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بررسیتازهترینگزینه
هدایت تیم ملی فوتبال ایران

رهبرانقالب:

کمکهای مردم
بهسیلزدگانچشمگیر
و موجب قدردانی است

تور ،هنوز میلرزد!

آدرنالین 7

همین صفحه

حذف حداقلها به بهانه حذف سخاوتمندی
بیش از حد نظام بازنشستگی!

َ
«کننشینی» مجمع
زیر ذرهبیـن
اندر احواالت چالش تازه
مجمع با بهارستانیها

مستمریبازنشستگان
۳۱درصد خط فقر است
دسترنج 4

دیروز نماگر بورس شاهد رکوردشکنی بود

پیشیگرفتن
تقاضا بر عرضه
و شگفتی سهامداران

اختالف مجمع تشخیص و مجلس یا بهتر است
بگوییم اختالف محســن رضایــی و اصالحطلبان
در مجلس و البته دولت ،چند روزی اســت که ابعاد
تازهای پیدا کرده اســت .سال گذشــته رابطه این
دو نهاد ،کامال تحتالشــعاع موضوع «هیأت عالی
نظارتمجمعتشخیص»بود؛نمایندگانیچونعلی
مطهری مداخله این هیأت را در مصوبات مجلس به
معنای تولد شورای نگهبان دوم و بدعت در فرآیند
قانونگذاری میدانستند و کســانی چون محسن
رضایی و غالمرضا مصباحی مقدم ،حامی تمام قد
این هیأت و نقشــی که ایفا میکرد ،بودند .عالوه بر
این موضوع ،هرازگاهی به لیســت بلندباالی موارد
اختالفی میــان مجمع و مجلس اضافه میشــود.
آخرین آنها مربوط به اظهارات هفته گذشــته دبیر
مجمع تشخیص است .محسن رضایی در نشست
خبریاولینروزجلسهمجمعدرسال،98گفتکه
«مقاممعظمرهبریوبسیاریازمراجعنظرشاناین
استکهتصمیماتمجمعتشخیصبایدزمانداشته
باشد،چراکهمصلحتدائمینیستو...

چرتکه 3

با تداوم اعترضات مردمی؛

ارتش سودان
آماده سازش است
جهان 5

حاشیهای بر متن تهران بزرگ؛

عکس تزئینی است

سیاست 2

شهرنوشت 6

خبر

خبر

رهبر انقالب:

کمکهای مردم به سیلزدگان چشمگیر و موجب قدردانی است

مراسمپایانیسیوششمیندورهمسابقاتبینالمللیقرآن
کریمصبحدیروزباشرکتاساتیدبرجستهوقاریانبینالمللی
و همچنیــن قرآنپژوهان و میهمانان شــرکتکننده در این
مسابقات،درحضوررهبرمعظمانقالباسالمیبرگزارشد.
به گزارش ایلنا ،رهبر انقالب اســامی در این مراسم ،فهم
قرآن و عمل به آن را تأمین کننده سعادت بشر در دنیا و آخرت
دانستندوباتأکیدبراینکهبسیاریازمشکالتوگرفتاریهای
امتاسالمیوبشریتبهعلتعملنکردنبهمعارفقرآنیاست،
گفتند:امروزبهلطفالهیدرجمهوریاسالمی،اقبالمردمبویژه
جوانانبهمعارفقرآنیوتمسکبهاینمعارفروزبهروزدرحال
گسترشاستوهمینتمسکبهقرآنمایهسعادت،قوتوعزت
نظاماسالمیخواهدبود.
آیتاهللخامنهای با قدردانی از دســتاندرکاران برگزاری
مســابقات بینالمللی قرآن ،تالوت قرآن و انس با آن را مقدمه
فهمومعرفتقرآنیوهمچنینتعمیقمعنویتدرقلبوذهن
انسان برشمردند و افزودند :بسیاری از کجرویها ،بدفهمیها،
ناامیدیها ،خیانتها ،دشــمنیها و تسلیم شــدن در برابر
طواغیت ،بهعلت دوری از قرآن ،و معنویت و معرفت ناشــی از
آناست.
ایشان با تأکید بر اینکه عمل به قرآن زمینهساز عزت ،رفاه،
پیشرفت ،قدرت ،انســجام ،سبک زندگی شــیرین در دنیا و
تأمینکنندهسعادتآخرتاست،خاطرنشانکردند:متاسفانه
برخی سران کشورهای اسالمی به دستورات قرآنی عمل نمی
کنند و بهجای آنکه «اشدا ُء علی الکفار» باشند ،نوکر و دنبالهرو
آمریکا و صهیونیست ها هســتند و بهجای «رحما ُء ب َی َنهُم»،
زمینهساز اختالفها و جنگها همچون جنگ سوریه ،یمن و
کشتارمردممسلمانشدهاند.
رهبرانقالباسالمی،الزمهعملبهقرآنرایادخداوندوتقوای
الهیدانستندوبااشارهبهشهدابهعنوانانسانهاییکهدرمرتبه
عالی تقوا قرار دارند ،گفتند :شهدای ما درس های زیادی را به
ملتایراندادندکهنمونهبارزآن،پدیدهکمنظی ِرحرکتعظیم
مردمیبرایکمکبهمناطقسیلزدهاست.
حضرتآیتاهللخامنهای،امدادرسانیوکمکهایمردمی
بهمناطقسیلزدهگلستان،مازندران،ایالم،لرستانوخوزستان
راشبیهحرکتجواناندردوراندفاعمقدسخواندندوافزودند:
اینحرکتعجیبمردمیکهاینروزهاشاهدهستیم،همانند
روحیهفداکاریوشوقوذوقجواناندردهه 60است.
ایشــان ،این روحیه را نتیجه آموزههــا و درسهای قرآنی
برشمردند و با اشاره به دشــمنیها با جمهوری اسالمی ایران،

پشتبامهاییکه
اجاره داده میشوند!

تأکید کردند :اگر چه دشــمنیها و حجم و شدت آن بیشتر از
گذشته به نظر میرسد اما این اقدامات و توطئهها ،ن َ َفسهای
آخردشمنیِ دشمنانباجمهوریاسالمیاست.
ایشاندرپایانتأکیدکردند:هرچهآنهانسبتبهملتایران
شدتعملبیشتریبهخرجدهندوسختتربگیرندوهرچهاز
پایبندیملتایرانبهمعارفقرانیعصبانیشوند،امااینملت
در مقابل ،قویتر و قدرتمندتر خواهد شد و تمسک خود را به
قرآنبیشترخواهدکرد.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســامی ،حجتاالسالم
خاموشینمایندهولیفقیهورئیسسازماناوقافوامورخیریه
بابیانگزارشی،گفت:سیوششمیندورهمسابقاتبینالمللی
قرآنکریمباشعار«یککتاب،یکامت»وباهدفایجادفضای
انس میان مسلمانان ،زمینهسازی جهت ایجاد هویت اسالمی
واحددرسایهآموزههایقرآنوایجادفضایوحدتبخشمیان
ملتهایمسلماندرشهرهایتهرانوقمبرگزارشد.
ویبااشارهبهفعالیتهایانجامشدهدرایندورهازمسابقات،
افزود:دررویدادبزرگقرآنیامسال ۳۲۹نفرازاهالیقرآناز۶۷
کشور جهان شامل مسابقهدهندگان ،داوران ،مهمانان ویژه و
جمعیازاساتیدوفعاالنقرآنیحضورداشتند.
درابتدایایندیدارتعدادیازاساتیدوبرگزیدگانمسابقات
بینالمللیقرآنکریم،آیاتیازکالماهللمجیدراتالوتکردند.
اقداماتالزمبرایجبرانخساراترا
بهسرعتآغازکنید
رهبرمعظمانقالباسالمیهمچنیندرپاسخبهدرخواست
مجوز رئیسجمهور برای برداشــت از صندوق توسعه ملی به
منظور تأمین بخشی از هزینههای ناشی از خسارات سیلهای
اخیر ،جدیت دســتگاههای مســئول در پیگیری و جبران
خسارتهای مالی سنگین سیل بویژه خســارتهای وارده بر
کشاورزان را الزم دانستند و از دولت خواستند که با استفاده از
محلهای قانونی موجود ،بهسرعت اقدامات الزم را آغاز کند و
در ادامه پس از جمعبندی وضعیت و در صورت نیاز ،برداشت از
صندوقتوسعهملیموردتأییدخواهدبود.
متنپاسخرهبرانقالباسالمیبهاینشرحاست:
بسماهللالرحمنالرحیم
جنابحجتاالسالموالمسلمینآقایدکترحسنروحانی
ریاستمحترمجمهوریاسالمیایران
باسالموتحیت،
در پاسخ به مرقوم شماره /۹۸ – ۶۳۶م مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۸
آنجناباشعارمیدارد:

خسارتهایمالیناشیازسیلویرانگربویژهدرچنداستان
بسیارسنگینومصیبتباراستوالزماستبهطورجدّیازسوی
دستگاههای مسئول پیگیری و جبران شود .البته کمکهای
مردم و نهادهای انقالبی و دستگاههای متعدد دولتی و نظامی
در این ایام حقاً چشمگیر و موجب سپاس و قدردانی است ولی
این کمکها نمیتواند خسارتهای وارده به آحاد مردم بویژه
کشاورزانوصاحبانکشتزارهایسیلزدهراجبرانکندوورود
دولت الزم است .مطلعید که اســتفاده از صندوق توسعه ملی
صرفاًدرصورتمسدودبودنراههایدیگرممکناستلذاتأکید
میشودکهدولتسریعاًازمحلهاییهمچون:
•   پنجدرصدمقرردربودجهیعمومیکشوربرایجبران
خسارتحوادثغیرمترقبه
•   جابجاییدرردیفهایبودجههایعمرانی
•   بیمههاوتسهیالتبانکی
اقداماتالزمراآغازکندودرادامهپسازجمعبندیوضعیت،
در صورت نیاز ،برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید اینجانب
خواهد بود .الزم میدانم توصیههای زیــر را برای جریان بهتر
کارهامطرحنمایم:
 -۱فرماندهی واحد برای مدیریــت یکپارچه ،هماهنگی،
انســجام ،پیگیری ،نظارت و پاسخگویی نســبت به اقدامات
پیشگیری،آمادگی،مقابله،بازسازیوبازتوانیایجادشود.
 -۲پایگاه اطالعات جامع و قابل اتکاء از کلیه عناصر حقیقی
و حقوقی متأثر از سیالب اخیر با قابلیت برآورد دقیق خسارات
و نیازها و رصد کلیه خدمات و کمکهــای دریافتی از مبادی
مختلفدراسرعوقتایجادشود.
-۳برنامهاقداماتبااولویتبندیوزمانبندیمشخصتهیهو
تقسیمکاربیندستگاههایاجراییونهادهایعمومیوانقالبیو
مردمیباتعیینمسئولیتهاتهیهوبهاجراگذاشتهشود.
 -۴اقدامات الزم برای تأمین نیازهــا و مایحتاج عمومی و
فوری افراد متأثر از سیالب خصوصاً تأمین خسارات کشاورزان
درحداقلزمانممکنصورتپذیرد.
 -۵بهمنظور رونق کسبوکار در مناطق سیلزده حداکثر
اســتفاده از ظرفیتهای مناطق مذکور برای بازسازی صورت
پذیرد .ضمن اینکه تدابیر الزم و فوری برای بازسازی و تعمیر
سریعوایمنواحدهایآسیبدیدهمسکونیوتجاریوتولیدی
بهاجراءگذاشتهشود.
توفیقاتهمهیدستاندرکارانرامسألتمینمایم.
سیّدعلیخامنهای
 ۲۳فروردین۱۳۹۸

رئیس قوه قضاییه:

صرف اعالم خبر وقوع فساد برای مردم اعتمادساز نیست
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه صرف اعالم خبر وقوع
فســاد برای مردم اعتمادساز نیســت« ،اصالح روندها و
بسترهای فسادزا» و «اعالم خبر برخورد با مفسدان» را دو
مولفه اصلی برای ایجاد اطمینان در مردم نسبت به مقابله
نظامجمهوریاسالمیبامفاسددانست.
بهگزارشایسنا،آیتاهللسیدابراهیمرئیسیدرجلسه
مســئوالن عالی قضایی با تقدیر از خدمترســانی همه
گروههایمردمیودولتیدرسیلاخیراعمازهاللاحمر،
بسیج ،ارتش ،ســپاه و نهادهای انقالب اسالمی ،تصریح
کرد :در آستانه روز ارتش جمهوری اسالمی و در روزهایی
که سپاه پاسداران انقالب اسالمی مورد هجمه دشمنان
قرار گرفته است ،امروز در مناطق سیلزده شاهد اجرای
مانور خدمت و خدمترسانی نیروهای مسلح کشورمان
هستیموحقیقتادراینمانورخدمت،جلوههایزیباییاز
اخالص،ایثار،دلدادگی،مردمداریووالیتمداریبهچشم
میخورد .باید از این نیروها و مردمان عزیزی که مخلصانه
خدمتکردندوهمچناننیزدرکنارهموطنانآسیبدیده
هستندتابخشیازآالمآنانراکاهشدهندصمیمانهتقدیر
وتشکرکنیم.
رئیسقوهقضاییه،پیشاپیشفرارسیدنسالروزمیالد
با ســعادت حضرت حجت ابن الحســن امام زمان (عج)
تبریک گفت و افزود :این روز را بــه همه مردم عزیز بویژه
سربازانگمنامامامزمان(عج)دروزارتاطالعات،سازمان
اطالعات سپاه و همه کســانی که کوچکترین دغدغهای
برای حفظ امنیت ایران اسالمی دارند ،تبریک میگویم و
ازهمهنیروهایاطالعاتیوامنیتیمیخواهمکهبهبرکت
این ایام ،همانند گذشــته تمام تالش خود را با همکاری
مدیران دلسوز کشــور برای شناسایی بسترهای فساد به
کار بندند و با سپردن مفســدان به دست دستگاه عدالت،
اعتماد مردمعزیزبه کارآمدینظامو سازمان اداری کشور
راافزایشدهند.
رئیسی ادامه داد :در خصوص مقابله با فساد باید به یاد

داشته باشــیم که صرف اعالم خبر وقوع مفاسد ،نه تنها
اعتمادساز نیست بلکه اعتمادزداست .آنچه سبب ایجاد
اعتمادمردمبهمقابلهنظامبامفاسدمیشود،اوالشناسایی
و رفع بسترهای فساد و ثانیا برخورد قانونی و عبرتآموز با
مفسداناست.
رئیسقوهقضاییهبااشارهبهفرمانهشتمادهایمقام
معظمرهبریدرخصوصمبارزهبامفاسداقتصادیاظهار
کرد:دراینپیام،سهدستگاهنظارتیازسهقوهیعنیوزارت
اطالعات در قوه مجریه ،سازمان بازرسی کل کشور در قوه
قضاییهودیوانمحاسباتدرقوهمقننه،موردخطابرهبر
معظمانقالبقرارگرفتند.معتقدمهمچناناینفرمان،یک
منشورزندهوالزماالجرابرایهمهدستگاههاستکهبههیچ
عنوانازاجرایمفادآننبایدغفلتکنند.رئیسیهمچنین
با تبریک ایام والدت حضرت علیاکبر (ع) و روز جوان ،از
همه قضات بویژه قضات جوان خواست که با نقشآفرینی
در دوران تحول دستگاه قضایی ،تمام همت خود را صرف
رسیدگی سریع و دقیق به پروندهها کنند و ابراز امیدواری
کرد که با یک همــت جمعی و تالش شــبانهروزی ،قوه
قضاییه بتواند با کمک قضات جوان به نقطهای برسد که
هیچپروندهمعوقهایوجودنداشتهباشد.رئیسقوهقضاییه
درپایان،بربهرهمندیهرچهبیشترازبرکاتوفیوضاتماه
شعبانبویژهایاممیالدمسعودمنجیعالمبشریتحضرت
ولیعصر(عج)تاکیدکرد.

باايلناهمراهشويد
خبرگزاري كار ايران «ايلنا»

