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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

شهروند| مراسم پایانی سی وششمين دوره مسابقات 
بين المللی قرآن کریم صبح دیروز با  شــرکت اســاتيد 
برجســته و قاریان بين المللی و همچنين قرآن پژوهان 
و ميهمانان شــرکت کننده در  این مسابقات، در حضور 
رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد .   حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای  در این مراســم، فهم قرآن و عمــل به آن را 
تامين کننده سعادت بشــر در دنيا و آخرت دانستند و  با 
تأکيد بر این که بسياری از مشکالت و گرفتاری های امت 
اسالمی و بشریت به علت عمل  نکردن به معارف قرآنی 
است، گفتند: »امروز به لطف الهی در جمهوری اسالمی، 
اقبال مردم  بویژه جوانان به معارف قرآنی و تمسک به این 
معارف روز به روز درحال گسترش است و  همين تمسک 
به قرآن مایه سعادت، قوت و عزت نظام اسالمی خواهد 

بود .« 
رهبر معظم انقالب بــا قدردانی از دســت اندرکاران 
برگزاری مســابقات بين المللی قرآن، تــالوت  قرآن و 
انس بــا آن را مقدمه فهم و معرفــت قرآنی و همچنين 
تعميق معنویت در قلب و ذهن  انســان برشــمردند و 
افزودند:»بسياری از کج روی ها، بدفهمی ها، نااميدی ها، 
خيانت ها، دشمنی ها  و تسليم شــدن در برابر طواغيت، 
به علت دوری از قرآن، و معنویت و معرفت ناشــی از آن 

 است.«
ایشان با تأکيد بر این که عمل به قرآن زمينه ساز عزت، 
رفاه، پيشرفت، قدرت، انســجام، سبک  زندگی شيرین 
در دنيا و تأمين کننده سعادت آخرت است، خاطرنشان 
کردند: »متاسفانه برخی  ســران کشورهای اسالمی به 
دستورات قرآنی عمل نمی کنند و به جای آن که »اشداُء 
علی  الکفار« باشند، نوکر و دنباله رو آمریکا و صهيونيست ها 
هستند و به جای »رحماُء بَيَنُهم«،  زمينه ساز اختالف ها 
و جنگ ها همچون جنگ ســوریه، یمن و کشتار مردم 

مسلمان شده اند .«
رهبر انقالب اسالمی، الزمه عمل به قرآن را یاد خداوند و 
تقوای الهی دانستند و با اشاره به  شهدا به عنوان انسان هایی 
که در مرتبه عالی تقوا قرار دارند، گفتند: »شــهدای ما 
درس های  زیــادی را به ملت ایــران دادند که نمونه بارز 
آن، پدیده کم نظيِر حرکت عظيم مردمی برای  کمک به 

مناطق سيل زده است .«
حضرت آیت اهلل خامنه ای، امدادرســانی و کمک های 
مردمی به مناطق سيل زده گلســتان،  مازندران، ایالم، 
لرستان و خوزستان را شــبيه حرکت جوانان در دوران 
دفاع مقدس خواندند و  افزودنــد:   »این حرکت عجيب 
مردمی که این روزها شــاهد هســتيم، همانند روحيه 
فداکاری و شــوق  و ذوق جوانان در دهه شصت است .« 
ایشــان، این روحيه را نتيجه آموزه ها و درس های قرآنی 
 برشمردند و با اشــاره به دشمنی ها با جمهوری اسالمی 
ایران، تأکيد کردند:   »اگر چه دشمنی ها  و حجم و شدت 
آن بيشتر از گذشته به نظر می رســد اما این اقدامات و 
توطئه ها، نََفس های  آخر دشمنِی دشمنان با جمهوری 

اسالمی است . «

ایشان در پایان تأکيد کردند:»هرچه آنها نسبت به ملت 
ایران شــدت عمل بيشــتری به خرج دهند و  سخت تر 
بگيرند و هرچه از پایبندی ملــت ایران به معارف قرآنی 
عصبانی شوند، اما این ملت  در مقابل، قوی تر و قدرتمندتر 

خواهد شد و تمسک خود را به قرآن بيشتر خواهد کرد.« 
در  ابتدای این دیــدار تعدادی از اســاتيد و برگزیدگان 
مسابقات بين المللی قرآن کریم، آیاتی از کالم اهلل  مجيد 

را تالوت کردند. 

فقط یک توصيه ساده

دست خالی میهمانی نرویم!

مریم شکرانی
روزنامهنگار

حــرف از خاطــرات نامــزدی مامــان و بابا که 
می شــود، از پاکت های بــزرگ ميوه های مرغوبی 
می گویند که بابا بــرای خانواده مادربزرگم می برد 
و جعبه ای از بهترین و تازه ترین شــيرینی ها.... بابا 
می گوید که آن زمان رســم بود و هيچکس دست 
خالی بــه ميهمانی نمی رفت و مــن فکر می کنم 
که چه رسم قشنگی بوده اســت. البته مامان هم 
تعریف می کنــد که در دورهمی هــای خانوادگی 
زیاد پيش می آمد که هر کس غذای خود را می برد 

و همگی ناهار یا شام را دور هم صرف می کردند. 
حــاال امــا ميهمانی ها جــز هزینــه و زحمت 
صاحبخانــه چيز دیگری نــدارد. ميزبان هایی که 
مجبور می شوند در این گرانی سر به فلک کشيده، 
جور خرید چند مدل غذا را بکشند. آداب امروزی 
ميهمانی به چند مدل غذا بسنده نمی کند و انواع 
دســر و پيش غذا و تنقــالت در ميهمانی ها صرف 
می شود و هزینه ســنگينی به خانواده ها تحميل 
می کند. البته چشم و همچشــمی یا عالقه ذاتی 
ما ایرانی ها بــه زرق و برق باعث می شــود که اگر 
ميهمانی ای برگزار شــد، هر کسی تالش کند تا از 

این مسابقه عقب نماند. 
البته از ميهمانی های گاه گدار و جسته وگریخته 
پرخرج که بگذریم، واقعيت این است که سرکشی 
قيمت هــا وضعيــت را به جایی رســانده اســت 
کــه از دورهمی هــای خانوادگی فاکتــور گرفته 
شــود. پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــای امروزی، 
بازنشســته هایی با حقوق های یکــی، دو ميليون 
تومانی هستند و جوان ترها هم که وضعيت بهتری 
ندارند. این اســت که »خانه نبودن« و عذرخواهی 
بهانه خيلی ها شده اســت تا از ميهمانی های مدام 

صرف نظر کنند. 
من فکر می کنم در ایــن وضعيت که رفت و آمد 
و ميهمانی جزو محدود آپشــن های مــا ایرانی ها 
برای سرگرمی و تفریح است، شاید خوب باشد که 
رســم های کهنه را زنده کنيم؛ اینکه دست خالی 
به ميهمانی نرویم و شده اســت با یک پاکت ميوه 
یا جعبه شيرینی، دوســتانه و محترمانه به ميزبان 
کمک مالی کنيم. من حتی فکــر می کنم که چه 
اشکالی دارد که با بردن غذا و دور هم صرف کردن 
آن ميهمانی های باصفا و شــاد دوره کودکی مان 
را زنده کنيم؟ اصال مگر هــدف این ميهمانی ها و 
رفت وآمدها چه بوده اســت؟ فخرفروشــی یا دور 
هم نشســتن و تازه کردن دیدارها و دوســتی ها؟ 
چــرا باید اجازه بدهيم مشــکالت ریز و درشــت 
اقتصادی دوستی های مان را تحت تاثير قرار بدهد 
یا دلخوشی های ساده دور هم بودن را از ما بگيرد؟ 
درست اســت که وضعيت اقتصادی موجب شده 
است که همه ما تحت فشار باشيم اما چه اشکالی 
دارد خودمان هم برای دلخوشــی های مان قدمی 

کوچک برداریم؟

یادداشت

 روحیه فداکاری و امداد به سیل زدگان
از آموزه های قرآن و شهداست

 

نماینده رهبر انقالب صبح روز گذشته با سفر به استان خوزستان 
در جمع مردم سیل زده این استان حاضر شــد و از نزدیک کمبودها 
و مشکالت آنان را بررســی کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی حوزه، 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، حجت االسالم و المسلمین 
معزی با حضــور در اردوگاه ثامن االئمه شــهر اهواز بــا بیان این که 
مسئوالن با تمام قوت، امکانات و مایحتاج متاثران ناشی از وقوع سیل 
را فراهم می کنند، گفت: »باید توجه کرد تا در کمک به ســیل زدگان 
کرامت و شخصیت انسانی آنان حفظ شــود، چراکه اساسا این افراد 
تا قبل از وقوع سیل و ویران شــدن زندگی دارای اعتبار و یک زندگی 

آبرومند بوده اند.« 
نماینده رهبر انقالب در جمعیت هالل احمر سپس با تاکید بر بسیج 
حداکثری امکانات همچون وسایل سرمایشــی در 92 اردوگاه اسکان 
اضطراری مستقر در خوزستان، به منظور مقابله با گرمای این استان و 
همچنین اقالم بهداشتی مورد نیاز سیل زدگان خاطرنشان کرد: »در این 
میان نمی توان کمک و حمایت همه جانبه مردم را نیز نادیده گرفت.« 
بازدید از اردوگاه های مستقر در شهرهای سوسنگرد، حمیدیه و دشت 
آزادگان از دیگر برنامه های سفر نماینده رهبر انقالب به خوزستان بود. در 
سفر نماینده مقام معظم رهبری به استان خوزستان که به منظور بازدید 
از مناطق سیل زده و دلجویی از سیل زدگان استان صورت گرفته است، 
رئیس منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا )منا( فدراسیون بین المللی 

صلیب ســرخ و جمعیت های هالل احمر با نماینــده رهبر انقالب در 
جمعیت هالل احمر دیدار کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر در این دیدار حجت االسالم والمسلیمن معزی از همدردی 
و همیاری جامعه بین المللی و فدراسیون صلیب سرخ و جمعیت های 
هالل احمر تقدیر کرد و گفت: حضور رئیس منطقه ای خاورمیانه و شمال 
آفریقا فدراسیون در خوزستان نشانه ی توجه و همدلی آنان با سیل 

زدگان جمهوری اسالمی ایران است.
نماینده رهبر انقالب در جمعیت هالل احمر با ابراز خرسندی از 
حضور فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های هالل احمر در 
ایران، ابراز امیدواری کرد این حضور سبب توجه بیش از پیش جوامع 
بین المللی به گستره ی خسارات وارد آمده به نقاط مختلف ایران پس از 
وقوع سیالب های اخیر شود و این نهاد بین المللی بتواند بدون توجه به 

فشارهای ظالمانه کمک های بین المللی را به ایران برساند.
رئیس منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا فدراسیون بین المللی 
صلیب سرخ و جمعیت های هالل احمر نیز در این دیدار با ابراز تاسف 
از وقوع سیل در مناطق مختلف جمهوری اسالمی ایران و گستردگی 
خسارات به بار آمده از آن، تالش برای تسکین آالم سیل زدگان را هدف 
سفر خود به خوزستان اعالم کرد و بر همکاری همه جانبه با جمعیت 

هالل احمر ایران به منظور رفع مشکالت و خسارات تاکید کرد. 

نماینده رهبر انقالب در جمع سيل زدگان خوزستانی:  

در کمک به سیل زدگان کرامت و شخصیت انسانی آنها حفظ شود 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بين المللی قرآن کریم :
ون

ریب
ت
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معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به بارش های اخیر کشور و بحران سیل در برخی استان ها گفت: »وقوع سیالب 
در کنار همه مشکالت و سختی ها با درس هایی نیز همراه بود تا از این پس از تجاوز به حریم رودخانه ها و مسیل ها 
به طور جدی جلوگیری شود و مردم نیز از این موضوع آگاه شدند که ساخت وسازها در حریم رودخانه ها تا چه حد 
می تواند خطرآفرین باشد.« او همچنین از وزارت نیرو خواست به عنوان دبیرخانه شورای عالی آب با همکاری سایر 
دستگاه های مرتبط، ضمن برنامه ریزی برای الیروبی بستر رودخانه ها، بدون مماشات موضوع ساخت وسازها و تجاوز 
به حریم رودخانه ها و مسیل ها را نیز به طور ویژه در دســتور کار قرار دهد تا از حریم طبیعت بخصوص رودخانه ها 

صیانت شود و شاهد تکرار وقوع این گونه خسارات و آسیب ها نباشیم.

اسحاق جهانگيری:

صیانت از حریم 
طبیعت باید بدون 
مماشات پیگیری شود
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اشيای بزرگ یا سنگين و 
همچنين ظروف شيشه ای ، 

چينی و سایر اشيای شکستنی 
و ظروف حاوی مواد خوراکی و 

شيميایی  را در قفسه های پایين 
کابينت و کمد قرار دهيد.

الل
ه

رهبر معظم انقالب در پاسخ به درخواست مجوز رئيس جمهوری برای 
برداشت از صندوق توسعه ملی : 

 اقدامات الزم برای جبران خسارات
از محل های موجود را سریعا آغاز کنید

رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به درخواست مجوز رئيس جمهوری برای برداشت از  صندوق توسعه ملی 
به منظور تأمين بخشی از هزینه های ناشی از خسارات سيل های اخير،  جدیت دستگاه های مسئول در پيگيری 
و جبران خسارت های مالی سنگين سيل به ویژه خسارت های  وارده بر کشــاورزان را الزم دانستند و از دولت 
خواستند که با استفاده از محل های قانونی  موجود، سریعاً اقدامات الزم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع بندی 

وضع و در صورت  نياز، برداشت از صندوق توسعه ملی مورد تأیيد خواهد بود . 
متن پاسخ رهبر انقالب اسالمی به این شرح است :

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب حجت االسالم والمسلمين آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و تحيت

در پاسخ به مرقوم شماره ۶۳۶ – ۹۸/م مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۸ آن جناب اشعار می دارد :
خسارت های مالی ناشی از سيل ویرانگر به ویژه در چند استان بسيار سنگين و مصيبت بار است  و الزم است 
به طور جّدی از سوی دستگاه های مسئول پيگيری و جبران شود. البته کمک های  مردم و نهادهای انقالبی و 
دستگاه های متعدد دولتی و نظامی در این ایام حقاً چشمگير و  موجب سپاس و قدردانی است ولی این کمک ها 
نمی تواند خسارت های وارده به آحاد مردم  بویژه کشاورزان و صاحبان کشتزارهای سيل زده را جبران کند و 
ورود دولت الزم است.  مطلعيد که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه های دیگر 

ممکن  است لذا تأکيد می شود که دولت سریعاً از محل هایی همچون :
     • پنج درصد مقرر در بودجه ی عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غيرمترقبه

     • جابجایی در ردیف های بودجه های عمرانی
     • بيمه ها و تسهيالت بانکی

اقدامات الزم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع بندی وضعيت، در صورت نياز، برداشت از  صندوق مزبور مورد 
تأیيد این جانب خواهد بود. الزم می دانم توصيه های زیر را برای جریان  بهتر کارها مطرح نمایم :

 ۱      - فرماندهی واحد برای مدیریت یکپارچه، هماهنگی، انسجام، پيگيری، نظارت و  پاسخگویی نسبت به 
اقدامات پيشگيری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی ایجاد شود . 

 ۲      - پایگاه اطالعات جامع و قابل اتکاء از کليه عناصر حقيقی و حقوقی متاثر از سيالب  اخير با قابليت برآورد 
دقيق خسارات و نيازها و رصد کليه خدمات و کمک های دریافتی از  مبادی مختلف در اسرع وقت ایجاد شود . 

 ۳      - برنامه اقدامات با اولویت بندی و زمان بندی مشــخص تهيه و تقســيم کار بين دستگاه های  اجرایی و 
نهادهای عمومی و انقالبی و مردمی با تعيين مسئوليت ها تهيه و به اجرا گذاشته  شود . 

 ۴      - اقدامات الزم برای تأمين نيازها و مایحتاج عمومی و فوری افراد متاثر از سيالب  خصوصاً تأمين خسارات 
کشاورزان در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد . 

  ۵       -به منظور رونق کسب وکار در مناطق سيل زده حداکثر اســتفاده از ظرفيت های مناطق  مذکور برای 
بازســازی صورت پذیرد. ضمن این که تدابير الزم و فوری برای بازســازی و  تعمير ســریع و ایمن واحدهای 

آسيب دیده مسکونی و تجاری و توليدی به اجراء گذاشته شود . 
توفيقات همه  دست اندرکاران را مسألت می نمایم . 

سّيد علی خامنه ای
 ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ 

 نوبت سپاه است که
مهربانی جناح ها  را جواب دهد

تابــش،  محمدرضــا 
نایب رئيس فراکسيون اميد 
مجلس گفت: »جواب سپاه 
به مهربانی جناح ها می تواند 
این باشــد که در برخی از 
رویه ها تجدیدنظر کند. در 
سياســت هم آن چه موکول و مربوط می شود به 
حفظ ارزش های اسالمی مانند دفاع از سپاه، همه 
پای آن ایســتاده ایم، ولــی در جاهایی که محل 
مناقشه و اختالف نظر اســت و تصور می شود که 
جناحی بهره برداری می کنــد و جناحی تضعيف 
می شــود، نباید نظاميــان مداخلــه کنند. همه 
جناح ها، احزاب و گروه ها با توجه به منافع و مصالح 
ملی به اجماع رســيدند که باید در مقابل هجمه 
نابخردانه ترامــپ و دولت آمریکا از ســپاه که از 
ارزش ها دفاع کرده است و در حفظ و ارتقای منافع 
ملی کشور ســهم ارزنده ای داشته و در خط مقدم 

مبارزه با تروریست بوده، دفاع کنند.«

 اقدام ترامپ به سفارش نتانیاهو 
و بخشی از معامله با آل سعود بود

سیدحسن  سرلشــکر 
عالی  مشاور  فیروزآبادی، 
نظامی فرماندهــی کل قوا 
گفت: »اقدام رئيس جمهوری 
آمریکا درباره سپاه بخشی از 
معامالت آنها با آل ســعود و 
امارات است. آمریکایی ها مستاصل شدند و دخالت 
آنهــا در منطقه چيزی جز شکســت بــرای آنها 
دربرنداشته است. آنها ميليارد ها دالر در منطقه هدر 
دادند و چيزی در منطقه عایدشان نشده است. چنين 
شخصی نمی تواند یک دولت را برای تصميمات اداره 
کند و اقدام ترامپ درباره ســپاه سياسی و متناقض 
است. در مقابل اقدام ترامپ، ما نيز نيرو های نظامی 
آمریکا در منطقه غرب آسيا موسوم به »سنتکام« را در 
فهرست گروه های تروریستی قرار دادیم و چنانچه 
آمریکایی ها هر کدام اقدامی انجام دهند، عمل مقابله 

به مثل انجام می دهيم.«

 اصالح طلبان باید به فکر
حل نارسایی ها باشند

غالمحسین کرباسچی، 
دبيرکل حــزب کارگزاران 
گفت: »رفتار اصالح طلبان 
باید به گونه ای باشد که هم 
حاکميت و هم مردم و نيز 
برون داد این جریان نشان 
بدهد کــه به جــای رقابت های سياســی به فکر 
نارسایی ها و حل آنها هستند. اصالح طلبان فضایی 
را در کشــور به وجود بياورند که فضای ناامنی و 
عدم اعتماد سياســی از جانب مــردم و حکومت 
شــکل نگيرد؛ یعنی مــردم بــه اصالح طلبان، 
اصولگرایان و مجموعه حکومت بدبين نباشــند و 
حکومت هــم فضایی را برای کســانی که منتقد 
هستند، فراهم کند، تا شرایط بدبينی و سوءظن 
نسبت به یکدیگر در کمترین حالت ممکن باشد.«
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