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صفحه2

قائم مقام دبیرکل خانه صمت:

خالقی گفت :در ح��ال حاضر حدود  ۵۰درصد صنعت
سیمان کشور بال استفاده مانده است .صنایع کشور ما
میراث دار حجم عظیمی از ظرفیتهای صنعتی است
که در دورههای مختلف ایجاد شد و...
صفحه3

معاون وزیر بهداشت:

خیز مجدد کرونا
در تهران
صفحه5

تخلف شرکتهای تولیدکننده فوالد؛

عرضه اندک در بورس و
فروش مابقی در بازار آزاد

سخنگوی دولت:

دولت
تعطیل نیست

نگرانی سفره خالی مردم نگرانی هر روزه ماست

عض��و کمیس��یون صنایع و معدن مجل��س میگوید
نگاهی به مصوبات ستاد تنظیم بازار نشان میدهد که
در مقاطع مختلف تصمیمات بسیاری در ارتباط با بازار
محصوالت فوالدی اخذ شده اما...
صفحه3

وزیر نفت:

من مخالف کارت سوخت
نبودم ،دولت بود
صفحه2

صفحه2

در شورایعالی فضای مجازی؛

طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات تصویب شد

طرح کالن و معماری ش��بکه ملی اطالعات در  ۵ماده
به تصویب اعضای ش��ورایعالی فضای مجازی رسید.
به گ��زارش فارس ،طرح کالن و معماری ش��بکه ملی
اطالع��ات در  ۵ماده به تصویب اعضای ش��ورایعالی
فضای مجازی رس��ید .در جلس��ه ش��ورایعالی فضای
مج��ازی اقدامات کالن و نگاش��ت نه��ادی مربوط به
شبکه ملی اطالعات نهایی و تصویب شد .بر این اساس
اقدامات عملی و نهادهای متولی اجرای این اقدامات نیز
مش��خص و معین شدند .بر اس��اس این مصوبه ،اجزای

شبکه ملی اطالعات شامل شبکههای هسته ،تجمیع و
دسترسی ،مراکز تبادل ترافیک ،شبکههای توزیع محتوا،
ش��بکههای اختصاصی ،مراکز داده عمومی ،قطبهای
مراک��ز داده و مرکز مدیریت و رصد ،میش��ود .معماری
ش��بکه ملی اطالعات در ش��ورای عالی فضای مجازی
تصویب ش��د ی��ک معماری  ۴الیه اس��ت که ش��امل
الیههای زیرساخت ارتباطی و اطالعاتی ،زیرساخت نرم
افزاری ،خدمات و محتوا میشود ،میتوان الیه زیرساخت
ارتباطی و اطالعاتی را نیز به  ۲زیرالیه ارتباطی و زیرالیه

اطالعاتی تقس��یم کرد .منظور از زیرالیه های ارتباطی
شامل زیرساختهایی مانند بی سیم ،باسیم ،کابل ،فیبر
و فراهم کردن ارتباطات اس��ت و زیرس��اخت اطالعاتی
نی��ز به مراکز داده و کامپیوت��ر و انبارش دادهها ،اطالق
میشود .منظور از زیرساخت نرم افزاری ،مؤلفههای نرم
افزاری اس��ت که برای ارائه خدمات مورد نیاز هس��تند.
یعنی خدماتی که باید زیرس��اخت به بخش دانش بنیان
و بخ��ش خصوصی بدهد که بتوانن��د برنامک ها و نرم
افزارهایشان را مبتنی بر آن ،بنویسند.

جمعیت الوفاق بحرین:

خائنان به بیت المقدس ،مکه را هم واگذار خواهند کرد

جمعیت الوفاق بحرین بعنوان بزرگترین گروه معارض این
کشور ،س��ازش حکومت این کشور با رژیم صهیونیستی
را ذل��ت و خواری توصیف کرد .به گزارش فارس ،ش��یخ
«حسین الدیهی» نائب رئیس جمعیت الوفاق بحرین بعنوان
بزرگترین گ��روه معارض بحرینی ،گفت که بحرینیها تا
توگو با شبکه
ابد در کنار فلسطینیها هس��تند .او در گف 
المیادین توافقات س��ازش با رژیم صیهونیستی را سقوط
سازشکاران عنوان کرد و گفت که آنها تا کنون یک روز
هم د رکنار مردم فلسطین نبودند .الدیهی افزود :همواره در
کنار مردم فلسطین در یک جبهه خواهیم ماند و هیچ زمانی

ط��رف جریان ذلت و خواری را نخواهیم گرفت و از اینکه
نام بحرین در توافق سازش و حقارت آمده ،متأسفیم ».او با
اشاره به امضای توافق سازش در کاخ سفید که قرار است
امروز انجام شود ،گفت که به بهانه صلح میخواهند قدس
شریف را دفن کنند .این معارض بحرینی تأکید کرد که هر
کسی از قدس دفاع کند ،گویی از مکه دفاع کرده است و هر
کسی که امروز پشت به قدس میکند ،فردا روز مکه را نیز
واگذار خواهد کرد .حسین الدیهی سپس گفت که فلسطین
همواره جزو اصول ثابت جمعیت الوفاق و انقالبیون بحرین
خواهد ماند .جمعیت الوفاق بحرین شامگاه یکشنبه اعالم

کرده بود که حکومت آل خلیفه نهادهای دینی ،ورزش��ی
و مدن��ی بحرین را مجبور کرده اس��ت ت��ا در حمایت از
س��ازش بیانیه بدهند .از جمعه گذشته که دونالد ترامپ از
قصد بحرین برای سازش با رژیم صهیونیستی خبر داده،
گروههای بحرینی به شدت به مخالفت با این تصمیم رژیم
منامه برخواستهاند .روز گذش��ته «ابراهیم العرادی» مدیر
دفتر سیاس��ی جنبش «ائتالف جوانان  ۱۴فوریه» از افکار
عمومی جهانی خواست تا سازش با رژیم صهیونیستی را
به نام بحرین ندانند و این اقدام صرفا از س��وی آل خلیفه
انجام گرفته است.

عمران خان:

اگر تمام دنیا اسرائیل را به رسمیت بشناسند پاکستان نمیشناسد

نخست وزیر پاکس��تان اعالم کرد :اگر تمام دنیا بخواهند
اسرائیل را به رسمیت بشناسند ،اسالمآباد این کار را نمیکند
و هرگز تصمیمی مغایر با خواستههای ملت فلسطین نخواهد
گرفت .به گزارش مهر ،عمران خان نخست وزیر پاکستان
در واکنش به عادیسازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی
پس از امارات در گفتگویی با شبکه پاکستانی « »۹۲گفت :اگر

تمام دنیا بخواهند اسرائیل را به رسمیت بشناسند ،اسالمآباد
این کار را نمیکند و هرگز تصمیمی مغایر با خواستههای
ملت فلسطین نخواهد گرفت .نخست وزیر پاکستان تاکید
کرد :ما هیچ مصالحهای روی اصول اساسی خود مبنی بر
حمایت از فلس��طین و آزادی این کشور نخواهیم کرد ،ما
حامی فلس��طینیها خواهیم بود مطابق آنچه محمدعلی

جناح بنیانگذار پاکستان از خود باقی گذاشت و این موضع
همیشگی پاکستان خواهد بود .وی اظهار داشت :تا زمانی که
راهکار عادالنه برای حل مسئله فلسطین اجرا نشود ،هرگونه
به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی منتفی است .وقتی
طرفهای اصلی فلسطین سازش با صهیونیستها را قبول
ندارند ما چطور میتوانیم آن را بپذیریم.

طبق اعالم سفارت لندن در عراق؛

خودروی دیپلماتهای انگلیسی در بغداد با بمب هدف قرار گرفت

س��فارت انگلیس در بغ��داد از هدف ق��رار گرفتن یکی
خودروهای س��فارت این کش��ور در پایتخت عراق و در
نزدیکی منطقه س��بز خبر داد .به گزارش مهر به نقل از
بغداد الیوم ،سفارت انگلیس در بغداد از هدف قرار گرفتن
یکی از خودروهای سفارت این کشور در پایتخت عراق و
در نزدیکی منطقه سبز خبر داد .سفارت انگلیس در بغداد
امروز س��ه شنبه  ۱۵سپتامبر  ۲۰۲۰اعالم کرد که یکی
از خودروهای این سفارتخانه با بمب در نزدیکی منطقه

سبز بغداد هدف قرار گرفته است .در بیانیه این سفارتخانه
آمده است :یک بمب ،خودرو دیپلماتهای ما را در بغداد
هدف قرار داده است اما تلفاتی به بار نیامده است .این در
حالی است که اسپوتنیک قب ً
ال از هدف قرار گرفتن کاروان
دیپلماتهای انگلیسی در نزدیکی مسجد ام الطبول واقع
در میان منطقه الیرموک و البیاع در غرب بغداد خبر داده
بود .ساعاتی قبل ،یک منبع امنیتی عراقی از شنیده شدن
صدای انفجار در منطقه سبز بغداد خبر داده و اعالم کرده

بود :تحقیقات درباره عل��ت این انفجار ادامه دارد .تدابیر
امنیتی ش��دیدی به دنبال شنیده شدن صدای انفجار در
منطقه س��بز بغداد ،حکمفرما شده است .شی ناشناسی
امروز صبح منفجر شد و به دنبال آن صدای انفجار مهیبی
از سمت مسجد ام الطبول نزدیک به منطقه سبز شنیده
شد .به دنبال انفجار عالوه بر اعمال تدابیر شدید امنیتی،
بالگردها بر فراز منطقه به پ��رواز درآمدند و ورودیهای
منطقه سبز در برابر خودروها بسته شده است.

زنگ خطر کاهش جمعیت
به صدا درآمده است

روزنامهصبحايران

 ۵۰درصد صنعت سیمان کشور
بال استفاده رها شد

یادداشت

قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف
کرده اس��ت که تا پایان سال اجرای این
بهای اجتماعی را
برنامه  25درصد آسی 
کاهش دهد و مواردی همچون خشونت،
کودکان کار ،طالق ،اعتیاد و حاشیهنشینی
را به عنوان اولویتهایی که باید مدنظر
قرار گیرد ،تعیین کرده اس��ت .البته این
اولویتها در قانون برنامه شش��م توسعه
حصری نبوده و به صورت مثالی گذاشته
شده است که ما معتقدیم موارد مذکور از
اولویتهای اصلی آسیبهای اجتماعی
اس��ت و باید برای کاهش ه��ر کدام از
آنها به طور جدی برنامهریزی شود .آنچه
مسلم اس��ت کاهش آمار اعتیاد و طالق
که به بنیان خانواده آس��یب میرس��انند
و موضوع مه��م تعالی جمعیت را تهدید
میکنن��د باید ب��ه طور ج��دی پیگیری
ش��وند ،چرا که موضوع تعالی خانواده در
شرایط کنونی از اهمیت بسزایی برخوردار
است و اگر از آن غافل شویم آسیبهای
ناشی از آن قابل جبران نخواهد بود .نرخ
باروری در س��ال  90به ازای هر خانم در
کشور  2.1بوده است که بر اساس برنامه
تا پایان سال  1400باید به  2.5میرسید
و ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در آمارهای
کنونی نرخ باروری به  1.7رس��یده است
و نه تنها  4درصد تعیین ش��ده رش��د در
این زمینه نداشتهایم ،بلکه همین میزان
کاهش هم داش��تهایم 2.1 .نرخ باروری
بیانگ��ر نرخ برابری اس��ت که در پی آن
نه رشد و نه اُفت خواهیم داشت و با 1.7
نرخ باروری به س��مت کاهش جمعیت و
انقراض نسل حرکت میکنیم ،بنابراین
باید این موضوع به عنوان یک آس��یب
اصل��ی پیگیری کنیم که بخش��ی از آن
به حوزه اقتصاد و ط�لاق برمیگردد .ما
باید خانواده محوری را در حوزه اجتماعی
ب��ه عنوان اولوی��ت اول دنبال کنیم ،هر
چند سرمنش��ا عدم موفقی��ت در کنترل
آس��یبهای اجتماعی به نبود هماهنگی
و همافزای��ی دس��تگاههای مربوط��ه
برمیگردد و مسئولیتگریزی در آنها هم
در این زمینه مزید بر علت شده است.

