماد ملی در این کمیسیون اعالم شد؛  

 کمیسیون ماده۱۰ احزاب 
یک نهاد فراقوه ای است

با محور پرونده ترور شهید سلیمانی انجام شد؛

 گفت وگوی تلفنی رئیسی 
با رئیس شورای عالی قضایی عراق 

مجلس درمورد هفت تپه به دژپسند کارت زرد داد؛

خصوصی سازی یا تفویض 
اختیار به مالکان نورچشمی؟!

چرتکه 3

شهرنوشت 6

 عراق و ایران وارد فاز جدید تجاری می شوند؟

 قهر اقتصادی 
با همسایه غربی 

 روابط ایران و عراق چندی است که دچار 
تنش های سیاسی و اقتصادی شده است. حاال 
تنش ها از بازگشت محموله های کاالیی ایران 
و معدوم سازی آنها و انتشار گسترده فیلم ها 

در فضای مجازی فراتر رفته است. 
به نظر می رســد اصرار ایــران بر دریافت 
منابع بلوکه شده ا ش قراردادهای بلندمدت 

را نیز در معرض خطر قرار داده است.
 ایران چقدر پول در عراق دارد؟

 شــرکت ملی گاز ایران میزان طلبش از 
عراق را ۶ میلیــارد دالر اعالم می کند. ایران 
در سال های اخیر نسبت به صادرات برق به 

این کشور نیز اقدام کرده است. بر این اساس 
میزان مطالبات ایران بیش از ۶ میلیارد دالر 
اســت. در عین حال وزیر نیرو نیز عازم عراق 
اســت و این خبر نشــان می دهد رایزنی ها 
برای دستیابی به توافق جدید ادامه دارد.  در 
هفته های گذشته نیز انتشار خبر واردات جو 
در ازای بدهی های قبلی عراق به ایران سرو 
صدای زیادی را به پــا کرد. حاال اما تازه ترین 
خبرها حکایت از کاهش صادرات گاز ایران به 
عراق دارد آن هم به دلیل بدهی های معوق در 
کنار اخطارهای مکرری که پاسخی از سوی 

طرف عراقی به آنها داده نشده است...

آزمایش ها وارد فاز جدیدی شد؛

آغاز تست انسانی واکسن کرونای ایرانی با سه داوطلب
شهرنوشت 6


