
پیام نوروزی رهبری به 
مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر انقــاب اســامی در پیامــی به مناســبت 
آغــاز ســال ۱۳۹۸، ســال جدیــد را ســال »رونــق تولیــد« نام گــذاری کردنــد.

متن پیام رهبر انقاب اسامی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
یــا مقّلــب القلــوب و االبصــار یــا مدّبــر الّلیــل و الّنهــار یــا محــّول الحــول و 

االحــوال حــّول حالنــا الــی احســن الحــال.

ــا  ــوروز را کــه ب  خــدا را شــکرگزارم کــه مقــّدر فرمــود امســال هــم عیــد ن
میــاد مســعود امیــر مؤمنــان و مــوالی مّتقیــان همزمــان شــده اســت، بــه 
مّلــت عزیــز ایــران تبریــک عــرض کنــم؛ عیدتــان مبــارک هم میهنــان عزیــز! 
امیــدوارم همــه ی شــما بــا ســعادت، بــا ســامت جســمی، بــا دل شــاد و 
بــا توفیقــات روزافــزون مــاّدی و معنــوی ان شــاءاهلل ایــن ســال جدیــد را 
ــم شــهیدان  ــواده ی معّظ ــه خان ــم ب ــژه عــرض میکن ــد. تبریــک وی بگذرانی
ــه  ــازان عزیــز و خانواده هــای آنهــا، و درود فــراوان میفرســتم ب ــه جانب و ب

ــر امــام بزرگــوار و ارواح مطّهــر شــهیدان. روح مطّه
 ســال ُپرماجرایــی را گذراندیــم. در ایــن ســالی کــه گذشــت، مّلــت ایــران 
بــه معنــی واقعــی خــوش درخشــید. دشــمنان نقشــه ها کشــیده بودنــد، 
ــت و  ــرت مّل ــت و بصی ــت مّل ــران. صاب ــت ای ــرای مّل نقشــه ها داشــتند ب
هّمــت جوانــان، نقشــه های دشــمنان را خنثــی کــرد. در مقابــِل تحریمهــای 
ــران،  ــت ای ــا، مّل ــکا و اروپ ــه قــول خودشــان بی ســابقه ی آمری شــدید و ب
هــم در عرصــه ی سیاســی، هــم در عرصــه ی اقتصــادی یــک واکنــش محکــم 

و مقتدرانــه ای از خــود نشــان داد.
 در عرصــه ی سیاســی، مظهــر ایــن واکنــش راه پیمایــی عظیــم بیســت ودّوم 
بهمــن و موضع گیری هــای مــردم در طــول ماه هــای ایــن ســال بــود. 
افزایــش  از[  اســت  ]عبــارت  اقتصــادی،  تقابــل  موضع گیــرِی  مظهــر 
ابتــکارات علمــی و فّنــی، افزایــش چشــمگیر شــرکتهای دانش بنیــان، 
افزایــش تولیــدات زیربنائــی و اساســی داخلــی کــه از جملــه همیــن چنــد 
ــل از  ــور و قب ــوب کش ــّدد گاز جن ــای متع ــاح فازه ــن، افتت ــل از ای روز قب
ــه  ــی ک ــل کارهای ــن قبی ــاس و از ای ــزرگ بندرعّب ــگاه ب ــاح پاالیش آن، افتت
انجــام گرفتــه، بــود. بنابرایــن مّلــت در مقابــل دشــمنِی دشــمنان و خباثــت 
دشــمنان توانســت قــدرت خــود، هیبــت خــود، و عظمــت خــود را نشــان 
بدهــد و آبــروی مّلــت مــا و آبــروی انقــاب مــا و آبــروی نظــام جمهــوری 

اســامی مــا بحمــداهلل افزایــش پیــدا کــرد.
ــان مشــکل اقتصــادی اســت؛ بخصــوص   مشــکل اساســی کشــور، همچن
ــی  ــد. بخش ــاد ش ــردم زی ــتی م ــکات معیش ــر، مش ــای اخی ــن ماه ه در ای
زمینــه ی مســائل  نارســا در  بــه مدیرّیتهــای  اســت  مربــوط  اینهــا  از 
ــی وجــود  ــران بشــود. برنامه های ــًا بایســتی جب ــا حتم ــه اینه اقتصــادی ک
ــول  ــر در ط ــن تدابی ــاءاهلل ای ــه ان ش ــده ک ــیده ش ــری اندیش دارد، تدابی
ــال  ــود -س ــروع میش ــه ش ــن لحظ ــروز از ای ــه ام ــالی ک ــاری، س ــال ج س
۹۸- بایســتی بــه ثمــر بنشــیند و مــردم آثــار آن را احســاس بکننــد. آنچــه 
ــم، ایــن اســت کــه مســئله ی فــوری کشــور و مســئله ی  مــن عــرض میکن
ــت. در  ــاد« اس ــئله ی »اقتص ــاً مس ــور فع ــت کش ــور و اولوّی ــّدی کش ج
مســئله ی اقتصــاد مســائلی کــه داریــم زیــاد اســت: بحــث کاهــش ارزش 
پــول مّلــی یــک مســئله ی مهــم اســت، بحــث قــدرت خریــد مــردم همیــن 
ــی  ــل بعض ــًا تعطی ــم کاری و احیان ــات و ک ــکل کارخانه ج ــث مش ــور، بح ج
از کارخانه جــات از ایــن قبیــل اســت. اینهــا مشــکات اســت. آنچــه مــن 
مطالعــه کــردم و از نظــر کارشــناس ها اســتفاده کــردم، کلیــد ایــن همــه، 

ــی«. ــد مّل ــعه ی تولی ــت از »توس ــارت اس عب
 ســال ۹۷ را مــا ســال »حمایــت از کاالی ایرانــی« اعــام کردیــم. نمیتوانــم 
بگویــم کــه ایــن شــعار بــه طــور کامــل عملــی شــد، اّمــا میتوانــم بگویــم 
ایــن شــعار بــه صــورت وســیعی مــورد توّجــه قــرار گرفــت و در بســیاری 
از مــوارد، ایــن شــعار از ســوی مــردم مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و عمــل 
شــد و همیــن قطعــًا تأثیــر خواهــد داشــت. امســال مســئله ی »تولیــد« 
ــت  ــوان محــور فّعالّی ــه عن مطــرح اســت. میخواهــم مســئله ی تولیــد را ب
ــد را ان شــاءاهلل در ســخنرانی روز اّول  ــرار بدهــم. مقصــود خــود از تولی ق
ــر  ــد اگ ــت. تولی ــد چیس ــور از تولی ــه منظ ــم داد ک ــح خواه ــال توضی س
ــد،  ــد مشــکات معیشــتی را حــل کن ــه راه بیفتــد، هــم میتوان چنانچــه ب
هــم میتوانــد اســتغناء کشــور از بیگانــگان و دشــمنان را تأمیــن کنــد، هــم 
ــد مشــکل  ــی میتوان ــد، هــم حّت ــد مشــکل اشــتغال را برطــرف کن میتوان
ارزش پــول مّلــی را تــا حــدود زیــادی برطــرف کنــد. لذاســت کــه مســئله ی 
تولیــد بــه نظــر مــن مســئله ی محــوری امســال اســت؛ لــذا مــن شــعار را 
امســال ایــن قــرار دادم: »رونــق تولیــد« بایــد همــه تــاش کننــد تولیــد در 
کشــور رونــق پیــدا کنــد. از اّول ســال تــا آخــر ســال ان شــاءاهلل ایــن معنــا 
بــه صــورت چشــمگیری در کشــور محســوس باشــد. اگــر ایــن ]طــور[ شــد، 

امیدواریــم کــه ان شــاءاهلل حــّل مشــکل اقتصــادی راه بیفتــد.
 ســام و صلــوات و درود قلبــی خــودم را بــه پیشــگاه ولیّ عصــر )ارواحنــا 
فــداه( عــرض میکنــم و دعــای آن بزرگــوار را بــرای شــما مّلــت عزیــز 
مســئلت میکنــم و ســعادت مّلــت ایــران و همــه ی مّلتهایــی کــه نــوروز را 

ــم. ــئلت میکن ــال مس ــدای متع ــد، از خ ــی میدارن گرام

والّسام علیکم و رحمةاهلل و برکاته

بــه  نــوروزی  پیــام  در  رییس جمهــوری 
هجــری   ۱۳۹۸ ســال  حلــول  مناســبت 
ــای  ــتی از کامیابی ه ــه فهرس ــا ارائ ــی، ب شمس
ســال گذشــته و ناکامی هــا و مشــکاتی کــه 
ــد  ــال جدی ــد، س ــه بودن ــا آن مواج ــردم ب م
انســجام  نــو،  تصمیم گیری هــای  ســال  را 
ملــی و تــاش مضاعــف خوانــد و تاکیــد 
کــرد: تردیــد نکنیــد بــا تــاش مضاعــف، 
ــور  ــکات عب ــیم و از مش ــروزی می رس ــه پی ب

خواهیــم کــرد.
ــن  ــر حس ــلمین دکت ــام و المس ــت االس  حج
روحانــی با بیــان اینکه« اســاس نابســامانی ها 
از  بدخواهــان،  ســوی  از  مــا،  مشــکات  و 
ــده  ــا ش ــرزمین م ــران وارد س ــرز ای ــرون م بی
ــردی  اســت«، اظهارداشــت: امــروز میــدان نب
اســت کــه آحــاد مــردم در ایــن میــدان بایــد 
ــک  ــی ی ــت حت ــند و غیب ــته باش ــور داش حض

ــد. ــار باش ــارت ب ــد خس ــم می توان ــر ه نف
ــار  ــد را  ســال مه ــور ســال جدی رئیــس جمه
تــورم، متعــادل کــردن قیمــت ارز و ســال 
همســایگان  همــه  بــا  بیشــتر  دوســتی 
ــت برنامه هــای  ــرد: دول ــح ک برشــمرد و تصری
جدیــد خــودش را در اوایــل ســال نــو اعــام 

ــرد. ــد ک خواه
متــن کامــل پیــام نــوروزی دکتــر روحانــی بــه 

ایــن شــرح اســت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 الحمــد هلل والصــاة علــى رســول اهلل وعلــى 

آلــه وصحبــه
الســام علیــک یــا امیــن اهلل فــی ارضــه 
و حجتــه علــی عبــاده الســام علیــک یــا 

لمؤمنیــن میرا ا

 بــا ســام، درود، تحیــت و شــادباش بــه 
مــردم فهیــم سراســر کشــور، ایرانیــان خــارج 

همســایه ای  ملت هــای  همــه  و  کشــور  از 
ــه  ــژه ب ــد؛ به وی ــی می دارن ــوروز را گرام ــه ن ک
ــز  ــازان عزی ــهدا، جانب ــز ش ــای عزی خانواده ه
ــه  ــه ب ــن لحظ ــه در ای ــی ک و آزادگان و آنهای
جــای اینکــه کنــار خانــواده خــود باشــند، 
ــه در  ــور را -ک ــه کش ــود ب ــت خ ــل خدم مح
واقــع آنجــا عبادتــگاه خواهــد بــود- انتخــاب 

کرده انــد.
و  طــراوت  سرســبزی،  معنــای  بــه  نــوروز 
بازگشــت از روزهــای ســخت زمســتان و ورود 
بــه فضــای بهــار و اعتــدال اســت. نــوروز 
بازگشــت بــه اخــاق و فضیلــت، صلــه ارحــام، 
دیــدار بــا یکدیگــر، دور کــردن کینــه از دل هــا 
و محبــت و عشــق بــه یک دیگــر اســت؛ یــاری 
مســتمندان و پایــان دادن بــه اختافــات 
بیــن بــرادران دینــی و همچنیــن اقــوام و 

خویشــاوندان.
ســال ۱۳۹۸، آغــازش با نــام امیرالمؤمنین)ع( 
و ایــام والدت آن بزرگــوار، و پایانــش نیــز 
ــود.  ــد ب ــن خواه ــرت قری ــا والدت آن حض ب
امیرالمؤمنیــن نمــاد بــزرگ حقیقــت، عدالــت، 
ــوازش  ــِت ن ــود. او دس ــردی ب ــت و رادم حرّی
بــه ســر یتیمــان می کشــید و یــاور همــه 
افــراِد نیازمنــِد جامعــه بــود. زندگــی او، درس 
و راهــی اســت کــه مــوالی بــزرگ مــا بــه مــا 
ایــن  امیــدوارم همــه مــا در  می آمــوزد و 
ســال امیرالمؤمنیــن)ع( راه و مســیر و ســیره 
او را بیــش از گذشــته پــاس بداریــم، و اجــرا 

ــم. و عمــل کنی
یــادی  نــوروز  و  ســال  آغــاز  در  معمــوال 
ســال  کامیابی هــای  فهرســت  از  می شــود 
گذشــته و ناکامی هــا و مشــکاتی کــه مــردم 

بــا آن مواجــه بودنــد.
ســال گذشــته، ســال پیــروزی بــر تروریســم، 
ــن  ــع بی ــران در مجام ــت ای ــروزی مل ســال پی
ســال  بین المللــی،  دادگاه  در  و  المللــی 
حماســه های  و  ایــران  ملــت  ایســتادگی 
باشــکوهی چــون ۲۲ بهمــن و ســال صبــر، 

مقاومــت و ایســتادگی ملــت بــود.
ــا  ــردم ب ــت، م ــاظ معیش ــال از لح ــن ح در عی
ســختی های فراوانــی مواجــه بودنــد و همــه 
تــاش دولــت و کارگــزاران نظــام، کاهــش 

ــت. ــوده اس ــکات ب ــختی ها و مش ــن س ای
ــان، روزی  ــد ۱۳ آب ایران ســتیزان فکــر می کردن
اســت کــه بــه همــه اهــداف خــود می رســند، 
و ۲۲ بهمــن را در ایــران جشــن پیــروزی خــود 
ــای  ــا، روزه ــن روزه ــه ای ــا هم ــد. ام می گیرن
ــریف و  ــت ش ــروزی مل ــمن و پی ــی دش ناکام

بــزرگ ایــن ســرزمین مــا بــود.
ــاز ســال می خواهــم  ــن آغ ــه در ای ــه ای ک نکت
ــا  ــه همــه م ــم، اینک خدمــت شــما اشــاره کن

ــکات و  ــه مش ــه ریش ــویم ک ــق ش ــد دقی بای
از کجاســت؟ نابســامانی ها 

ــردن،  ــل ک ــرع را اص ــردن و ف ــرع ک ــل را ف اص
ــت. ــی اس ــردی در زندگ ــتباه راهب ــن اش بزرگتری
از  مــا،  مشــکات  و  نابســامانی ها  اســاس 
ســوی بدخواهــان، از بیــرون مــرز ایــران وارد 
ــکات  ــه مش ــت. البت ــده اس ــا ش ــرزمین م س
ــته  ــالیان گذش ــه س ــوط ب ــه مرب ــاختاری ک س
ــاب، آن  ــل از انق ــال های قب ــی س ــت، حت اس
ــختی ها  ــود. در س ــد ب ــذار خواه ــز تأثیرگ نی
بــرای معیشــت مــردم، ضعــف مدیریــت هــم 
ایــن  افزایــش  بــه  می توانــد  مــواردی  در 
مشــکل کمــک کنــد؛ امــا اصــل را از یــاد 

ــم. نبری
در میــدان جنــگ و نبــرد، اگر دشــمن را ندانیم 
ــر  ــر س ــم ب ــه می خواهی ــی ک ــت و آتش کجاس
ببریــم؛  بــه کار  بی هــدف  بریزیــم،  دشــمن 
زمانــی کــه دشــمن روبــروی ماســت، اگــر بــه 
راســت یــا چــپ حملــه کنیــم، درحقیقــت بــه 

ــم. ــات وارد کرده ای ــان تلف ــای خودم نیروه
ــم.  ــئولیت کنی ــاس مس ــد احس ــا بای ــه م هم
ــا آن  ــن و ی ــردن ای ــه گ ــئولیت را ب ــن مس ای
نیندازیــم. مــا در یــک شــرایطی هســتیم کــه 
ــیم  ــود تقس ــن خ ــئولیت را بی ــار مس ــد ب بای
نیروهــای  دیگــر،  قــوای  دولــت،  کنیــم. 
فرهیختــگان،  دانشــگاه ها،  مســلح، 
ــبه  ــدگان، کس ــران، تولیدکنن ــاورزان، کارگ کش
ــن  ــر ای ــه در براب ــردم، هم ــار م ــه اقش و هم
شــرایط و ایــن مشــکات بایــد احســاس 

کنیــم. مســئولیت 
ــه  ــت ک ــی نیس ــگ نظام ــن دوره، دوره جن ای
ــی باشــد؛ ارتــش و  ــر گروهــی واجــب کفای ب
ســپاه و بســیج در میــدان نبــرد باشــند و مــا 
در پشــت جبهــه کمــک کنیــم؛ امــروز میــدان 
نبــردی اســت کــه آحــاد مــردم در ایــن میــدان 
ــی  ــت حت ــند؛ غیب ــته باش ــور داش ــد حض بای
ــار باشــد. ــد خســارت ب ــر هــم می توان ــک نف ی

آنچــه دشــمن می خواهــد اینکــه در برابــر 
ایــن مشــکات، مــا رو در روی هــم بایســتیم، 
ــد و از  ــاد کن ــه ایج ــکاف و تفرق ــا ش ــن م بی
آنچــه عامــل اصلــی نابســامانی اســت، غافــل 

شــویم.
ایــن  کــه  بپرســد  کســی  اســت  ممکــن 
ــه دارد؟  ــی ادام ــا ک ــکات ت ــا و مش تحریم ه
ایــران  ملــت  بــه عــرض  مــن می خواهــم 
و  بدخواهــان  از  مشــکات  کــه  برســانم 
ــیدگان  ــدرت رس ــه ق ــازه ب ــکنان و از ت عهدش
در واشــنگتن آغــاز شــد، امــا پایانــش دســت 
ماســت. هــر مقــدار اتحــاد مــا بیشــتر شــود 
و دشــمن بفهمــد در ایــن تحریــم، ملــت مــا 
ــأس  ــه ی ــر ب ــد، زودت ــد ش ــجم تر خواه منس
ــمنان  ــدار دش ــر مق ــد. ه ــیمانی می رس و پش
مــا ببیننــد کــه مــا در شــرایط تحریــم، تهدیــد 
را تبدیــل بــه فرصــت کردیــم، اصاحــات 
ســاختاری را انجــام دادیــم، ســاعات کار و 
دقــت کارمــان را افزایــش دادیم، شــرکت های 
ــان  ــم و تولیدم ــعه دادی ــان را توس دانش بنی
را گســترش دادیــم، صادراتمــان را اضافــه 
کردیــم، وقتــی دشــمن ببینــد کــه او از تحریم 
ضــرر می کنــد و مــا نفــع می بریــم، آن روز، 

ــود. ــد ب ــم خواه ــان تحری روز پای
ــه  ــم هم ــن تحری ــرد در ای ــر می ک ــمن فک دش
ــتند،  ــار او می ایس ــش در کن ــا و متحدان دنی
امــا دیدیــم تمــام کشــورها بــه اســتثناء 
چنــد کشــور در کنــار ملــت ایــران ایســتادند؛ 
تمــام مجامــع بین المللــی از ســازمان ملــل تــا 
شــورای امنیــت تــا آژانــس و تــا دادگاه هــای 
ــه ملــت  ــی، همــه و همــه، حــق را ب بین الملل

ــد. ایــران دادن
ــن  ــر ای ــا آغازگ ــزرگ! م ــران ب ــز ای ــردم عزی م
ــتیم  ــی هس ــت بزرگ ــا مل ــتیم؛ م ــرایط نیس ش
ــای  ــم و پ ــادار بودی ــود وف ــد خ ــه عه ــه ب ک
آنهایــی  ایســتاده ایم.  پیمان مــان  و  عهــد 
کــه عهــد شــکنی کردنــد ماهیــت خــود را 
ــت  ــه جنای ــت ب ــه دس ــا ک ــد. آنه ــا کردن افش
زدنــد، بایــد بداننــد پایــان ایــن راه بــه نفــع 

ــود. ــد ب ــا نخواه آنه
ســال جدیــد، ســال تصمیم گیری هــای نــو 
اســت، ســال انســجام بیشــتر و تاش بیشــتر 
اســت. کشــاورزان عزیــز مــا کــه بــرای مــا در 
ســال گذشــته افتخــار آفریدنــد و در بســیاری 
از محصــوالت، مــا را خودکفــا کردنــد؛ کارگــران 
ــا را در  ــه م ــگاه ها ک ــت و پاالیش ــت نف صنع
تاشــگران  همــه  کردنــد؛  انــرژی خودکفــا 
در آب و بــرق و کشــاورزی، راه و راه آهــن، 
صنعــت و معــدن و در ســایر قســمت ها کــه 
ــا در  ــد؛ م ــه کار گرفتن ــود را ب ــوان خ ــه ت هم
ــش و  ــم. و خواه ــع می کنی ــا تواض ــر آنه براب
ــف  ــاش مضاع ــو، ت ــال ن ــا در س ــت م خواس
ــف،  ــاش مضاع ــا ت ــد ب ــد نکنی ــت. تردی اس
ــروزی می رســیم و مــا از مشــکات  ــه پی مــا ب

ــم کــرد. ــور خواهی عب
در  را  خــودش  جدیــد  برنامه هــای  دولــت 
اوایــل ســال جدیــد اعــام خواهــد کــرد. 
هــدف مــا آن اســت کــه کاالهــای اساســی بــه 
مقــدار کافــی در اختیــار مــردم باشــد. هــدف 
ــت، در  ــران ثاب ــن اســت کــه حقوق بگی ــا ای م
رنــج و فشــار کمتــری باشــند. هــدف مــا ایــن 
اســت کــه رانــت و فســاد در جامعــه برچیــده 
شــود. هــدف مــا ایــن اســت کــه مدیــران مــا 
نســبت بــه زیــر دســتان خودشــان نظــارت و 
مراقبــت بیشــتری داشــته باشــند. هــدف مــا 
ایــن اســت کــه قــوه مجریــه، قــوه قضائیــه و 
ــی  ــر آنهای ــار هــم و در براب ــه در کن ــوه مقنن ق
ــع  ــه نف ــم ب ــای تحری ــد از فض ــه می خواهن ک
ــود  ــد و س ــتفاده کنن ــان اس ــخصی خودش ش
ــا  ــتیم؛ آنه ــد بایس ــا بای ــر آنه ــد، در براب ببرن

ــزی هســتند. یــک اقلیــت ناچی
مــن در ســالی کــه گذشــت بــه ۱۰ اســتان 
ــتانی ام،  ــفر اس ــام ۱۰ س ــردم و در تم ــفر ک س
ــاح  ــردم، افتت ــی م ــیاری و آگاه ــاط، هوش نش
صدهــا پــروژه در یــک روز در هــر اســتان، 
تقریبــًا ۴ ، ۵ تــا ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان 
ــدار،  ــن مق ــش از ای ــد و بی ــاح ش ــرح افتت ط
امضــاء  توافقنامه هــا  و  نامه هــا  تفاهــم 
ــردم،  ــئولین و م ــتان ها، مس ــل اس ــد. عم ش
بــه معنــای تــاش و بی اثــر کــردن تحریــم 
ــای  ــه معن ــا ب ــم نامه ه ــاء تفاه ــت، امض اس

ــت. ــده اس ــه آین ــد ب ــاط و امی نش
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پیام نوروزی رئیس جمهور

سال جدید سال تولید و اشتغال 
برای جوانان است

عابدی:

وزارت بهداشت در مسیر 
درمان بیماران اوتیسم 
کارهای خوبی انجام داده

مروری بر ۳۰ پیام نوروزی رهبر انقالب

امامزادگان شهرستان 
نطنز آماده پذیرایی از 

میهمانان نوروزی

جزئیات افزایش 
حداقل حقوق و 
دستمزد سال ۹۸

جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت 
سینما و تلویزیون ایران بر اثر 

بیماری دارفانی را وداع گفت

هشدار آتش نشانی اصفهان به مردم و 
مسافران: 

از اسکان در مجاورت 
رودخانه ها خودداری کنید

جشن ملی 
نوروزگاه در بند 
آبی طرق رود 
نطنز برگزار 
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ادامه صفحه اول ...
ایــن راه را ادامــه خواهیــم داد. در ســال آینــده مــردم را از لحــاظ 
ــدوارم  ــم داد و امی ــرار خواهی ــتری ق ــاه بیش ــی، در رف ــات دولت خدم
مــردم بتواننــد بــه بســیاری از خدمــات از جملــه خدمــات بهداشــتی و 
درمانــی، از طریــق موبایــل هوشــمندی کــه در دســت دارنــد، برســند. 
ســال جدیــد، ســال تولیــد، تــاش و اشــتغال بــرای جوانــان عزیــز مــا 
اســت و در ایــن راه همــه تــوان و کوشــش خودمــان را بــه کار خواهیــم 
ــت ارز و  ــردن قیم ــادل ک ــورم، متع ــار ت ــال مه ــد، س ــال جدی ــرد. س ب

ــا همــه همســایگانمان اســت. ســال دوســتی بیشــتر ب
ــور  ــارج از کش ــه خ ــته ب ــال گذش ــه در س ــفری ک ــحالم در ۱۲ س خوش
ــن ســفرهایم از همســایگان شــروع شــد: از ترکمنســتان  داشــتم، اولی
ــان یافــت:  ــا همســایگان پای ــز ب ــن ســفرهایم نی و آذربایجــان، و آخری
روســیه و عــراق. در هــر جــا وقتــی نماینــده ملــت بــزرگ ایــران و خــادم 
شــما حضــور می یافــت، احتــرام را از ســوی مــردم و مســئولین می دیــد. 
ایــن بــه معنــای ناکامــی تحریم گــران اســت و ایــن بــه معنــای ناکامــی 

ــد. آنهایــی اســت کــه امــروز می خواســتند شکســت مــا را ببینن
ســال جدیــد، ســالی اســت کــه مــا مســیرمان را بــه ســوی آرمان هــا و 
اهــداف بلندمــان در کنــار هــم ادامــه می دهیــم. ســال یــاری همدیگــر 
ــم. دســت  ــم، دســت گیری کنی ــری کنی ــه جــای اینکــه مچ گی اســت و ب
در دســت هــم دهیــم و در برابــر آنهایــی کــه می خواهنــد ملــت مــا را 
ــه رخ آن هــا  بشــکنند، عظمــت و عــزت ملت مــان را بیــش از پیــش، ب
بکشــیم. خدایــا در ایــن لحظــات نورانــی ایــام والدت امیرالمؤمنیــن)ع( 
ــه  ــوروزی و هم ــان را ن ــت م ــن و مل ــای میه ــه روزه ــو، هم ــال ن و س

فصــول حیــات و زندگــی مــان را بهــاری فرمــا.
ایجــاد تفرقــه و  از خشــونت،  را  زبــان مــا  خدایــا ذهــن، فکــر و 
ــه  ــت ب ــا را از اهان ــان م ــا زب ــه دور دار. خدای ــران ب ــی از دیگ عیب جوی
ــا را از بداخاقــی نســبت  ــار م ــا را از بداندیشــی و رفت دیگــران، فکــر م

ــان. ــران بره ــه دیگ ب
ــا ایــن بنــده کوچکــت را مشــمول عنایــات خاصــه خــودت قــرار  خدای
ده، تــا مــن و یــاران و همکارانمــان، بتوانیــم خــادم خوبــی بــرای مــردم 
ــور  ــع کش ــم و مناف ــاس داری ــی پ ــه خوب ــردم را ب ــیم؛ آراء م ــز باش عزی
ــف و  ــا لط ــر ب ــد مگ ــد ش ــن نخواه ــم و ای ــت کنی ــان را حراس و ملت م

عنایــت تــو ای خــدای بــزرگ مــا.

ْل َحالََنا ِإلَی َأْحَسِن الَْحال َل الَْحْوِل َو اْلَْحَواِل َحوِّ  َیا ُمَحوِّ
والسام علیکم و رحمه اهلل و برکات

دو روز بارندگی شدید 
در آران و بیدگل بدون 

خسارت جانی
 

مســئول خدمــات موتــوری 
بیــدگل  و  آران  شــهرداری 
گفــت: بــا آمــاده بــاش کامل 
بارندگــی  روز   ۲ مــدت  در 
ــه  ــچ گون شــدید، شــاهد هی
ســطح  در  تلخــی  حادثــه 

شــهر نبودیــم.
اظهــار  کرباســیان،  احمــد 
ــهرداری آران و  ــوری ش ــات موت ــمت خدم ــرد: قس ک
ــنبه  ــه ش ــروب س ــا غ ــنبه ت ــر یک ش ــدگل از عص بی
ــی  ــع آب گرفتگ ــه رف ــل ب ــیفت کام ــورت ش ــه ص ب
ــا تــاش کامــل  ــر پرداخــت و ســعی داشــت ب معاب
ــهروندان  ــه ش ــارت ب ــه خس ــر گون ــدن ه از وارد ش

ــد. ــری کن جلوگی
وی افــزود: در روز ســه شــنبه ششــم فروردیــن کــه 
اوج بارندگــی بــود، تمــام وســایل و امکانــات و 
تانکرهــا در ســطح شــهر حضــور داشــتند و حــدود 
۳۰ ســرویس رفــع آب گرفتگــی از معابــر را توســط 
ماشــین لجــن کــش داشــتیم کــه بــی ســابقه بــود 
و تــا ظهــر نیــز مشــغول بــاز کــردن راه هــا بودیــم و 
بــه بخــش هــای یحیــی آبــاد و دشــت هــای مجــاور 

نیــز خدمــات رســانی داشــتیم.
مســئول خدمــات موتــوری شــهرداری آران و بیــدگل 
ادامــه داد: دامنــه فعالیــت مــا حتــی تــا شــهر 
سفیدشــهر نیــز ادامــه داشــت و بــه ایــن شــهر در 
ــی از  ــا در یک ــم، تنه ــک کردی ــی کم ــع آب گرفتگ رف
محــات بیــدگل شــاهد تخریــب ســقف یــک منــزل 
قدیمــی خشــت و گل بودیــم کــه بــر اثــر بارندگــی 
شــدید ســقف آن ریــزش کــرد، امــا خســارت جانــی 
در پــی نداشــت و ایــن مــورد از آب گرفتگــی نبــوده 

اســت.
بارندگی های کاشان، خسارت جانی نداشت

فرمانــدار کاشــان گفــت: بارندگــی هــای اخیــر، 
ــی نداشــت، امــا میــزان  خوشــبختانه خســارت جان
خســارت هــای مــادی در مناطــق شــهری و روســتایی 
ایــن شهرســتان توســط کارشناســان در حال بررســی 

اســت.
اکبــر مرتضایــی قهــرودی در جمــع خبرنــگاران، اظهار 
کــرد: مدیریــت و هماهنگــی دســتگاه هــای اجرایــی 
ــی  ــه آبگرفتگ ــد ک ــث ش ــاع باع ــرل اوض ــرای کنت ب
و جــاری شــدن ســیاب در شــهرها و روســتاها 

ــر نداشــته باشــد.  ــی درب خســارت جان
ــی  ــه قدیم ــد خان ــب چن ــه تخری ــان اینک ــا بی وی ب
ربطــی بــه بارندگــی هــا نداشــت، تصریــح کــرد: ایــن 
خانــه هــا از پیــش مقــاوم ســاخته نشــده بودنــد. 
خانــواده هــا در مــکان امــن مســتقر شــده انــد تــا 
ــته  ــت داش ــود فرص ــای خ ــه ه ــازی خان ــرای بازس ب

باشــند.
فرمانــدار کاشــان افــزود: بــا توجــه بــه حضــور 
گردشــگران، 40 بــاب حســینیه، ســه کمــپ و دو 
ورزشــگاه بــرای پذیرایــی از 100 هــزار نفــر آمــاده 

ــود. ــده ب ــازی ش س

وی تاکیــد کــرد: در بازدیــد از شــهرها و روســتاهای 
کاشــان مشــخص شــد کــه بــا توجــه بــه اقــدام های 
پیشــگیرانه در شــرایط کنونــی مشــکل خاصــی وجود 
ــه  ــه برنام ــر ب ــش خاط ــهروندان در آرام ــدارد و ش ن

هــای روزانــه خــود بپردازنــد.
مرتضایــی عنــوان کــرد: تمــام عوامــل دســتگاه 
هــای اجرایــی، امــدادی، خدمــت رســان و نیروهــای 
ــت  ــورای مدیری ــی ش ــا هماهنگ ــان ب ــلح کاش مس
خدمــات  ارائــه  بــرای  شهرســتان  ایــن  بحــران 
ــی  ــوروزی و رویاروی ــافرین ن ــهروندان و مس ــه ش ب
ــل  ــاش کام ــاده ب ــی در آم ــای احتمال ــران ه ــا بح ب
قــرار دارنــد و مرخصــی تمــام شــهرداران و مدیــران 
دســتگاه هــای اجرایــی تــا اطــاع بعــدی لغــو شــده 

ــت. اس
ــهروندان  ــودداری ش ــتار خ ــان خواس ــدار کاش فرمان
بــرای اســکان در حاشــیه رودخانــه هــای ایــن 
شهرســتان شــد و گفــت: در صــورت بــروز هــر 
حادثــه شــهروندان بــا حفــظ خونســردی از نیروهــای 

ــد. ــکاری کنن ــت هم ــدادی درخواس ام
 8 شــد/  مســدود  ریــوش  بــه  کاشــمر  محــور 

ســیاب مســیل  در  کاشــمر  روســتای 
ــور  ــیر مح ــدن مس ــدود ش ــمر از مس ــدار کاش فرمان
کاشــمر بــه ریــوش بــه دلیــل ریــزش کــوه و حادثــه 

خیــز بــودن آن خبــر داد.
ــبانه  ــد ش ــیه بازدی ــور در حاش ــی نبی پ ــد عل محم
ــره  ــای ذخی ــمر و بنده ــهر کاش ــطح ش ــود از  س خ
ــه  ــنا- منطق ــا ایس ــو ب ــهر در گفت وگ ــمال ش آب ش
خراســان، گفــت: در حــال حاضــر بــه دلیــل شــدت 
گرفتــن بارندگی هــا در ســطح شــهر کاشــمر بــا 
مشــکات بیشــتر و جدی تــری مواجــه هســتیم.
ــم  ــان قائ ــه خیاب ــر در منطق ــی معاب وی از آبگرفتگ
ــی  ــزود: در برخ ــر داد و اف ــان خب ــده ج ــاده زن و ج
معابــر شــرقی و غربــی شــهر کاشــمر بــه دلیــل عــدم 
دارد.  آبگرفتگــی وجــود  احتمــال  بنــدی  شــیب 
خوشــبختانه بــا اقدامــات انجــام شــده در مســکن 
ــازل  ــی از من ــا برخ ــم ام ــی نداری ــکل خاص ــر مش مه
مرکــزی  بخــش  توابــع  از  اســحاق آباد  روســتای 

دچــار آبگرفتگــی شــده اند.
نبی پــور همچنیــن در خصــوص برخــی نگرانی هــا 
ــره آب منطقــه گفــت: از  از وضعیــت بندهــای ذخی
بخــش کوهســرخ گــزارش خاصــی ارســال نشــده اما 
از بندهــای ذخیــره آب شــمال شــهر کاشــمر بند اول 
بــه طــور کامــل و نیمــی از بنــد دوم پــر شــده و بنــد 
ســوم نیــز تاکنــون کامــا خشــک اســت. بــا توجــه 
ــد  ــیر ورودی س ــح مس ــا از صب ــه بارش ه ــه ادام ب
بــه طــرف مســیل ســیاب منحــرف شــده اســت تــا 

ــه بارندگی هــا نباشــد. ــی خاصــی در ادام نگران
خواســتاریم  عزیــز  همشــهریان  از  افــزود:  وی 
هشــدارهای نیروهــای انتظامــی و امــدادی را جــدی 
بگیرنــد و از حضــور در مناطــق ییاقــی شــمال 
ــد.  ــودداری نماین ــدا خ ــیاب ج ــیر س ــهر و مس ش
شــهروندان بــرای تصویربــرداری وعکاســی جــان 
خــود را بــه خطــر نیندازنــد و بــا نیروهــای انتظامــی 
و تخلیــه مناطــق همــکاری الزم را داشــته باشــند.

نبــی پــور اظهــار کــرد: دســتگاه های اجرایــی و 
امــدادی و خدماتــی در آمادگــی کامــل هســتند 
ــاش  ــد ت ــه دارن ــی ک ــوان و ظرفیت ــه ت ــبت ب و نس
می کننــد مشــکلی در شهرســتان بوجــود نیایــد.

محور کوهسرخ به شدت حادثه خیز است
ــمر  ــر کاش ــال احم ــت ه ــس جمعی ــه رئی در ادام

گفــت: در حــال حاضــر محــور کاشــمر بــه کوهســرخ 
بــه شــدت حادثــه خیــز اســت.

احمــد رضاپــور افــزود: از شــهروندان تقاضــا داریــم 
بــا توجــه بــه ریــزش کــوه در بخشــی از ایــن مســیر 
از تــردد در ایــن محــور بــه جــد پرهیــز کننــد. 
تاکنــون خســارتی بــه کســی وارد نشــده و منطقــه 
ریــزش کــوه بســته شــده و خودروهــا بایــد تغییــر 

ــد. مســیر بدهن
رئیــس جمعیــت هــال احمــر کاشــمر اظهــار کــرد: 
بــا توجــه بــه آبگرفتگــی منــازل شــهرداری ایــن شــهر 
ــداد  ــال ام ــه در ح ــرده ک ــک ک ــت کم ــز درخواس نی
رســانی هســتیم همچنیــن در روســتاها فروتقــه و 
اســحاق آباد دو مــورد آبگرفتگــی داشــته ایم کــه 

اقدامــات الزم در دســت انجــام اســت.
وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر محــور بردســکن بــه 
ســمت عشــق آبــاد و محــور فرعــی ســعدالدین بــه 

جعفرآبــاد نیــز بســته اســت.
بافت 50 درصد روستاها فرسوده است

در  گفــت:  کاشــمر  مرکــزی  بخشــدار  ادامــه  در 
تعــدادی از روســتاها هماننــد زنده جــان و کســرینه 
ــا مشــکاتی  ــد ب ــه خاطــر ســیل بندهایی کــه دارن ب

ــتیم. ــه هس مواج
ســعید چیتــی همچنیــن بیــان کــرد: در روســتاهای 
ــا مشــکات جــدی  ــرگ ب ــاد و ف اســحاق آباد، رزق آب
مواجــه هســتیم کــه همــه نیروهــا در حالــت آمــاده 
ــد در هــر  ــاش و خدمــات رســانی هســتند. هرچن ب
روســتا چنــد مــورد آبگرفتگــی منــازل گــزارش شــده 
امــا مشــکل خاصــی کــه قابــل رفــع نباشــد وجــود 

نــدارد.
بخشــدار مرکــزی کاشــمر بیــان کرد: مســیل ســیاب 
کــه بــه ســمت روســتای کســرینه بــود تغییــر داده 
شــده تــا مشــکلی بــه وجــود نیایــد. در حــال حاضــر 
8 روســتا در مســیل ســیاب هســتند و ســد برخــی 
روســتاها ماننــد قــوچ پلنــگ نیــز ســرریز شــده 

اســت.
چیتــی افــزود: تمامــی بندهــای موجود در روســتاها 
کــه دارای مشــکاتی بوده انــد بهســازی شــده و 
مشــکلی وجــود نــدارد مگــر ایــن کــه از ســرریز ایــن 
ــون دو  ــویم. تاکن ــه ش ــکاتی مواج ــا مش ــا ب بنده
مــورد امــداد رســانی بــه خودروهایــی کــه در ســیل 
ــه ســه  ــد داشــته ایم همچنیــن ب ــاده بودن ــر افت گی
ــه  ــی ب ــر بی توجه ــه خاط ــه ب ــی ک ــورد از چوپانان م
اخطارهــای صــادر شــده بــه ارتفاعــات رفتــه بودنــد 
ــات  ــع نج ــه موق ــت و ب ــورت گرف ــانی ص امدادرس

یافتنــد.
بخشــدار مرکــزی کاشــمر گفــت: متاســفانه امکانات 
ــی  ــی کاف ــان بحران ــرای زم ــا ب ــود در دهیاری ه موج
نیســتند و در حــال حاضــر امکانــات موجــود در 
ــه  ــاز ب ــر نی ــوده و 70 درصــد دیگ حــد 30 درصــد ب
خریــداری تجهیــزات داریــم. هرچنــد 18 پمــپ کــف 
ــن  ــتر و همچنی ــداد بیش ــه تع ــا ب ــم ام ــش داری ک

تانکــر نیــاز مبــرم اســت.
چیتــی ادامــه داد: بــه دلیــل ایــن کــه برخــی افــراد 
در مســیل ســیاب ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز 
ــا  ــده  ام ــب ش ــن تخری ــن اماک ــد ای ــته بودن داش
ــفانه  ــت. متاس ــده اس ــزارش نش ــی گ ــارت جان خس
50 درصــد بافــت روســتایی بخــش مرکــزی کاشــمر 
در برابــر ایــن گونــه حــوادث آســیب پذیــر هســتند 
و حتــی در معابــر ایــن روســتاها نیــز رعایــت اصــول 

فنــی نشــده اســت.

خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
ــدار  ــه هش ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ــی ش ایمن
هواشناســی دربــاره احتمــال بــارش شــدید بــاران و 
احتمــال آب گرفتگــی در اســتان از مردم و مســافران 
ــد. ــکان نکنن ــا اس ــاورت رودخانه ه ــت در مج خواس
در  مــاه  فروردیــن  چهــارم  روز  گابــی  محســن 
گفت وگــو بــا ارمغــان اظهــار داشــت: خوشــبختانه 
از شــب چهارشــنبه ســوری تــا کنــون حادثــه خاصی 
ــد  ــا چن ــت و تنه ــداده اس ــان رخ ن ــهر اصفه در ش
حادثــه معمولــی داشــتیم. خوشــبختانه شــهر آرام 
ــنبه  ــه در چهارش ــود این ک ــا وج ــت، ب ــن اس و ایم
بــه خاطــر ورود مســافران  ســوری و همچنیــن 
ــود. ــم ب ــیار فراه ــه بس ــوع حادث ــه وق ــوروزی زمین ن

ــا اشــاره بــه تعــداد بــاالی مســافرانی کــه در  وی ب
ــزود:  ــد، اف ــفر کرده ان ــان س ــهر اصفه ــه ش ــوروز ب ن
ــان دارد  ــده رود جری ــال آب در زاین ــن امس همچنی
و ایــن موضــوع باعــث شــده کار مــا بیشــتر شــود. 
ــه  ــراف رودخان ــی را در اط ــه غواصان ــن زمین در ای
کوهســتان  حــوادث  تیــم  و  کرده ایــم  مســتقر 
ــی شــهرداری  ــات ایمن ســازمان آتشنشــانی و خدم
ــه مســتقر شــده اســت. ــوه صف ــز در ک ــان نی اصفه

خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
ایمنــی شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: اکیپ هــای 
ایمنــی مــا از 2 مــاه پیــش در مدارس، دانشــگاه ها، 
کمــپ اســکان فــدک، ورزشــگاه امیــن، گل نرگــس، 
شــهید غــازی، بــاران و امــام خمینــی )ره( اصفهان و 
ــت سپاهان شــهر مســتقر شــده اند.  ورزشــگاه والی
ــروی آتشنشــانی در ســطح شــهر  ــون 150 نی هم اکن
هــر  آتشنشــانی  ایســتگاه های  در  نیــرو   150 و 
ــانی  ــافران خدمت رس ــهروندان و مس ــه ش ــب ب ش

می کننــد.
ــر  ــانی ه ــای آتش نش ــرد: نیروه ــح ک ــی تصری گاب
شــب در کمــپ فــدک، گاز پیک نیــک و منقل هــای 
زغــال را بــه دلیــل جلوگیــری از مســمومیت بــا گاز 
از چادرهــا خــارج می کننــد.  مونوکســید کربــن 
ــراد را در  ــی اف ــدام گاهــی نارضایت ــن اق ــد ای هرچن
پــی دارد، امــا مســافران عزیــز بایــد بداننــد گاز 
ــه  ــری از دقیق ــد در کس ــن می توان ــید کرب مونوکس
ــا  ــا ب ــن باشــد و همــکاران م ــرای آن هــا خطرآفری ب
ــه  ــوع را ب ــن موض ــرام ای ــظ احت ــردی و حف خونس
ــذ  ــا اخ ــن ب ــد. همچنی ــح می دادن ــافران توضی مس
مشــاره تلفــن مســافران در بــدو ورود بــه بــاغ 

فــدک، پیام هــای ایمنــی بــه تلفن هــای همــراه 
آن هــا ارســال می شــود و بروشــورهای آموزشــی در 

ــرد. ــرار می گی ــا ق ــار آنه اختی
وی بــا اشــاره بــه اســتفاده از نیروهــای جــوان 
داوطلــب در نــوروز امســال بیــان داشــت: هــر 
ــل  ــی مح ــت ایمن ــط وضعی ــور متوس ــه ط ــب ب ش
ــد. ــی می کنن ــافر را بررس ــا 3500 مس ــکان 3200 ت اس

خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
ایمنــی شــهرداری اصفهــان گفــت: افــرادی کــه 
ــافران  ــار مس ــود را در اختی ــازل خ ــد من می خواهن
ــگ  ــاک هماهن ــه ام ــا اتحادی ــد ب ــد بای ــرار دهن ق
شــوند تــا منــزل آن هــا مــورد بازرســی ایمنــی قــرار 
گیــرد. هم چنیــن در هنــگام تــرک منــزل نــکات 
ــرده  ــع ک ــرده و گاز و آب را قط ــت ک ــی را رعای ایمن
و بــرای وســایل برقــی از کلیــد قطع کــن اســتفاده 
کننــد و از فــرد مــورد اطمینانــی بخواهنــد بــه منــزل 
ــات و  ــن ادارات، مؤسس ــد. هم چنی ــر بزن ــا س آن ه

ــد. ــت کنن ــی را رعای ــوارد ایمن ــن م ــا ای مغازه ه
ــار داشــت:  ــه روز طبیعــت اظه ــا اشــاره ب ــی ب گاب
افــراد مراقــب کــودکان باشــند چــون کــودکان بــه 
ــا خطــرات آن و  ــاد ب ــده رود، زی دلیــل خشــکی زاین

عمــق آب آشــنایی ندارنــد. هم چنیــن از رفتارهــای 
پرخطــر پرهیــز کــرده و در مســافرت از اســکان 
از  و  کننــد  خــودداری  رودخانه هــا  مجــاورت  در 
وســایلی ماننــد پیک نیــک بــرای گــرم کــردن چــادر 

ــد. ــتفاده نکنن اس
وی بــا اشــاره بــه هشــدار هواشناســی دربــاره 
احتمــال بارش شــدید بــاران و احتمــال آب گرفتگی 
در اســتان و اســتان های مجــاور افــزود: مــا در 
تمــام طــول ســال در آماده بــاش هســتیم امــا 
ــم  ــادر کرده ای ــیل را ص ــاره س ــژه درب ــتورات وی دس
و تجهیــزات موردنیــاز را آمــاده کــرده و بــرای ایــن 
امــر آمادگــی کامــل داریــم. احتمــال وقــوع ســیل 
وجــود دارد و از مــردم می خواهیــم از اســکان و 
ــد. ــودداری کنن ــا خ ــاروت رودخانه ه ــح در مج تفری

خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان  شــهرداری  ایمنــی 
بــرای تمــام هم وطنــان آرزوی ســامتی و بــرای 
حادثه دیــدگان حــوادث و ســیل شــمال کشــور 
ــوروز بی خطــری  ــدوارم ن ــم و امی ــر می کن ــب صب طل

را ســپری کنیــم.

ایــن هنرمنــد کــه مدتــی در بیمارســتان 
بــود ســاعت ۲۱ روز ۱۳  عرفــان بســتری 
جمشــید  درگذشــت.  مــاه  فروردیــن 
در  ناتمــام  تحصیــات  دارای  مشــایخی 
ــه  ــال ۱۳۳۶ ب ــت. وی س ــر اس ــته تئات رش
اســتخدام اداره تــازه تأســیس هنرهــای 
ــر کار  ــوان بازیگ ــه عن دراماتیــک درآمــد و ب
ــوم  ــال س ــی کان ــه نمایش ــود را در برنام خ
غیردولتــی آغــاز کــرد و بــا ایفــای نقــش در 
فیلــم کوتاه»جلــد مــار« هژیــر داریــوش بــه 
ــن  ــوی دوربی ــوروش جل ــری خ ــراه فخ هم
ــازی ســینمایی  ــه خاطــر ب رفــت. او حتــی ب
ــر اخــراج شــد.  ــی از کار تئات ــرای مدت اش ب
از ســال  را  خــود  حرفــه ای  کار  واقــع  در 
ــازی  ــرد. ب ــروع ک ــمی ش ــور رس ۱۳۴۹ به ط
ــان های  ــش انس ــایخی در نق ــید مش جمش

بی رحــم و همچنیــن نقش هــای تاریخــی 
»کمــال  احتجــاب«،  »شــازده  همچــون 
الملــک« و رضــا تفنگچی/خوشــنویس در 
ســریال »هــزار دســتان« نشــانگر از توانایــی 
بازیگــری اوســت. بــا ایــن حــال، در کارنامــه 
نیــز  او، نقش هــای کــم ارزش   بازیگــری 
خــود،  گفتــه  بــه  کــه  شــاهد هســتیم 
کمــک  بــرای  را  نقش هــا  آن  پذیرفتــن 
بــه کارگردان هــا قبــول می کنــد؛ هرچنــد 
ــه وارد  ــری اش لطم ــه بازیگ ــه کارنام ــه ب ک
ــازی در  ــت ب ــال ۱۳۶۳، باب ــود. او در س ش
ــک،  ــای داوودی و کمال المل ــم گل ه دو فیل
برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر 
نقــش اول مــرد جشــنواره فیلــم فجــر شــد. 
از نمایش هــای مهــم او بــازی در نقــش 
»بــزرگ آقــا« در نمایــش میــراث کاِر بهــرام 
ــاه  ــهریور در آذر م ــاالر ۲۵ ش ــی در ت بیضای

۱۳۴۶ بــود.
ــفیر  ــوان س ــه عن ــال ۹۳ ب ــایخی در س مش
ســامت چشــم و بینایــی و در ســال ۹۴ 
ــوان ســفیر ســامت از ســوی وزارت  ــه عن ب
پزشــکی  علــوم  دانشــکده  و  بهداشــت 
دانشــگاه تهــران معرفــی و بــه وی تندیــس 

ــد.  ــدا ش ــامت اه س
مراســم تشــییع پیکــر ایــن هنرمنــد روز 
شــنبه ۱۷ فروردیــن مــاه برگــزار خواهــد 

ــد. ش
دوهفتــه نامــه ارمغــان؛ ضایعــه درگذشــت 
ــد و  ــن هنرمن ــواده ای ــه خان ــایخی را ب مش
ــد. ــلیت می گوی ــران تس ــینمای ای ــی س اهال

اســامی  شــورای  مجلــس  روحانیــت  فراکســیون  عضــو 
ــتان،  ــان، پاکس ــوریه، لبن ــراق، س ــل ع ــورهایی مث گفت:کش
افغانســتان و دیگــران متوجــه شــدند کــه ثبــات منطقــه بــر 
ــدار  ــن اقت ــه ای ــت ب ــامی اس ــوری اس ــدار جمه ــاس اقت اس

ــد. ــراف دارن اعت
ــاره  ــا اش ــان، ب ــگار ارمغ ــا خبرن ــو ب ــالک در گفت وگ ــد س احم
بــه ســخنرانی برهــم صالــح در جمــع اصحــاب رســانه و اینکــه 
ــت: ۱۵  ــت گف ــه اس ــت در منطق ــات و امنی ــور ثب ــران مح ای
کشــور همســایه مــا بــه ایــن مســئله واقــف هســتند کــه اگــر 
انقــاب اســامی ایــران نبــود بســیاری از امکانــات بــرای آنهــا 

فراهــم نبــود و حیثیــت شــان از بیــن می رفــت.
وی افزود:خوشــبختانه کشــورهایی مثــل عــراق، ســوریه، 
لبنــان، پاکســتان، افغانســتان و حتــی کشــورهای روســیه و دیگــران متوجــه شــدند کــه ثبــات 
ــن  ــد و ای ــراف دارن ــدار اعت ــن اقت ــه ای ــت ب ــامی اس ــوری اس ــدار جمه ــاس اقت ــر اس ــه ب منطق

ــت. ــا ارزش اس ــی و ب ــی قیمت ــا خیل ــرای م ــوع ب موض
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی ضمــن تاکیــد بــر قــدرت و نقــش محــوری 
جمهــوری اســامی در منطقــه ،تصریــح کرد:کشــورهای دیگــر خلیــج فــارس هــم از ایــن اقتــدار 
جمهــوری اســامی ایــران نگــران هســتند؛در شــرایطی کــه تحریــم بــر کشــور مــا حاکــم بــود بــه 
ــن چهــل  ــا را در طــول ای ــه هــای دنی ــر زمینه هــا قل ــی رســیدیم در اکث ــی باالی حــد خــود کفای

ســال مــی پیماییــم و مشــکلی از ایــن بابــت نداشــتیم.
وی بــا اشــاره بــه صحبت هــای رئیــس جمهــور عــراق دربــاره ثبــات و اقتــدار منطقــه بــا وجــود و 
حضــور جمهــوری اســامی،تاکید کرد:صحبتــی کــه رئیــس جمهــور عــراق کرده،درســت اســت؛وی 
گفتــه اســت کــه ایــران و عــراق از هــم جــدا نخواهنــد شــد و ایــن حــرف در دنیــای دیپلماســی 
سیاســی خیلــی معنــا پیــدا می کنــد؛ هــم پاســخی بــه اســرائیل و آمریــکا مــی دهنــد و هــم یــک 

امیــدی بــه درون کشــور مــی دهــد.
ــدگان والیــی مجلــس شــورای اســامی مطــرح کرد:جنایاتــی کــه صــدام  عضوفراکســیون نماین
علیــه جمهــوری اســامی کــرد کــم نبــود و مــردم و مســئوالن عــراق بــه آن واقــف هســتند؛اما 
ایــران بــه عــراق کمــک کــرد و ایــن حرکــت ،بــزرگ و قابــل قدردانــی اســت و بــه خاطــر ملــت مــا 

و  بــه برکــت شــهدای مــا اســت.

جزئیات افزایش حداقل 
حقوق و دستمزد سال ۹۸

اعــام  مطابــق 
شــورای عالــی کار 
در روزهــای پایانــی 
 ،۹۷ اســفند 
حداقــل حقــوق و 
دســتمزد کارگــران 
و  نــود  ســال  در 
هشــت، بــا ســی 
درصــد  شــش  و 
بــه  افزایــش 
نســبت مبلــغ ســال 
ــون  ــل، از ۱ میلی قب
ــه ۱ میلیــون و  و ۱۱۴ هــزار تومــان در ســال 97  ب
ــطوح  ــایر س ــید. س ــان رس ــزار و ۸۸۲ توم ۵۱۶ ه
دســتمزدی نیــز ۱۳ درصــد بــه عــاوه ۲۶۱  هــزار و 

یافــت. افزایــش  تومــان   ۱۱۸
ــران در  ــه کارگ ــتمزد روزان ــوق و دس ــل حق - حداق

ــال ــزار و ۶۲۷ ری ــال ۹۸: ۵۰۵ ه س
ــران در  ــه کارگ - حداقــل حقــوق و دســتمزد ماهان

ــال ــزار و ۸۲۲ ری ــون و ۱۶۸ ه ــال۹۸: ۱۵ میلی س
- حــق اوالد یــک فرزنــد در ســال ۹۸: ۱ میلیــون و 

۵۱۶ هــزار  و ۸۸۲ ریــال
- حــق اوالد دو فرزنــد در ســال ۹۸:  ۳ میلیــون و 

۳۳ هــزار و ۷۶۴  ریــال
- پایــه ســنواتی کارگــران در ســال ۹۸: ۷۰۰ هــزار 

ریــال بــرای یــک ســال ســابقه کار
ــون  ــال ۹۸:  ۱ میلی ــران در س ــکن کارگ ــق مس - ح

ــال ری
ــون و  ــال ۹۸: ۱ میلی ــران در س ــری کارگ ــن کارگ - ب

ــال ۹۰۰ هــزار ری
ــه کارگــران: ۱ میلیــون و  ــاداش ماهان - عیــدی و پ

ــال ــزار و ۱۳۴  ری ۵۲۸ ه
- حداقــل دســتمزد یــک ســاعت کار عــادی در 

ســال ۹۸: ۶۸ هــزار و ۹۴۹ ریــال
ــال  ــه کار در س ــاعت اضاف ــک س ــزد ی ــل م - حداق

ــال ــزار و ۵۲۸ ری ۹۸: ۹۶ ه
- جمــع دریافتــی حداقــل حقــوق افــراد مجــرد: ۱۸ 

میلیــون و ۶۸ هــزار و ۸۲۰ ریــال
- مجمــوع حقــوق و مزایــا کارگــران بــا ۲ فرزنــد: ۲۱  

میلیــون و ۸۰۲ هــزار و ۲۵۶ ریــال
ــر  ــران: ۲ براب ــال کارگ ــر س ــاداش آخ ــدی و پ - عی
ــه معــادل حــدود  حداقــل حقــوق دســتمزد و پای

ــال ــون ری ۳۰ میلی
- ســقف دســتمزد ســال ۹۸ بــرای بیمــه پــردازان: 

۷ برابــر  حداقــل حقــوق و دســتمزد پایــه
ــش  ــردی خوی ــردازی مج ــه پ ــغ بیم ــل مبل - حداق
مجمــوع  درصــد   ۳۰  :۹۸ ســال  در  فرمایــی 
ــان در  ــزار توم ــادل ۵۴۰ ه ــردان مع ــی مج دریافت
مــاه. ) ایــن رقــم در ســال ۹۷، حــدود ۳۷۵ هــزار 

ــود( ــان ب توم
جــدول حقــوق و مزایای  ســایر ســطوح دســتمزدی 

سال۹۸
- میــزان افزایــش حقــوق: ۱۳ درصــد بــه عــاوه ۲ 

میلیــون و ۶۱۱ هــزار و ۱۸۰ ریــال
- حــق اوالد یــک فرزنــد: ۱ میلیــون و ۵۱۶ هــزار و 

۸۸۲ ریــال
ــزار و  ــون و ۳۳ ه ــد: ۳ میلی ــق اوالد دو فرزن - ح

ــال ۷۶۴ ری
- پایه سنواتی سال ۹۸: ۷۰۰ هزار ریال

- حق مسکن سال ۹۸: ۱ میلیون ریال
- بن کارگری: ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال

ایــن در حالــی  اســت کــه حداقــل حقــوق کارگــران 
در ســال گذشــته، ۱۱ میلیــون ریــال تعییــن شــده 
بــود بــا حــق مســکن چهارصــد هــزار ریالــی و بــن 

خواربــار  یــک میلیــون و یکصــد هــزار ریالــی.
ــال  ــر در س ــل بگی ــران حداق ــی کارگ ــع دریافت جم

۹۸
بــا احتســاب حداقــل حقــوق و دســتمزد مشــخص 
شــده بــرای ســال ۹۸ و مبلــغ پایــه ســنواتی، حــق 
ــد،  ــال جدی ــران در س ــری کارگ ــن کارگ ــکن و ب مس
ــرد و  ــای مج ــر ه ــل بگی ــی حداق ــوع دریافت مجم
متاهــل بــه شــرح زیــر اســت.  طبــق فهرســت زیــر، 
ــرد و  ــای مج ــر ه ــل بگی ــی حداق ــوع دریافت مجم
متاهــل در ســال ۹۸، بــه نســبت ســال  ۹۷، بیــش 

از ۴۷ درصــد افزایــش یافتــه اســت:
ــال  ــرد: س ــر مج ــل بگی ــی حداق ــوع دریافت - مجم
۹۷: ۱۲ میلیــون و ۶۱۲ هــزار ریــال / ســال ۹۸: ۱۸ 

ــال ــون و ۷۶۸ هــزار و ۱۳۲ ری میلی
- مجمــوع دریافتــی حداقــل بگیــر بــا یــک فرزنــد: 
ســال ۹۷: ۱۳ میلیــون و ۷۲۳ هــزار و ۹۵۰ ریال / 
ســال ۹۸: ۲۰ میلیــون و ۲۸۵ هــزار و ۷۰۴ ریــال

ــد:  ــا دو فرزن ــر ب ــل بگی ــی حداق ــوع دریافت - مجم
ســال ۹۷: ۱۴ میلیــون و ۸۳۵ هــزار و ۲۱۰ ریــال / 
ســال ۹۸: ۲۱  میلیــون و ۸۰۲ هــزار و ۵۸۶ ریــال

ــتمزدی در  ــطوح دس ــایر س ــی س ــع کل دریافت جم
ــال ۹۸ س

منظــور از ســایر ســطوح دســتمزدی، در واقــع مبلغ 
پایــه حقــوق و دســتمزدی اســت کــه ســال پیــش، 
از پایــه حقوقــی کــه شــورای عالــی کار تعییــن 
کــرده بیشــتر بــوده اســت. مثــا حداقــل حقــوق 
ســال ۹۷، ۱ میلیــون و ۲۰۰  هــزار تومــان بــود 
ــد.   ــی کردی ــت م ــان دریاف ــون توم ــما ۲ میلی و ش
پــس در ایــن حالــت، شــما مشــمول ســایر ســطوح 

دســتمزدی هســتید.
- ۱۳ درصــد بــه حقــوق آن هــا اضافــه مــی شــود 
ــز دریافــت مــی  ــون ۶۱۰ هــزار تومــان نی و ۲ میلی

کننــد.
- اگــر کارگــری، بــدون فرزنــد باشــد، جمــع دریافتی 
ــه ســنواتی، حــق  ــارت اســت از مجمــوع پای او عب
مســکن و بــن کارگــری کــه ۱۵۹  هــزار تومــان 
اضافــه خواهــد شــد کــه عــاوه بــر ۱۳ درصــد، بــه 
جمــع دریافتــی او، ۴۲۱ هــزار تومــان اضافــه مــی 

شــود.
- اگــر کارگــری ۱ فرزنــد داشــته باشــد، حاصــل 
جمــع پایــه ســنواتی، حــق مســکن و بــن کارگــری 
بــه ۴۶۱ هــزار تومــان مــی رســد کــه بــه ایــن رقــم،  
۱۳ درصــدی کــه بــه حقــوق اضافــه مــی شــود نیــز، 

اضافــه خواهدشــد.
- اگــر کارگــری ۲ فرزنــد داشــته باشــد، حاصــل 
جمــع پایــه ســنواتی، حــق مســکن و بــن کارگــری 
بــه ۵۰۲ هــزار تومــان مــی رســد کــه بــه ایــن رقــم، 
۱۳ درصــدی کــه بــه حقــوق اضافــه مــی شــود نیــز، 

اضافــه خواهــد شــد.

هشدار آتش نشانی اصفهان به مردم و مسافران: 

از اسکان در مجاورت 
رودخانه ها خودداری کنید

جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت سینما و 
تلویزیون ایران بر اثر بیماری دارفانی را وداع گفت

احمد سالک تاکید کرد:

اعتراف کشورهای همسایه به اقتدار جمهوری 
اسالمی در ثبات و امنیت منطقه خاورمیانه 
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گوناگون2

ــت:  ــس گف ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــخنگوی کمیس س
وزارت بهداشــت در مســیر درمــان بیمــاران اوتیســم و تربیت 
متخصــص کارهــای خوبــی انجــام داده امــا ارزیابــی نکردیــم 
کــه ببینیــم تــا چــه انــدازه کــم کاری در ایــن زمینــه صــورت 

گرفتــه اســت.
ــا   ــان، ب ــگار ارمغ ــا خبرن ــو ب ــدی  در گفت وگ ــی عاب ــدر عل حی

اشــاره بــه مشــکات بیمــاران اوتیســم گفــت: بحــث بیمــاران 
اوتیســم شــامل دارو و درمــان ایــن بیمــاران اســت. درمــان 
بیمــار و تربیــت متخصــص جــزء وظایــف وزارت بهداشــت و 
درمــان اســت و تاســیس مراکــز نگهــداری و توانبخشــی نیــز 
جــزء وظایــف بهزیســتی اســت و قبــادی بــه عنــوان رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور نیــز بایــد بــه ایــن 
مســئله توجــه کنــد و ایــن وظیفــه ای کــه بهزیســتی دارد نبایــد بــه جــای دیگــری محــول کنــد.
قــرار نیســت کــه در طــرح تحــول ســامت بــرای هــر بیمــار خــاص ماننــد اوتیســم یــک متخصــص خــاص 

ــته شود گذاش
اوتیسم مورد بی توجهی قرار نگرفته است

ــم در  ــای اوتیس ــه ج ــم ک ــر نمی کن ــزود: فک ــامی اف ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
سیســتم درمانــی جایــی بــرود کــه مــورد توجــه قــرار نگیــرد چــرا کــه بــه متخصصــان ویــژه نیــاز دارد و 
تعــداد ایــن بیمــاران نیــز بــه انــدازه ای نیســت کــه در هــر مرکــز درمانــی یــک متخصــص اوتیســم باشــد 
امــا تــا جایــی کــه اطــاع دارم، وزارت بهداشــت در مســیر درمــان بیمــاران اوتیســم و تربیــت متخصــص 
ــه  ــدازه کــم کاری در ایــن زمین ــا چــه ان ــی نکردیــم کــه ببینیــم ت ــی انجــام داده امــا ارزیاب کارهــای خوب

صــورت گرفتــه اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا در طــرح تحــول ســامت بــه بحــث بیمــاران اوتیســم پرداختــه 
شــده ، تصریــح کــرد: قــرار نیســت کــه در طــرح تحــول ســامت بــرای هــر بیمــار خــاص یــک متخصــص 
خــاص گذاشــته شــود بلکــه در طــرح تحــول ســامت هــدف ایــن اســت کــه )اســکلینیکی( انجــام شــود 
و پزشــک خانــواده بیمــاران را بــه متخصصــان ارجــاع می دهــد. ممکــن اســت کــه شــما بــه یــک شــهری 
برویــد کــه نیــاز بــه یــک متخصــص اوتیســم و یــا مغــز و اعصــاب باشــد امــا در شــهر دیگــری ممکــن 
ــار و نیازمندی هــای هــر  ــر اســاس تعــداد بیم ــن ب ــاز باشــد. بنابرای ــه متخصصــان بیشــتری نی اســت ب

ــود. ــاماندهی می ش ــه س منطق
وزارت بهداشت وظایف پیشگیری و درمانی دارد و بهزیستی نیز بیشتر حمایتی و مراقبتی است

ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا بیــان اینکــه وزارت بهداشــت وظایــف پیشــگیری 
و درمانــی دارد و بهزیســتی نیــز بیشــتر حمایتــی و مراقبتــی اســت گفــت: وظایــف نگهــداری و حمایتــی 

بیمــاران اوتیســم بــه عهــده بهزیســتی اســت و ایــن مــوارد در شــرح وظایــف بهزیســتی آمــده اســت.

چنــد ســال پیــش یــک مطلــب از ادمونــد هوســرل 
ــود:  ــه ب ــدم کــه گفت بنیانگــذار پدیدارشناســی دی
ســئوال  نــوع  از  بشــر  مشــکات  از  »بســیاری 
پرســیدن او شــروع میشــود«. ایــن مطلــب خیلــی 
ذهنــم را درگیــر کــرد و اصــاً نمی فهمیــدم منظــور 
هوســرل از بیــان ایــن مطلــب چیســت، تــا آن کــه 
ــه  ــاد جمل ــدم و ی ــز دی ــتیو جاب ــو از اس ــک ویدئ ی

ــادم. هوســرل افت
ســئواالتی کــه اســتیو جابــز در آن ویدئــو پرســید 
هیچکــدام بــا »چــرا« شــروع نشــد)؟!( خیلــی 
ــب  ــپ و مطل ــد کلی ــد و چن ــب ش ــن جال ــرای م ب
دیگــر نیــز از اســتیو جابــز دیــدم و جالــب بــود کــه 
ــا »چــرا« شــروع  ــز ب هیچ کــدام از ســئوال های جاب
نمی شــد. همــه بــا »چگونــه و چطــور« شــروع 
ــه  ــتر ب ــدری بیش ــرد ق ــور ک ــرا مجب ــه م ــد ک می ش

ــردازم. ــوع بپ ــن موض ای
ــز،  ــد برن ــار دیوی ــردم و آث ــه ک ــه مطالع ــروع ب ش
کیوســاکی، رابینــز، دارن هــاردی و چنــد نفــر دیگــر 
کــه در زمینــه رفتــار درمانــی فعــال هســتند را 
مطالعــه کــردم و نتیجــه برایــم شــگفت انگیز بــود 

ــم. ــح می ده ــه توضی ــه در ادام ک
بشــر موجــودی تجربه گراســت و هنگامــی کــه 
پدیــده ای جدیــد را تجربــه می کنــد در مغــز او 
ــورد  ــج در برخ ــوند و از آن نتای ــت می ش ــج ثب نتای

بــا پدیده هــای جدیــد اســتفاده می کنــد.
در واقــع وقتــی مــا یــک ســئوال را بــا »چــرا« 
شــروع می کنیــم، مغــز دنبــال جــواب در تجربیــات 

گذشــته می گردد.بــه عنــوان نمونــه:
»چرا فان اتفاق افتاد؟ 

چرا فان حکومت سقوط کرد؟ 
چرا در فان آزمون قبول نشدم؟ 

چرا من آدم موفقی نیستم؟ 
»چرا من این قدر آدم فقیر و بدبختی هستم؟« 

ــون  ــع پیرام ــه وقای ــبت ب ــدر نس ــردم این ق ــرا م چ
ــتند؟ و...«.  ــاوت هس ــود بی تف خ

جواب تمام این سئواالت در گذشته است. 
واقعــًا حــرف هوســرل خیلــی درســت و جالــب 
اســت. نکتــه ای کــه متوجــه شــدم ایــن بــود کــه 
آدم هــای تأثیرگــذار و موفــق تاریــخ مثــل »ولتــر، 
نلســون مانــدال، گانــدی، لوترکینــگ، جابــز، ایــان 
بــا »چــرا«  را  ماســک و ...« ســئوال های خــود 
نپرســیدند کــه توانســتند دنیــای مــا را تغییــر 
ــا  ــه ی ــا »چگون ــد. آن هــا سئوال هایشــان را ب بدهن

ــیدند. ــور«  پرس چط
چگونــه میتوانیــم کمپیــن حقــوق بشــری موفقــی 

تشــکیل بدهیــم؟ 
چگونــه میتوانیــم امپراطــوری اســتعماری انگلیــس 

را شکســت دهیــم؟ 
چگونــه سیاه پوســتان بــه حــق و حقــوق برابــر 

ــید؟  ــد رس خواهن
چگونه دنیای بهتری خواهیم داشت؟ و...

ــت  ــن اس ــود ای ــرح می ش ــه مط ــئوالی ک ــال س ح
ــروع  ــرا ش ــا چ ــه ب ــئوال هایی ک ــاوت س ــه »تف ک
می شــوند بــا ســئوال هایی کــه بــا چگونــه شــروع 
ایــن  بــه  ادامــه  در  چیســت؟«  در  می شــوند 

ســئوال پاســخ داده می شــود.
جــواب  شــد،  اشــاره  بــاال  در  کــه  همان گونــه 
ســئوال هایی کــه بــا »چــرا«  شــروع می شــوند 
ــاق  ــک اتف ــی ی ــل و چرای ــت و دلی ــته اس در گذش
و پدیــده را بیــان می کنــد و بســتگی بــه نــوع 

تجربیــات مــا دارد. 
به عنوان مثال جواب سئوال 

»چرا من این قدر آدم فقیر و بدبختی هستم؟«
از این دست دالیل است: 

چــون  »پــدر و مــادر مــن فقیــر بودنــد، خانــواده 
ــود، هیچ وقــت ســرمایه کافــی  مــا پــر جمعیــت ب
ــی آدم  ــتم، از بچگ ــی نداش ــروع کار خوب ــرای ش ب

ــودم، و...«.  ــی ب بدشانس
ایــن جواب هــا در بهتریــن حالــت دالیــل درســتی 
ــن  ــه م ــد و در نتیج ــه می کنن ــر ارائ ــن فق ــرای ای ب
میپذیــرم کــه تــا ابــد فقیــر باشــم و بــه ایــن 

ــم. ــردن نه ــت گ سرنوش
ــا  ــه ی ــا  »چگون ــه ب ــئوال هایی ک ــواب س ــی ج ول
پاســخ  بــر  عــاوه  می شــوند  شــروع  چطــور« 

ــت  ــرای برون رف ــی ب ــکار عمل ــأله، راه ــی مس چرای
ــد  ــان می کنن ــزی را بی ــه چی ــی ب ــا حقیقت بخش ی
ــاز  ــت و نی ــته نیس ــم در گذش ــواب ه ــام ج و تم
بــه تفحــص و تحقیــق و تفکــر بیشــتر دارد و 
ــروع  ــرا« ش ــا  »چ ــه ب ــئوال هایی ک ــِس س ــر عک ب

نیســتند.  آمــاده  جواب هــا  می شــوند، 
به طور مثال: 

» چگونه میتوانم فقیر نباشم؟ 
چگونــه می توانــم فــان کار را بــا موفقیــت انجــام 

دهــم؟ و ...«. 
پاســخ دادن بــه ایــن ســئوال ها راحــت نیســت و 
ــد و نتیجــه هرچــه  ــر دارن ــق و تفک ــه تحقی ــاز ب نی
ــه  ــد ک ــه می ده ــی ارائ ــکار عمل ــک راه ــد، ی باش
ممکــن اســت درســت یــا غلــط باشــد ولــی بــه هــر 

حــال یــک راهــکار اســت. 
ــت  ــه درس ــم ک ــاد نگرفتی ــز ی ــا هرگ ــفانه م متأس
ســئوال بپرســیم و تقریبــًا تمــام ســئوال های خــود 

ــم.  ــروع می کنی ــرا« ش ــا  »چ را ب
چنــدی پیــش معلــم فرزنــدم یــک ســئوال مطــرح 
ــاره  آن  ــوزان درب ــه دانش آم ــود ک ــه ب ــرده و گفت ک

تحقیــق کننــد؛ کــه 
آشــغال  از  پــر  مــا  پارک هــای  محیــط  »چــرا 

اســت؟«.
ــردم  ــی م ــورد بی فرهنگ ــواب در م ــی ج ــدم کل فرزن
ــا را  ــه جواب ه ــت ک ــن خواس ــود و از م ــته ب نوش

ببینــم درســت اســت یــا نــه؟ 
ــوده  ــازی ب ــدش فرهنگ س ــم قص ــلمًا آن معل مس
اســت، برایــش نوشــتم: آیــا اگــر ســئوال خــود را 

ــود؟  ــر نب ــیدید، بهت ــکل می پرس ــن ش ــه ای ب
»چگونــه محیــط پارک هــای مــا می توانــد همیشــه 
ــردن را از  ــر ک ــت فک ــرز درس ــا ط ــد؟« ت ــز باش تمی

همــان کودکــی بــه کودکانمــان یــاد دهیــم. 
خوشــبختانه آن معلــم از پیشــنهاد مــن اســتقبال 
کــرد و خیلــی هــم خوشــحال شــده بــود. مســلمًا 
بــا  نمی توانیــم.....؟«  »چــرا  ســئوال   پاســخ 
ســئوال  »چگونــه می توانیــم...؟« خیلــی متفــاوت 

اســت. 
ــی  ــل ناتوان ــت دالی ــن حال ــی در بهتری ــخ اول پاس
ــی  ــخ اول ــت. پاس ــتن اس ــای توانس ــی راه ه و دوم
ــرژی  ــر از ان ــی پ ــاس و دوم ــدی و ی ــا امی ــث ن باع

ــت. ــت اس مثب

از زمانــی کــه حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ســکان رهبــری انقــاب را 
بــه دســت گرفته انــد، هــر ســاله در اولیــن روز ســال نــو محورهای 
مــورد تأکیــد و افق هــای پیــش روی جمهــوری اســامی را در پیــام 
نــوروزی اعــام می کننــد و مســئوالن در راســتای تحقق بخشــیدن 
ــن  ــا و قوانی ــان را در رویه ه ــته های ایش ــال، خواس ــعار س ــه ش ب
از  کــه  اســت  توجــه  جالــب  نکتــه  ایــن  می کننــد.  دخیــل 
ســال های آغازیــن رهبــری ایشــان، در کنــار شــعارهای معنــوی کــه 
ــوالت  ــت، مق ــوده اس ــت ب ــی مل ــای روح ــد جنبه ه ــه رش ــر ب ناظ
اقتصــادی مثــل توســعه ی اقتصــادی کشــور، توجــه بــه معیشــت 
و رفــاه اقشــار محــروم، وجــدان کاری، رعایــت منابــع مالــی، تولید 
و اشــتغال و … در کانــون توجــه رهبــر انقــاب قــرار داشــته اســت.

در نــوروز ســال ۶۹ پیــام تبریــک ســال نــوی ایشــان بــا یــادآوری 
فقــدان رهبــر کبیــر انقــاب، امــام خمینــی )ره( و تأکیــد بــر ایــن 
نکتــه همــراه بــود کــه »مــا بتوانیــم بــه کمــک خــدا و بــا حرکــت 
در راه او و بــا اســتغفار و توبــه ی الــی اهلل، متــاع َحســن و قــدرت 
و قــوت و عــزت الهــی را بــرای خودمــان و بــرای ایــن ملــت بــزرگ 

و فــداکار تأمیــن کنیــم«.
پیــام تبریــک نــوروز ۷۰، حــاوی قدردانــی رهبــر انقــاب از ملــت 
ــود و در  ــار ب ــل و رودب ــه زدگان منجی ــه زلزل ــت کمــک ب ــران باب ای
ــور  ــزرگ و کش ــوری ب ــدن امپرات ــم پاشیده ش ــز »از ه ــال ۷۱ نی س
اتحــاد جماهیــر شــوروی و زوال یــک ابــر قــدرت« از نــکات 
ــزرگ  ــه ای ب ــوان »حادث ــا عن ــه ب ــود ک ــان ب ــام ایش ــته ی پی برجس
ــد  ــب ش ــه موج ــود ک ــده ب ــف ش ــا« توصی ــخ م ــان و تاری در زم
»آرمان هــای  امپراتــوری  ایــن  قلمــروی  در  مســلمانان ســاکن 

ــد«. ــان بیاورن ــر زب ــود را ب ــگ خ ــامی و فرهن اس
ــزان و  ــدًا »برنامه ری ــوروز ۷۲ مســتقیمًا و مؤک ــر انقــاب در ن رهب
ــان ســفارش  ــه آن ــد و ب ــرار دادن ــی« را خطــاب ق مســئولین دولت
کردنــد کــه »توجــه کننــد هــدف اصلــی، کمــک بــه طبقــات 
ــه  ــم ک ــازندگی کنی ــم س ــا نمی خواهی ــد … م ــه باش ــروم جامع مح
نتیجــه ی ایــن ســازندگی یــا نتیجــه رونــق اقتصــادی، ایــن باشــد 
کــه عــده ای از تمکــن بیشــتری برخــوردار شــوند و عــده ای فقیرتــر 
شــوند. ایــن، بــه هیچ وجــه مــورد رضــای الهــی و رضــای اســام و 

مــورد قبــول مــا نیســت«.
ــاب  ــر انق ــوی رهب ــال« از س ــعار س ــن »ش ــاز تعیی ــال ۷۳ آغ س
ــرای تحقــق ایــن  ــت و مســئوالن را تشــویق و ب ــود. ایشــان مل ب
شــعارها راهنمایــی کردنــد. دو شــعار ســال عبــارت بودنــد از 
ــن  ــاب در ای ــر انق ــی«. رهب ــاط اجتماع ــدان کاری« و »انضب »وج
ــه  ــر کاری را ب ــه اگ ــی اینک ــدان کار یعن ــه »وج ــد ک ــام افزودن پی
عهــده گرفتیــم و انجــام آن را تعهــد کردیــم … آن را خــوب و کامــل 
ــی دارای »وجــدان کار«  ــر ملت ــم. اگ ــق و تمــام انجــام دهی و دقی
باشــد، محصــول کار او خــوب خواهــد شــد و وقتــی محصــول کار 
ــدا خواهــد  ــود پی نیکــو شــد، وضــع اجتماعــی، بطــور قطــع بهب

کــرد«.
ــر انقــاب آغــاز شــد؛  ــه ی رهب ــا دو توصی ــز ب ــوروز ســال ۷۴ نی ن
ــده  ــال ۷۳ را زن ــعار س ــه آن دو ش ــود ک ــت آن ب ــه ی نخس توصی
ــی«  ــاط اقتصــادی و مال ــه ی دوم هــم »انضب ــم و توصی ــه داری نگ
ــر انقــاب از ملــت و مســئوالن  بــود کــه مهم تریــن تقاضــای رهب
ــادی و  ــاط اقتص ــان »انضب ــوده ی ایش ــد. بفرم ــمار می آم ــه ش ب
مالــی یعنــی مقابلــه بــا ریخت وپــاش، زیــاده روی و اســراف … نــه 
اســمش جــود و سخاســت و نــه کــرم و بزرگ منشــی اســت. فقــط 

ــت«. ــی« اس ــادی و مال ــی اقتص ــمش »بی انضباط اس
ــه  ــه را ب ــری هم ــم رهب ــام معظ ــه مق ــود ک ــالی ب ــال ۷۵ س س
»رعایــت منابــع مالــی کشــور« توصیــه کردنــد و در پیــام نــوروزی 
خــود گفتنــد: »توصیــه ی اول مــن، مبــارزه بــا اســراف و زیــاده روی 
ــون  ــت؛ چ ــخصی اس ــوال ش ــی و ام ــوال عموم ــردن ام و نابودک
امــوال شــخصی هــم، بــه نحــوی بــه امــوال عمومــی برمی گــردد«. 
ــش  ــال پی ــعار س ــل ش ــه ی مقاب ــی را نقط ــن اتفاقات ــان چنی ایش

ــا انضبــاط مالــی دانســتند. یعنــی در تضــاد ب

در نــوروز ســال ۷۶ ماننــد ســال های پیــش از آن، رهبــر انقــاب 
ــی از  ــا قدردان ــتند و ب ــفارش« داش ــک س ــردم »ی ــه ی م ــه هم ب
ــئوالن  ــردم و مس ــب م ــی از جان ــفارش های قبل ــه ی س ــه هم اینک
مــورد توجــه واقــع شــده اســت، گفتنــد: »امســال همــه ســعی 
کننــد اســراف را کنــار بگذارنــد. متأســفانه در زندگی هــای مــا 
اســراف وجــود دارد. … البتــه بیشــتر مخاطــب مــا در ایــن ســخن، 
افــراد متمکننــد … کنــار گذاشــتن اســراف در چیزهایــی کــه بــه نظــر 
ــت«. ــروری اس ــرف آب، ض ــراف در مص ــل اس ــد؛ مث ــک می آی کوچ

امــا در ســال ۷۷ مهم تریــن توصیــه ی رهبــر انقــاب بــه دولــت، 
»صرفه جویــی« بــود: »دولــت هــم بایــد صرفه جویــی کنــد؛ ملــت 
ــی  ــر صرفه جوی ــاوه ب ــت، ع ــد. دول ــی کن ــد صرفه جوی ــم بای ه
بایســتی راه هــای صرفه جویــی را هــم بــه مــردم تعلیــم دهــد. تــا 
ــده  ــپری نش ــال، س ــای اّول س ــا ماه ه ــت - ت ــته اس ــت نگذش وق
اســت - بایســتی فهرســتی از انــواع صرفه جویی هایــی را کــه مــردم 
می تواننــد بکننــد - در آب، نــان، بنزیــن و در مصــارف گوناگــون و 
ــرای صــرف آنهــا مجبوریــم از ســرمایه های  همــه چیزهایــی کــه ب
کشــور و نفــت مصــرف کنیــم - و راه هــای صرفه جویــی در آنهــا را 
ــد؛ مــردم هــم جــّدًا ســعی کننــد  ــه مــردم تعلیــم و نشــان دهن ب

ــد«. ــی نماین ــه صرفه جوی ک
ــال  ــن س ــا صدمی ــادف ب ــه مص ــال ۷۸ ک ــاز س ــبت آغ ــه مناس ب
والدت امــام خمینــی )ره( بــود، مقــام معظــم رهبــری بــه همیــن 
مناســبت ایــن ســال را »ســال امــام خمینــی )ره(« نامیدنــد. 
ــن  ــز ای ــل نی ــام راح ــام ام ــه ن ــال ۷۸ ب ــذاری س ــدف از نامگ ه
بــود کــه »همــه ســعی کننــد شــخصیت بزرگــوار امــام خمینــی را 
ــات آن  ــند و خصوصی ــتی بشناس ــم، بدرس ــاد عظی ــان ابع ــا هم ب
ــول  ــرض و ط ــت و ع ــی مل ــود و زندگ ــی خ ــاءاللَّه در زندگ را ان ش

ــد«. ــاده کنن ــال و پی ــور، اعم ــوی کش معن
ــت،  ــر داش ــد غدی ــه دو عی ــال ۷۹ ک ــام س ــاب در پی ــر انق رهب
امــام  »ســال  نــام  بــه  را  ســال  ایــن  کــه  دیدنــد  مناســب 
ــد  ــذاری کنن ــام« نامگ ــب علیه الّس ــن، علی بن ابی طال امیرالمؤمنی
ــن  ــم … امیرالمؤمنی ــک کنی ــوار نزدی ــه آن بزرگ ــان را ب ــا »خودم ت
علیه الّســام در زندگــی حکومتــی خــود، نســبت بــه عدالــت، 
نســبت بــه حقــوق ضعفــا و درمانــدگان و پابرهنــگان، بی اغمــاض 

و بی گذشــت بــود. ماهــم بایــد همینطــور باشــیم«.
ــری  ــوروزی ســال ۸۰ شــعارهای اساســی مــد نظــر رهب ــام ن در پی
حــاوی دو نکتــه ی مهــم بــود: نکتــه ی اول، »اقتــدار ملــی« و 
ــدار  ــان »اقت ــه ی ایش ــه گفت ــتغال«. ب ــئله ی اش ــه دوم، »مس نکت
ملــی بــرای یــک کشــور، حفظ کننــده ی هویــت او، مایــه عــزت او 
ــه ی  ــه دوم و نقط ــت. نکت ــه آرمان هاس ــیدن او ب ــیله ی رس و وس
اساســی دیگــر مســئله ی اشــتغال اســت. ســال را بایــد از آغــاز تــا 
ــرار  ــد ق ــد و مولّ ــرای ایجــاد اشــتغال مفی ــان، ســاِل تــاش ب پای

ــم«. دهی
ــر  ســال ۸۱ هــم کــه دو عاشــورای حســینی داشــت، توســط رهب
انقــاب، »ســال عــزت و افتخــار حســینی« نامگــذاری شــد 
بــه معنویــت حســین بن علی  بــا تمســک  ایــران  »ملــت  تــا 
علیه الّســام و بــا آشــنایی بیشــتر بــا آن بزرگــوار، عــزت و افتخــار 

ــد«. ــب کن ــود کس ــرای خ ــربلندی را ب و س
ــه  ــذاری آن ب ــا نامگ ــاب ب ــر انق ــه رهب ــود ک ــالی ب ــال ۸۲ س س
ســه  در  مســئوالن  همــه ی  خدمت گــزاری«،  »ســال  عنــوان 
ــرای  ــی را ب ــد نهضت ــد: »بای ــد و گفتن ــرار دادن ــاب ق ــوه را خط ق
ــواع  ــد. ممکــن اســت مــا ان ــه مــردم شــروع کنن خدمت رســانی ب
و اقســام کارهــا و برنامه هــا را در پیــش رو داشــته باشــیم و اجــرا 
ــرهای  ــت قش ــتر در خدم ــد بیش ــا بای ــن کاره ــژه ای ــم … بوی کنی
 ... گیــرد  صــورت  جامعــه  محتــاج  و  محــروم  و  مســتضعف 
مســئوالن بایــد مــردم را در قبــال یــک گــزارش درســت و متقــن، 
مختــار بــه قضــاوت کننــد تــا مــردم بتواننــد کارآمــدِی نظــام را بــه 
چشــم ببیننــد و نســبت بــه آن قضــاوت نماینــد«. در ایــن پیــام، 
ــکان  ــاد ام ــئوالن و ایج ــخگویی مس ــزوم پاس ــر ل ــاب ب ــر انق رهب
بررســی و قضــاوت عملکــرد مســئوالن تأکیــد کردنــد کــه طبیعتــًا 
بــدون شفاف ســازی امکان پذیــر نخواهــد بــود و بنوعــی ایشــان 
عــاوه بــر پاســخگویی، شفاف ســازی را نیــز بــه مســئوالن تکلیــف 

ــد. کردن
ســال ۸۳ کــه بــه تعبیــر ایشــان »آخریــن ســال دولــت خدمتگزار« 
ــاله ی  ــج س ــئولیت پن ــان مس ــود و همزم ــی ب ــیدمحمد خاتم س
اول رئیــس قــوه ی قضائیــه و مجلــس ششــم رو بــه پایــان بــود، 
ــاب  ــر انق ــر رهب ــه از نظ ــت و آنچ ــام گرف ــخگویی« ن ــال پاس »س
در ایــن ســال »مناســب و الزم« بــود، ارائــه ی گــزارش مســئوالن 
ــود »در  ــخص ش ــه مش ــود ک ــردم ب ــه م ــف ب ــای مختل بخش ه
ــان  ــا پای ــت ی ــن اس ــان یافت ــاِل پای ــه در ح ــئولیتی ک دوران مس
یافتــه، چــه خدمــت بــزرگ و چــه کار شایســته ای را بــرای مــردم 
ــس  ــه و مجل ــوه ی قضائی ــزار، ق ــت خدمتگ ــد. دول ــام داده ان انج
ــه  ــه ب ــه را ک ــه آنچ ــد ک ــخ دهن ــردم پاس ــه م ــامی ب ــورای اس ش

عنــوان شــعار کار خــود بــر زبــان آورده انــد و همچنیــن آنچــه را کــه 
مطالبــات عمــده ی رهبــری در ایــن ســال ها بــوده اســت، چگونــه 

تحقــق بخشــیده اند«.
ــرای مــردم  ــر انقــاب »آنچــه ب ــر رهب ــه تعبی ــام ســال ۸۴ ب در پی
ــز اهمیــت« دانســته شــد »همــکاری  و مســئوالن - هــر دو - حائ
ــا  ــود. بن ــت« ب ــی مل ــتگی عموم ــی و همبس ــدت مل ــظ وح و حف
ــری در آن مقطــع، »همــکاری مــردم و  ــه نظــر مقــام معظــم رهب ب
ــن  ــد مــا را در پیشــرفت ایــن راه و پیشــبرد ای مســئوالن می توان
اهــداف واال کمــک کنــد«. بــر ایــن اســاس ســال ۸۴ بــه عنــوان 
ــی و مشــارکت عمومــی« نامگــذاری شــد. ســال »همبســتگی مل

ــم )ص(«  ــر اعظ ــال پیامب ــاب »س ــر انق ــب رهب ــال ۸۵ از جان س
نامیــده شــد؛ چــرا کــه بــه عقیــده ی ایشــان در آن ســال »امــت 
ــود  ــم خ ــر اعظ ــه پیغمب ــه ب ــش از همیش ــا بی ــت م ــام و مل اس
نیازمنــد اســت؛ بــه هدایــت او، بــه بشــارت و انــذار او، بــه پیــام 
ــان ها درس داد و  ــه انس ــه او ب ــی ک ــه رحمت ــت او، و ب و معنوی
ــارک  ــام مب ــه طــور طبیعــی، ن ــام امســال ب تعلیــم داد ... پــس ن
پیامبــر اعظــم اســت«. هــدف از ایــن نامگــذاری آن بــود کــه »در 
ــر را  ــای پیغمب ــا درس ه ــت م ــاد، مل ــن ی ــام و ای ــن ن ــایه ی ای س
ــه درس هــای زندگــی و برنامه هــای جــاری  ــا را ب ــد و آنه ــرور کن م

خــود تبدیــل کنــد«.
ســال ۸۶ »ســال اتحــاد ملــی، انســجام اســامی« نــام گرفــت. از 
نظــر مقــام معظــم رهبــری در ایــن ســال »تــاش بــرای ســازندگی 
ــه و  ــاد کلم ــرای اتح ــاش ب ــر از آن، ت ــر و مهم ت ــور و عمده ت کش
یکپارچگــی ملــی و اتحــاد امــت اســامی« مهم تریــن نکتــه ای بــود 
ــت و  ــرار می گرف ــور ق ــئوالن کش ــت و مس ــر مل ــد نظ ــد م ــه بای ک
نشــانگر اهمیــت بــاالی »اتحــاد کلمــه ی ملــت« از دیــدگاه رهبــر 

انقــاب بــود.
ســال ۸۷ »ســال نــوآوری و شــکوفایی« نــام گرفــت و پیــام 
نــوروزی رهبــری حــاوی دو خواســته بــود: نخســت آنکــه در 
ایــن ســال »نــوآوری فضــای کشــور را فــرا بگیــرد« و دیگــر آنکــه 
ــرمایه گذاری های  ــت و س ــته ی دول ــال های گذش ــای س فعالیت ه
مســئوالن و مــردم، بــه شــکوفایی برســد. بــر ایــن اســاس هــدف 
رهبــر انقــاب از طــرح ایــن انتظــارات آن بــود کــه همــه خــود را 
موظــف بداننــد کــه کارهــای نــو و ابتــکاری انجــام دهنــد و مــردم 
ــی  ــت گذاران را در زندگ ــردان و سیاس ــای دولتم ــج فعالیت ه نتای

خــود حــس کننــد.
رهبــر انقــاب ســال ۸۸ را »ســال حرکــت مــردم و مســئولین 
ــوروزی  ــام ن ــد و در پی ــه ســوی اصــاح الگــوی مصــرف« نامیدن ب
خــود اظهــار کردنــد: »بایســتی بــه ســمت اصــاح الگــوی مصــرف 
ــا - در  ــه ی زمینه ه ــردن در هم ــور مصرف ک ــم ... اینج ــت کنی حرک
امــور ضــروری زندگــی، در زیادی هــای زندگــی - مصرف کــردن 
بی روّیــه و بــدون منطــق و بــدون تدبیــر عقانــی، بضــرر کشــور و 

بضــرر آحــاد و اشــخاص ماســت«.
ســال ۸۹ »ســال همــت مضاعــف و کار مضاعــف« نامگذاری شــد. 
مقــام معظــم رهبــری در خصــوص علــت ایــن نامگــذاری گفتنــد: 
»بــرای اینکــه بتوانیــم بــر طبــق اقتضائــات کشــور و ظرفیت هــای 
کشــور حرکــت کنیــم، احتیــاج داریــم بــه اینکــه همــت خودمــان 
را چنــد برابــر کنیــم؛ کار را متراکم تــر و پرتاش تــر کنیــم«. ایشــان 
ــد کــه در بخش هــای اقتصــادی، فرهنگــی،  ــراز امیــدواری کردن اب
ــئولین  ــا، مس ــه ی عرصه ه ــی و در هم ــی، اجتماع ــی، عمران سیاس
کشــور بــه همــراه مــردم »بتواننــد بــا گام هــای بلندتــر، بــا همــت 
بلندتــر، بــا کار بیشــتر و متراکم تــر، راه هــای نرفتــه ای را بپیماینــد 

ــر شــوند«. ــزرگ خــود ان شــاءاللَّه نزدیک ت ــه هدف هــای ب و ب
پیــام نــوروزی ســال ۹۰ بــا توجــه بــه تشــدید تحریم هــای 
دشــمنان، حــاوی نکاتــی در این بــاره بــود و رهبــر انقــاب اظهــار 
کردنــد کــه تحریم هــا »بــه قصــد ایــن بــود کــه یــک ضربــه ای بــر 
ــد و آن را از ایــن حرکــت شــتابنده  پیشــرفت کشــور مــا وارد کنن
بــاز بدارنــد« کــه بــا تدابیــر مســئوالن و مــردم در ایــن کار نــاکام 
ــاد  ــال جه ــد را »س ــال جدی ــان س ــا ایش ــن مبن ــر ای ــد. ب ماندن
اقتصــادی« نامگــذاری کردنــد و از مســئوالن کشــور کــه کارشــان 
مربــوط بــه مســائل اقتصــادی اســت خواســتند کــه در عرصــه ی 

ــد. ــه« کار کنن ــِت جهادگون ــا حرک ــادی »ب اقتص
ســال ۹۱ توســط رهبــر انقــاب »ســال تولیــد ملــی، حمایــت از کار 
و ســرمایه ی ایرانــی« نــام گرفــت و ایشــان در پیــام نــوروزی خــود 
بــا اشــاره بــه اینکــه »اگــر مــا توانســتیم تولیــد داخلــی را رونــق 
ببخشــیم، مســئله ی تــورم حــل خواهــد شــد«، بــا مکلــف کــردن 
مســئوالن بــه ایجــاد رونــق اقتصــادی فرمودنــد: »اینجاســت کــه 
دشــمن بــا مشــاهده ی ایــن وضعیــت، مأیــوس و ناامیــد خواهــد 
ــه ی  ــمن، توطئ ــاش دش ــد، ت ــوس ش ــمن مأی ــی دش ــد. وقت ش

دشــمن، کیــد دشــمن هــم تمــام خواهــد شــد«.
نــوروز ســال ۹۲ رهبــر انقــاب بــا اشــاره به اینکــه »کار بزرگ ســال 
۹۲، انتخابــات ریاســت جمهوری اســت« افزودنــد: »مــردم بــا 
حضــور خودشــان در ایــن میــدان هــم خواهنــد توانســت آینــده ی 
نیکــی را بــرای کشــور و بــرای خودشــان رقــم بزننــد«. ایشــان بــا 
ــی و  ــه ی سیاس ــال حماس ــوان »س ــه عن ــال ب ــن س ــذاری ای نامگ
حماســه ی اقتصــادی« حضــور جهــادی مــردم در عرصه ی سیاســت 
و اقتصــاد را خواســتار شــدند و افزودنــد: »بــا همــت بلنــد و نــگاه 
امیدوارانــه بایــد وارد شــد. بــا دل پرامیــد و پرنشــاط بایــد وارد 

میدان هــا شــد و بــا حماســه آفرینی بایــد بــه اهــداف خــود 
ــه فضــل پــروردگار، حماســه ی اقتصــادی  رســید ... امیدواریــم ب
و حماســه ی سیاســی در ایــن ســال بــه دســت مــردم عزیزمــان و 

مســئوالن دلســوز کشــور تحقــق پیــدا کنــد«.
ــم  ــه ی مه ــد دو نکت ــری واج ــدگاه رهب ــز از دی ــال ۹۳ نی ــاز س آغ
بــود: »یــک مســئله همیــن مســئله ی اقتصــاد و دیگــری مســئله ی 
ــاش  ــه ت ــر دو عرص ــان ه ــده ی ایش ــه عقی ــت«. ب ــگ اس فرهن
ــان مســئوالن کشــور و آحــاد مــردم. »آنچــه  مشــترکی اســت می
بــرای بنــای زندگــی و ســازندگی آینــده مــورد انتظــار اســت، بــدون 
مشــارکت مــردم تحقق پذیــر نیســت«؛ بنابرایــن حضــور مــردم در 
هــر دو عرصــه الزم و ضــروری اســت. از ســوی دیگــر در عرصــه ی 
اقتصــاد بــدون حضــور مــردم کار پیــش نخواهــد رفــت و در ایــن 
زمینــه مســئوالن نیــز بــرای اینکــه بتواننــد کار را بدرســتی پیــش 
ــوکل  ــا ت ــد ب ــد و بای ــردم دارن ــتیبانی م ــه پش ــاج ب ــد، احتی ببرن
بــه خــدا و کمــک مردمــی، در عرصه هــای اقتصــاد و فرهنــگ 
ــر  ــن اســاس رهب ــر ای ــدان عمــل شــوند«. ب ــه وارد می »مجاهدان
معظــم انقــاب نــام ســال ۹۳ را »اقتصــاد و فرهنــگ بــا عــزم مّلــی 

ــد. ــت جهــادی« تعییــن کردن و مدیرّی
در پیــام نــوروزی ســال ۹۴ رهبــر انقــاب بــر ایــن موضــوع 
ــت صمیمیــت  ــت و دول ــن مّل ــود کــه »هرچــه بی ــد شــده ب تأکی
بیشــتر و همــکاری بیشــتر و همدلــی بیشــتری باشــد، کارهــا بهتــر 
پیــش خواهــد رفــت«. ایشــان اعتمــاد متقابــل مــردم و دولــت 
را الزمــه ی پیشــبرد اهــداف ملــی عنــوان کردنــد و افزودنــد: 
ــت  ــت و مّل »امســال را بایــد ســال همکاری هــای گســترده ی دول
دانســت؛ مــن ایــن شــعار را بــرای امســال انتخــاب کــردم: دولــت 

و مّلــت، همدلــی و هم زبانــی«.
ــه مناســبت آغــاز ســال ۹۵ نیــز اقتصــادی  ــر انقــاب ب پیــام رهب
ــل«  ــدام و عم ــی؛ اق ــاد مقاومت ــوان »اقتص ــه از عن ــود و چنانک ب
ــردن و  ــدام ک ــئوالن »اق ــال از مس ــن س ــان در ای ــد، ایش برمی آی
عمــل کــردن و روی زمیــن، محصــول کار را بــه مــردم نشــان دادن« 
را انتظــار داشــتند. رهبــر معظــم انقــاب در پیــام نــوروزی خــود با 
ــد  ــت کارهــای وســیعی کرده ان ــادآوری اینکــه مســئوالن در دول ی
ایــن مهــم را متذکــر شــدند کــه »ایــن کارهــا کارهــای مقدماتــی 
اســت؛ کارهایــی اســت در زمینــه ی بخشــنامه ها و دســتورها 
بــه دســتگاه های مختلــف؛ اینهــا کارهــای مقدماتــی اســت؛ امــا 
آنچــه کــه الزم اســت ادامــه پیــدا کنــد، عبــارت اســت از اقــدام 
ــردم  ــه م ــول کار را ب ــن، محص ــردن و روی زمی ــل ک ــردن و عم ک

نشــان دادن؛ ایــن آن چیــزی اســت کــه وظیفــه ی مــا اســت«.
ــی:  ــاد مقاومت ــش »اقتص ــال پی ــعار س ــه ی ش ــال ۹۶ در ادام س
تولیــد - اشــتغال« نامگــذاری شــد. بنــا بــه عقیــده ی رهبــر انقاب 
ــر  ــه اگ ــن مجموع ــت؛ ای ــه اس ــک مجموع ــی ی ــاد مقاومت »اقتص
ــرد،  ــرار بگی ــه ق ــورد توّج ــی م ــام اقتصــاد مقاومت ــر ن ــط در زی فق
ممکــن اســت چنــدان منشــأ اثــر نباشــد«. بــر ایــن اســاس ایشــان 
توصیــه کردنــد کــه بخش هــای اقتصــادی در نگاهــی خردتــر 
ــک  ــی ی ــدی و مهّم ــرد و »هــر نقطــه ی کلی ــرار گی ــورد توجــه ق م
فصلــی از زمــان را قــرار بدهیــم، و از مســئولین و افــراد شــاخص 
و از آحــاد مــردم بخواهیــم کــه همــه ی هّمــت خــود را بــر روی آن 
نقــاط کلیــدی متمرکــز کننــد«. بــه اعتقــاد رهبــر انقــاب نقطــه ی 
کلیــدی ســال ۹۶ »تولیــد داخلــی؛ و اشــتغال و عمدتــًا اشــتغال 
جوانــان« بــود و نامگــذاری ســال بــر همیــن اســاس انجــام شــد.

ســال ۹۷ نیــز در ادامــه ی توجــه باالتریــن مقــام کشــور بــه 
ــام گرفــت. حضــرت  ــی« ن اقتصــاد، »ســال حمایــت از کاالی ایران
آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه در ایــن ســال »همــه بایــد 
ســخت کار کننــد« افزودنــد: »بنــده در شــعارهای ســال ها معمــوالً 
مخاطــب را مســئولین قــرار مــی دادم؛ امســال مخاطــب، همــه ی 
آحــاد مّلــت و از جملــه مســئولین خواهنــد بود«. ایشــان با اشــاره 
بــه اینکــه »مســئله ی اقتصــاد و فرهنــگ و مســائل گوناگــون همه 
ــی مــا امســال هــم مســئله ی  مطــرح اســت لیکــن مســئله ی اصل
اقتصــاد و معیشــت مردمــی اســت« همــه ی مــردم و مســئوالن را 
مکلــف کردنــد کــه بــا محــور تولیــد مّلــی کار و تــاش کننــد تــا بــه 
ایــن ترتیــب مشــکات اقتصــادی و معیشــتِی مــردم حــل شــود 
ــد. ــز کاهــش پیــدا کن ــال آن آســیب های اجتماعــی نی ــه دنب و ب

ــام  ــه ای در پی ــت اهلل خامن ــه ســال ۹۸، حضــرت آی ــا اینک و نهایت
ــوری  ــئله ف ــت و مس ــه اولوی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــود ب ــوروزی خ ن
ارزش  از »کاهــش  اقتصــاد اســت،  و جــدی کشــور، مســئله 
ــل  ــا تعطی ــم کاری و ی ــردم« و »ک ــد م ــدرت خری ــی« »ق ــول مل پ
ــور  ــاد کش ــم اقتص ــکات مه ــوان مش ــات« به عن ــی کارخانج بعض
ــرات  ــن نظ ــه و همچنی ــاس مطالع ــر اس ــد: ب ــد کردن ــاد و تأکی ی
کارشناســان، کلیــد حــل همــه ایــن مشــکات، »توســعه تولیــد 

ــت. ــی« اس مل
ــعار  ــردم از ش ــتقبال م ــه اس ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
ــت آن،  ــار مثب ــی« و آث ــت از کاالی ایران ــی »حمای ــال ۹۷ یعن س
افزودنــد: »امســال، مســئله محــوری و اصلــی، مســئله »تولیــد« 
ــتی  ــکات معیش ــم مش ــد، ه ــان یاب ــد جری ــر تولی ــرا اگ ــت زی اس
و اشــتغال حــل می شــود، هــم موجــب اســتغنای کشــور از 
ــکل  ــد مش ــی می توان ــد و حت ــد ش ــمنان خواه ــگان و دش بیگان
ارزش پــول ملــی را تــا حــدود زیــادی برطــرف کنــد، بنابرایــن مــن 

ــرار دادم.« ــد« ق ــق تولی ــال را »رون ــعار امس ش
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ریــزش کــوه »شــاگرد 
نطنــز  خلیفــه« 
نداشــت خســارتی 

بــرای  کانــال  حفــر 
جلوگیــری از شــدت 

ســیل گرفتــن 
در  حســنی  یوســف 
گفت وگــو بــا ارمغــان 
اظهــار کــرد: در پــی 
ــاران  ــدید ب ــارش ش ب
و بــر اثــر رانــش، کــوه 
شــاگرد خلیفــه در جــاده نطنــز بــه بــادرود ریــزش 

کــرد.
ــه  ــش هیچ گون ــن ران ــزود: ای ــز اف ــدار نطن فرمان
خســارت جانــی در بــر نداشــت و بافاصلــه جــاده 
مســدود و مســیر مزرعــه خطیــر بــرای تــردد 

ــد. ــن ش جایگزی
نیروهــای  و  شــهردار  پررنــگ  حضــور  از  وی 
ــع  ــرای رف ــران ب ــت بح ــهری و  مدیری ــات ش خدم

مســیر خبــر داد.
حــدود  فروردیــن  پنجــم  تــا  گفــت:  حســنی 

ــن  ــه ای ــده ک ــز باری ــاران در نطن ــر ب 45 میلی مت
بارش هــا در چنــد ســال اخیــر بی ســابقه اســت.

علــی پیراینــده نیــز در گفت وگــو بــا ارمغــان اظهار 
ــی  ــازمان هواشناس ــدارهای س ــی هش ــرد: در پ ک
قبــل  ماه هــا  از  شــهرداری  نیروهــای  تمامــی 
فصلــی  رودخانه هــای  پاک ســازی  بــه  نســبت 
اقــدام و تقریبــًا تمامــی مســیرها پاک ســازی 

ــد. ش
از  ســاعت   24 طــی  افــزود:  نطنــز  شــهردار 
ــر  ــهر درگی ــطح ش ــه در س ــه 6 منطق ــان حادث زم
آب گرفتگــی بــوده کــه بــا تــاش واحدهــای 
مشــکل  شــهرداری  رســان  خدمــات  مختلــف 
ــه طــور شــبانه روز  حل شــده و تمامــی نیروهــا ب

بوده انــد. عملیــات  حــال  در 
وی بیــان کــرد: صبــح روز فرودیــن رانــش زمیــن 
در کــوه شــاگرد خلیفــه باعــث مســدود شــدن راه 
و همچنیــن کانــال دفــع آب هــای ســطحی شــد.

ــد  ــال از چن ــه کان ــرد: بافاصل ــه ک ــده اضاف پیراین
متــر باالتــر را تخریــب و آب را بــه دشــت هدایــت 
ــال ناشــی از رانــش  ــه  پاک ســازی کان کردیــم و ب

کــوه پرداختیــم.

بــا شــروع تعطیــات نــوروزی و حلــول ســال 
نطنــز  شهرســتان  امامــزاده   ۱۲ در  جدیــد 

ــردد. ــرا میگ ــاری اج ــش به ــرح آرام ط
اهم برنامه های طرح آرامش بهاری:

۱- مراســم لحظــه تحویــل ســال نــو و ســفره 
هفــت ســین ) پخــش پیــام نــوروزی مقــام 
ــی، پذیرایــی  ــودی خوان ــری، مول معظــم رهب

و...(
۲- آمادگــی تمــام امکانــات خدماتــی اعــم از 

اســکان دائــم و موقــت 
۳- ایستگاه صلواتی

حضــور  بــا  معرفــت  خیمــه  برپایــی   -۴
پاســخ  هــای  غرفــه  در  مجــرب  روحانــی 
ــودک و  ــادی، ک ــرعی و اعتق ــائل ش ــه مس ب
ــوان  ــرآن بخ ــاب، ق ــاف و حج ــوان، عف نوج

جایــزه بگیــر و .....
۵- برپایــی نمــاز جماعــت ظهــر و عصــر و 

ــاء ــرب و عش مغ
ــی  ــزاری مراســم در مناســبتهای مذهب ۶- برگ
ــوروز ) میــاد امــام علــی)ع(؛ وفــات  ــام ن ای
امــام  شــهادت  )س(؛  زینــب  حضــرت 
ــرم  ــول اک ــرت رس ــث حض ــم)ع( و مبع کاظ

)ص(.
ــی و  ــذاب فرهنگ ــابقات ج ــزاری مس ۷- برگ
ــان . ــان و جوان ــوص نوجوان ــی مخص ورزش

در پی بارندگی شدید در نظنز فرماندار نطنز از رانش کوه 
شاگرد خلیفه، بدون خسارت جانی خبر داد

ــل  ــروج کام ــا خ ــت: ب ــز گف ــی نطن ــس اداره هواشناس ریی
مجمــوع  نطنــز،  شهرســتان  از  بارشــی  پرفشــار  ســامانه 
ــر  ــه ۵۴ میلیمت ــی ب ــامانه بارش ــن س ــز از ای ــای نطن بارش ه

ــید. رس
بــه گــزارش ارمغــان، بــه نقــل از ایســنا، ناصــر عزیــزی ، اظهــار 
ــا اتمــام فعالیــت ســامانه بارشــی کــه از بامــداد روز  کــرد: ب
ــود،  ــرده ب ــوذ ک ــه نف ــه منطق ــن ب ــم فروردی ــنبه پنج دوش

ــید. ــر رس ــه ۵۴ میلیمت ــز ب ــهر نطن ــا در ش ــزان بارش ه می
وی افــزود: میــزان بــارش هــا در ســال جــاری در شــهر نطنــز 
بــه ۲۰۰ میلــی متــر رســید کــه در مــدت زمــان مشــابه، ایــن 
میــزان ۴۵ میلــی متــر بــوده اســت و نشــان از رشــد حــدود 

۴.۵ برابــری بــارش هــا دارد.
ــتگاه  ــر ایس ــت: در دیگ ــز گف ــی نطن ــس اداره هواشناس ریی
هــای بــاران ســنجی در شهرســتان نطنــز، ابیانــه بــا ۵۶ 
میلیمتــر، طــرق رود بــا ۴۶ میلیمتــر، یارنــد بــا ۴۴ میلیمتــر، 
میاجــرد بــا ۳۷ و بــادرود بــا ۳۰.۶ میلیمتــر بــه ترتیــب از 
بیشــترین تــا کمتریــن بــارش هــا را بــه خــود اختصــاص داده 
ــی  ــال زراع ــارش در س ــترین ب ــرد: بیش ــح ک ــد. وی تصری ان
ــه  ــپس ب ــر، س ــا ۲۷۳ میلیمت ــه ب ــه ابیان ــق ب ــاری متعل ج
ترتیــب طــرق رود ۲۲۰ میلیمتــر، یارنــد ۲۱۵ میلیمتــر، نطنــز 
ــت. ــر اس ــادرود ۹۲ میلیمت ــرد ۱۲۲ و ب ــر، میاج ۲۰۰ میلیمت

ــر شــور مــردم  ــا حضــور پ ــز ب ــی شــهر تاریخــی طــرق رود نطن ــد آب ــوروزگاه در بن ــی ن جشــن مل
ــد. ــزار ش ــگران برگ ــافران و گردش ــی و مس محل

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، مرکــز اصفهــان؛ شــهردار طــرق رود گفــت: اجــرای موســیقی 
ســنتی، مســابقه ماهیگیــری، تولیــد صنایــع دســتی و پخــت غذاهــای ســنتی بــه منظــور معرفــی 
غذاهــای بومــی و محلــی شــهر طــرق رود ویــژه مســافران نــوروزی از برنامــه هــای ایــن جشــن 

بــود کــه عصــر روز ســه شــنبه نهــم فروردیــن پایــان یافــت.
غامرضــا باباییــان افــزود: جشــن ملــی نــوروزگاه، از آییــن هــای باســتانی و سلســله جشــن هــای 
نــوروز اســت کــه در نقــاط مختلــف کشــور بــرای معرفــی آداب و رســوم و ســنت هــای بومــی و 
محلــی هــر منطقــه بــا هــدف معرفــی آثــار تاریخــی و جاذبــه هــای گردشــگری و افزایــش همدلــی 

و دوســتی برگــزار مــی شــود.
شــهرتاریخی طــرق رود از توابــع شهرســتان نطنــز و در 120 کیلومتــری شــمال اســتان واقــع شــده 

. ست ا

رییس اداره هواشناسی نطنز خبر داد:

رشد 4/5 برابری بارش ها در نطنز
با حضور پر شور مردم

جشن ملی نوروزگاه در بند آبی طرق رود نطنز برگزار شد

امامزادگان شهرستان نطنز آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی

امامزاده آقا علی عباس )ع( امامزاده شاه سلطان حسین )ع(

امامزادگان چهار بزرگوار )ع(

امامزاده زین الدین محمد )ع(

امامزاده احمد بن محسن )ع(

امامزاده عبداله )ع(

امامزاده بی بی رقیه خاتون )ع(

امامزاده سید یحیی و طاهر )ع(


