
خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
آمریکایی ها  علت خصومت 
در  آن  را پیشگامی  با سپاه 
انقالب  و  کشور  از  دفاع 

خواندند
سعادت  با  والدت  شب  در 
سیدالشهداء  حضرت 
علیه السالم و به مناسبت روز 
انقالب  معظم  رهبر  پاسدار، 
از  جمعی  دیدار  در  اسالمی 
خانواده های  و  پاسداران 
آنان، علت خصومت آمریکایی ها با سپاه را پیشگامی 
آن در دفاع از کشور و انقالب خواندند و خاطرنشان 
که  است  سال   ۴۰ نادان  دشمنان  و  آمریکا  کردند: 
به  اسالمی  جمهوری  علیه  داشتند  توان  در  چه  هر 
کار بستند، اما هیچ غلطی نتوانستند بکنند و امروز 
در  بلکه  و  منطقه  در  اسالمی  نظام  و  انقالب  دست 

دنیا باز شده است.
دستگاه  یک  را  سپاه  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
برجسته و در خط مقدم مواجهه با دشمن در میادین 
میدان  در  هم  سپاه  گفتند:  و  برشمردند  گوناگون 
چند  حتی  و  مرزها  در  دشمن  با  مقابله  و  عملیاتی 
هزار کیلومتر دورتر در اطراف حرم حضرت زینب)س( 
با  سیاسی  مقابله  میدان  در  هم  و  است  پیشقدم 

دشمن.
رهبر انقالب اسالمی، کینه آمریکایی ها از سپاه را ناشی 
از همین مسأله دانستند و افزودند: آمریکایی ها به 
خیال خود علیه سپاه و در واقع علیه انقالب و ایران 

نقشه می کشند و گربه رقصانی می کنند.
با  و  رسید  نخواهد  جایی  به  خباثت ها  این  البته 
دشمنان  خودشان،  به  آنها  فریب  و  کید  برگشتن 
جمهوری اسالمی مانند ترامپ و احمق های دور و بر 
نظام حاکمه آمریکا در حال حرکت به سمت حضیض 

هستند.
و  اسالمی  جمهوری  علیه  توطئه  سال   ۴۰ ایشان 
ناتوانی  نشانه  را  انقالب  پیشرفت  حال  عین  در 
ایران  ملت  حرکت  کردن  متوقف  در  آمریکایی ها 
دانستند و گفتند: دشمنان ایراِن عزیز ۴۰ سال است 
تبلیغاتی  و  اقتصادی  سیاسی،  فشارهای  انواع  که 
فراگیر را علیه ملت اِعمال کردند، اما حتی آن روز که 
جمهوری اسالمی تازه کار بود، نتوانستند هیچ غلطی 

بکنند.
برتر  دست  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه، افزودند: بر خالف 
اسالمی  نظام  امروز  قدرت  و  عزت  دشمنان،  تصور 
تأکید  ابتدا  از  ما  نیست، چرا که  اتم  از بمب  ناشی 
کردیم سالح هسته ای بر خالف مبانی دینی ما است 
امروز  اقتدار و عزت  بنابراین  نیازی نداریم،  و به آن 
ملت ایران در چشم دنیای اسالم، به خاطر ایستادگی، 

فداکاری و بصیرت مردم است.
پر  حرکت  این  استمرار  الزمه  اسالمی،  انقالب  رهبر 
و  دانستند  آن  به  و عمل  را شناخت وظیفه  افتخار 
رفت،  پیش خواهد  به  انقالب  تردید  بدون  گفتند: 
تا سپاه  به ویژه جوانان  از آحاد مردم و  اما همگان 

دستگاه های  و  مسلح  نیروهای  کلیه  و  پاسداران 
تشخیص  حرکت  این  در  را  خود  نقش  باید  دولتی 
الهی  اولیاء  مؤمنانه  عمل  از  الگوگیری  با  و  دهند 
به  خدا  راه  در  و  خدا  برای  بزرگوار،  امام  همچون 

وظایف خود عمل کنند.
ایران  خواند  تروریستی  سازمان  را  سپاه  آمریکا 

مقابله به مثل کرد
با  ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت  عالی  شورای 
محکومیت شدید اقدام غیرقانونی و خطرناک رژیم 
ایاالت متحده امریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در فهرست »سازمان های تروریستی 
خارجی« در اقدامی متقابل در برابر اقدام غیرقانونی 
متحده  ایاالت  رژیم  اعالم  کرد  امریکا  نابخردانه  و 
آمریکا را »دولت حامی تروریسم« و فرماندهی مرکزی 
آمریکا موسوم به سنتکام و تمامی نیروهای وابسته 

به آن را »گروه تروریستی« می داند.

عالی  شورای  بیانیه  کامل  متن  ارمغان،  گزارش  به 
امنیت ملی به شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ضمن 
محکومیت شدید اقدام غیرقانونی و خطرناک رژیم 
پاسداران  سپاه  قراردادن  در  امریکا  متحده  ایاالت 
انقالب اسالمی در فهرست »سازمان های تروریستی 
برای  را خطر عمده ای  اقدام بی اساس  این  خارجی«، 
صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی و نقض آشکار 
متحد  منشورملل  و  بین الملل  حقوق  آمره  قواعد 

می داند.
و  آمریکا  برخالف  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه 
گروه های  حامی  همواره  که  آن  منطقه ای  متحدان 
افراطی  و تروریست ها در منطقه غرب آسیا بوده اند، 
پیوسته در خط مقدم مقابله با تروریزم و افراطی گری 
در منطقه بوده و نقش این نیروی فداکار و انقالبی 
در مقابله با القاعده، داعش، النصره و سایر گروه های 
دولت های  و  مردم  توسط  منطقه  در  تروریستی 

آسیب دیده همواره مورد تقدیر است.
برابر  در  متقابل  اقدام  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
اعالم  امریکا  امروز  نابخردانه  و  غیرقانونی  اقدام 
می نماید، رژیم ایاالت متحده آمریکا را »دولت حامی 
به  موسوم  آمریکا  مرکزی  »فرماندهی  و  تروریزم« 
»گروه  را  آن  به  وابسته  نیروهای  تمامی  و  سنتکام« 
مسئولیت  فرماندهی  این  می داند.  تروریستی« 
علیه  امریکا  دولت  تروریستی  سیاست های  اجرای 
منطقه غرب آسیا را به عهده داشته که امنیت ملی 
ایرانی  بی گناه  افراد  جان  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
خصمانه  سیاست های  تحمیل  برای  را  غیرایرانی  و 
جمله  آن  از  که  است  انداخته  بخطر  متحده  ایاالت 
مسافربری  هواپیمای  به  عامدانه  و  وحشیانه  حمله 
ایران در سال ۱۳۶۷، مشارکت در کشتار مردم یمن و 
دیگر شهروندان غیر نظامی در غرب آسیا را می توان 
امریکا  متحده  ایاالت  رژیم  است  بدیهی  برد.  نام 
اقدام  این  خطرناک  عواقب  مسئولیت های  تمامی 

ماجراجویانه را برعهده خواهد داشت.
تصمیم  این  که  نوشت  توییتی  در  همچنین  ظریف 

یک هدیه انتخاباتی گمراه کننده دیگر به نتانیاهو و 
یک اشتباه خطرناک دیگر در منطقه است که باعث و 

بانی آن آمریکاست.
کاخ سفید  ازبیانیه  بالفاصله پس  خارجه  امور  وزیر 
شورای  رئیس  و  جمهوری  رئیس  به  نامه ای  در  هم 
نیروهای  نام  گرفتن  قرار  خواستار  ملی  امنیت  عالی 
در  )سنتکام(  آسیا  غرب  منطقه  در  آمریکا  نظامی 
فهرست گروه های تروریستی جمهوری اسالمی ایران 
امور  وزارت  ارمغان، سخنگوی  گزارش  به  بود.  شده 
خارجه در بیانیه ای اعالم کرد: نظر به حمایت پنهان و 
آشکار نیروهای نظامی آمریکا در منطقه از گروه های 
تروریستی و دخالت مستقیم در انجام فعالیت های 
جواد  محمد  کشور،  آن  نظامیان  توسط  تروریستی 
روحانی  دکتر  به  خطاب  نامه ای  ارسال  با  ظریف 
“قانون  اساس  بر  ملی،  امنیت  عالی  شورای  رئیس 
مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه 
مجلس  مصوب  منطقه”  در  آمریکا  تروریستی  و 
امنیت  عالی  شورای  کرد  پیشنهاد  اسالمی،  شورای 
آسیا  غرب  منطقه  در  آمریکا  نظامی  نیروهای  ملی 
موسوم به سنتکام را در فهرست گروه های تروریستی 

جمهوری اسالمی ایران قرار دهد.
بیانیه کاخ سفید علیه سپاه پاسداران

گروه هایی  بر  فشار  ادامه سیاست  در  آمریکا  دولت 
که از طریق مبارزه با گروه های تروریستی این کشور 
را در پیشبرد اهدافش در منطقه ناکام گذاشته اند، 
پاسداران  سپاه  کردن  اضافه  برای  را  خود  طرح 
اصطالحًا  سازمان های  فهرست  به  اسالمی  انقالب 

»تروریستی« اعالم کرد.
به گزارش ارمغان، کاخ سفید دیروز در بیانیه ای رسمًا 
برنامه دولت خود برای اضافه کردن سپاه پاسداران 
اصطالحًا  سازمان های  فهرست  به  اسالمی  انقالب 
»تروریستی« خود اعالم کرد. این اولین بار است که 
کاخ سفید نیروهای مسلح رسمی یک کشور خارجی 
می کند.  معرفی  تروریستی«  »سازمان  عنوان  به  را 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری آمریکا در این بیانیه 
گفته است: »امروز من رسمًا طرح دولت خود را برای 
از  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کردن  اضافه 
جمله نیروی قدس به سازمان های تروریستی خارجی 

اعالم می کنم.«
کاخ سفید از این اقدام به عنوان »گامی بی سابقه« 
یاد کرده و نوشته است:وزارت خارجه آمریکا رهبری 

آن را به دست داشته است.
از این بیانیه آمده است: »این اولین بار  در بخشی 
است که ایاالت متحده بخشی از یک دولت دیگر را 
به عنوان سازمان تروریستی خارجی معرفی می کند. 
این امر، مؤید این حقیقت است که اقدامات ایران، 

اساسًا با اقدامات دولت های دیگر متفاوت است.«
کاخ سفید در ادامه با متهم کردن ایران به »حمایت 
افزایش  به  »ما  است:  کرده  تصریح  تروریسم«  از 
از  حمایت  هزینه های  بردن  باال  و  ایران  علیه  فشار 
ادامه  کشور  این  توسط  تروریستی  فعالیت های 
رفتارهای  از  کشور  این  که  زمانی  تا  داد  خواهیم 

مخرب و غیرقانونی خود دست بردارد.«
پمپئو: اقدام آمریکا پیام روشنی به قاسم سلیمانی 

است
به گزارش ایسنا، مایک پمپئو در این کنفرانس خبری 
سپاه  نام  گرفتن  قرار  خبر  اعالم  از  بعد  لحظاتی  که 
پاسداران انقالب اسالمی ایران در لیست سازمان های 
اتهامات  بیان  ضمن  شد،  برگزار  آمریکا  تروریستی 
متعدد علیه ایران در پاسخ به اینکه پیامدهای چنین 

بود  خواهد  چه  آمریکایی  نیروهای  برای  تصمیمی 
ارتباط  لبنان  حزب اهلل  با  ایران  سپاه  اینکه  عالوه  به 
خوبی دارد، گفت: من در سفر اخیر خود به بیروت 
از جمله رئیس پارلمان این کشور  لبنان  برای رهبران 
روشن کردم که آمریکا به نفوذ حزب اهلل در این کشور 
به دیده اغماض نگاه نمی کند و این نفوذ را به نفع 

مردم لبنان نمی دانیم.
تبعاتی  آمریکا چه  اینکه تصمیم  به  پاسخ  در  پمپئو 
داشت،  خواهد  منطقه  در  آمریکایی  نیروهای  برای 
اظهارنظر کرد: من دیدم محمدجواد ظریف حرف های 
زیادی در این رابطه زده است. ما به طور خصوصی و 
بین المللی پیام خود را به ایران داده ایم که هرگونه 
تهدید و حمله به آمریکا باید عمیقًا مورد تفکر قرار 

گیرد و چندین بار به این تصمیم فکر شود.
وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به اینکه شما سپاه را در 
کنار داعش و القاعده قرار داده اید و نتانیاهو اعالم 
سرزمین های  به  را  غزه  از  قسمت هایی  است  کرده 
واکنش های شدیدی  آیا  اینها  می کند،  ملزم  اشغالی 
را از سوی ایران در بر ندارد، گفت: در این باره نظری 
ندارم و ترجیح می دهم وزارت دفاع در این باره اظهار 
نظر کند. پمپئو در پاسخ به اینکه قرار دادن نام سپاه 
پاسداران ایران در لیست سازمان های تروریستی چه 
عواقبی برای تجارت اتحادیه اروپا خواهد داشت هم 
ادعا کرد: ما می خواهیم ایران مثل یک کشور عادی 
ایران شرح دادیم که  برای  را  ما ۱۲ مورد  رفتار کند. 
چه اقداماتی را برای عادی شدن باید انجام دهد و 
قرار دادن نام سپاه در لیست سازمان های تروریستی 
در همین راستا ست. ما از ایران می خواهیم شلیک 
جان  و  کند  قطع  را  عربستان  سمت  به  موشک 
اگر  داد:  ادامه  وی  نیندازد.  خطر  به  را  آمریکایی ها 
شما وکیل یک نهاد اروپایی باشید خطرات زیادی را 
در رابطه با سپاه ایران خواهید دید چراکه این نهاد 
مشکل  البته  است.  ایران  اقتصادی  بنیه  از  بخشی 
است بخش های مختلف دخالت سپاه در اقتصاد را 
مشخص کرد، چراکه این پیوند بسیار عمیق است. 
در عین حال ما در رابطه با رویکرد کشورهای دیگر به 
این تصمیم آمریکا و برخورد با سپاه پاسداران ایران 
در زمان خود تصمیم می گیریم ولی کامالً روشن است 

که هرگونه معامله با ایران چه خطراتی دارد.
پاسداران  سپاه  از  حمایت  که  بدانند  همه  بولتون: 
خطراتی دارد مشاور امنیت ملی آمریکا هم گفت که 
تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران از نظر آمریکا، 
در چارچوب اعمال فشار بیشتر بر ایران انجام گرفته 
اقدام  شد:  مدعی  توییتی  در  بولتون،  جان  است. 
سپاه  کردن  اعالم  تروریستی  برای  امروز  بی سابقه 
تعهدمان  نشانگر  ایران  اسالمی  جمهوری  پاسداران 
مبنی بر اعمال فشار حداکثری بر نظام ایران است تا 
برای حکومتداری  ابزاری  عنوان  به  تروریسم  از  دیگر 

استفاده نکند.
تروریستی  با  افزود:  دیگری  توییت  در  بولتون 
ایران،  اسالمی  پاسداران جمهوری  کردن سپاه  اعالم 
سپاه  از  حمایت  که  باشد  روشن  همگان  برای  باید 
پاسداران از هر لحاظی با خطراتی همراه است. ایران 
از تروریسم استفاده می کند تا ایاالت متحده و شرکا 

و متحدانمان را هدف قرار دهد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم 
در توییتی نوشت: دوست گرامی ام پرزیدنت ترامپ، 
از تصمیم شما برای قرار دادن سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در فهرست گروه های تروریستی سپاسگزارم. 
درخواست های  از  دیگر  یکی  به  که  متشکرم  از شما 

نفع  به  که  امری  دادید،  مثبت  پاسخ  من  مهم 
کشورهای ما و کشورهای منطقه است.

به گزارش ارمغان، دفتر رسانه ای کاخ سفید با انتشار 
دولت  که  کرد  اعالم  ترامپ  دونالد  زبان  از  بیانیه ای 
آمریکا قصد دارد از این پس سپاه پاسداران ایران را 

در فهرست گروههای تروریستی خود قرار دهد.
در این بیانیه آمده است: »امروز من ]دونالد ترامپ[ 
برنامه دولت خودم را برای افزودن نام سپاه پاسداران 
گروه های  فهرست  در  آن  قدس  نیروی  شامل  ایران 
تروریستی خارجی اعالم می کنم. این اقدام بی سابقه 
امور خارجه پیگیری خواهد شد،  از طرف وزارت  که 
مؤید این واقعیت است که نه تنها دولت ایران یک 
پاسداران  سپاه  بلکه  است،  تروریسم  حامی  دولت 
ایران نیز در زمینه تأمین مالی تروریسم و ترویج آن 

فعالیت می کند«.
یک  در  نیز  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  پامپئو«  »مایک 
کنفرانس خبری در واشنگتن تصمیم دولت متبوعش 
ایران به فهرست  برای  اضافه کردن سپاه پاسداران 
در  مهم  بسیار  گامی  را  خود  تروریستی  گروههای 
ایران«  دولتی  »تروریسم  آنچه  با  مقابله  راستای 

خواند، عنوان کرد.
به  ایران  کردن  متهم  با  خود  اظهارات  ادامه  در  وی 
اتخاذ سیاست های مخرب و بی ثبات کننده در منطقه 
مدعی شد: »تروریستی اعالم شدن سپاه پاسداران 
ابزارهای  رفتن  بین  از  به  آن  قدس  نیروی  و  ایران 
ایران برای اجرای سیاست های مخرب در منطقه کمک 

خواهد کرد«.
به نوشته خبرگزاری آمریکایی سی ان ان، این اولین بار 
است که کاخ سفید نیروهای مسلح رسمی یک کشور 

خارجی را تروریستی اعالم می کند.
مبنی  زمزمه هایی  اخیر  روزهای  در  اینکه  به  توجه  با 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  نام  گرفتن  قرار  بر 
امور  وزارت  تروریستی  گروههای  فهرست  در  ایران 
خارجه آمریکا به گوش می رسید، مقامات کشورمان 
از قبل هشدار داده بودند که ایران چنین اقدامی را 

بی پاسخ نخواهد گذاشت.
فرمانده  جعفری  محمدعلی  پاسدار  سرلشکر  سردار 
پاسخ  در  ایران  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل 
به این سؤال که واکنش سپاه پاسداران در قبال این 
اقدام آمریکایی ها چه خواهد بود، تصریح کرد: »اگر 
آمریکایی ها دست به چنین حماقتی بزنند و امنیت 
بیندازند، مطابق سیاست های  به مخاطره  را  ما  ملی 
نظام جمهوری اسالمی ایران اقدامات مقابله به مثل 
را عملیاتی خواهیم کرد و در دستور کار قرار خواهیم 

داد«.
کاخ سفید،  بیانیه  انتشار  از  دقایقی پس  همچنین 
طی  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
رئیس  و  رئیس جمهور  روحانی  حسن  به  نامه ای 
شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد کرد که در واکنش 
سوی  از  پاسداران  سپاه  شدن  اعالم  تروریستی  به 
کاخ سفید، نیروهای نظامی آمریکا در غرب آسیا در 
فهرست گروههای تروریستی از نظر جمهوری اسالمی 

ایران قرار گیرد.
وزیر امور خارجه کشورمان قبل از اعالم رسمی تصمیم 
پاسداران  سپاه  کردن  اعالم  تروریستی  برای  آمریکا 
بود:  ساخته  خاطرنشان  نیز  ایران  اسالمی  انقالب 
اگرچه  می کند  ایجاد  زیادی  خطرات  اقدامی  »چنین 
جمهوری اسالمی ایران به دنبال تنش نبوده و نیست 
نیز  ایران  بگیرد  تصمیمی  چنین  آمریکا  چنانچه  ولی 

عمل متقابل خواهد کرد«.
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نیمه دوم فروردین 1398

قیمت : 1000 تومان

تاسیس 1374

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از پاسداران

خباثت آمریکا علیه سپاه به جایی نخواهد رسید

 گامی برای آشتی با طبیعت

وز جانباز گرامی باد ر

نصراهلل: در کنار 
سپاه پاسداران ایران 

می ایستیم

سیل 6700 میلیارد تومان به کشاورزی 19 استان 
کشور خسارت زد

فرآیند حذف ۴ صفر 
از پول ملی آغاز شد

 سفری کوتاه به
 شهر نطنز در
استان اصفهان

 محبوبیت سپاه در قلب ملت ایران
و منطقه هر روز بیشتر خواهد شد

 استقبال گردشگران از شهر زیرزمینی
طسمیجان شهر سفیدشهر

همزمان با دگرگونی طبیعت، شهر کهن سفیدشهر 
مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار 
گرفت. به گزارش ارمغان، اینک و همزمان با 

نخستین روزهای بهار ...

جواز صالحیت 
حرفه ای از 

وظایف نظام 
پرستاری قرار 

گیرد

دوستان و عزیزان سالم و درود بر شما 
قهر  نیز  و  مدیران   تدبیری  بی  با  که  میگذرانیم  حالی  در  را  طبیعت  روز 
طبیعت و نیز مقدرات و سنت های الهی، هم میهنانمان با سیل ویرانگر   
دست به زانوی غم و سر در گریبان برده اند. هدف از این مقدمه ان است 
که بیاییم بپذیریم که ما یعنی خودمان نیز در ایجاد این مشکالت سهیم 
این موضوع سهیم  ما مردم عادی هم در  بیایید قبول کنیم که  هستیم 
هستیم و در اصالح رفتار های خود بکوشیم .به دو عکس زیر نگاهی کنیم 
نام قبلی اش درخت بوده که هر  امروز به ان برخوردم.  باغ گردی  که در 
ساعت و هر روز اکسیژن و هوای سالم و با طراوت و سایه ای و میوه ای 
و خاصیت های بی شمار  به مردم و مجاورانش هدیه ای میکرده است، 
اماو صد حیف کسانی نه از درندگان و از ساکنان کرات دیگر نمیدانم به چه 
جرمی  ان را سوزانده اند. نام فعلی ان هیزم است و دیگر بکار نمیاید و تنها 
برای اتش زدن  مناسب است.  شاید اگر به قضاوت منصفانه بنشینیم  قهر 
بیایید  باشد.  انسان  اقدامات ضد طبیعت  این  طبیعت کوچکترین حکم 
از امروز عهد کنیم طبیعت را پاس داریم  و گامی برای آشتی با طبیعت 

برداریم. ان شاهلل 
 رحمت اهلل علی رحیمی



گوناگون2

به مناسبت لبنان در سخنانی   دبیر کل حزب اهلل 
روز و  العباس)ع(  ابوالفضل  حضرت   میالد 
دانست تروریسم  رأس  و  اصل  را  آمریکا   جانباز، 
 و با انتقاد از اقدام ترامپ در تروریست خواندن
در گفت:  ایران،  اسالمی  انقالب  پاسداران   سپاه 
پاسداران سپاه  در  برادرانمان  و  دوستان   کنار 

.می ایستیم
 سید حسن نصراهلل به اقدام خصمانه ترامپ علیه
 سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران اشاره کرد و
 گفت که آمریکا از تروریسم حمایت نمی کند، بلکه
اما دارد  قرار  آن  رأس  در  و  است  تروریسم   خود 
 ما در برابر این تروریستی که شاخص ترین نمونه
 آن کشتار هیروشیما است، می ایستیم. وی گفت:
برابر در  ما  و  است  تروریستی  اقداماتش   آمریکا 
 این تروریسم می ایستیم که بزرگترین نمود آن در
 کشتار هیروشیما تا به امروز بوده است. نصراهلل
 بیان کرد: آمریکا امت اسالمی را به خاطر اسرائیل
به و  ایجاد  تروریستی  گروه های  و  می کند   خوار 
از  آنها کمک می کند و سپس می آید و مدافعان 

محسوب تروریست  را  آبرو  و  مقدسات   اراضی، 
حماقت نهایت  و  شرمی  بی  نهایت  این   می کند؛ 
آمریکا نهایت و اوج وقاحت  امروز شاهد   است. 
می داند تروریست  را  پاسداران  سپاه   هستیم، 
می قرار  تروریستی  گروههای  لیست  در  را  آنها   و 
کشور در  رسمی  نظامی  نهاد  یک  آمریکا   دهد؛ 
تروریست را  دنیا  در  شده  شناخته  رسمیت   به 
و جهادی  نهادی  که  پاسدارانی  سپاه   می خواند، 
 عظیم است. دبیر کل حزب اهلل لبنان تاکید کرد:
 ما این اقدام را محکوم و تقبیح می کنیم و در کنار
 برادران و دوستانمان می ایستیم. سپاه پاسداران
 ایران دارای فضل بزرگ و عظیم در دفاع از اسالم
است، منطقه  ملت های  و  مقدسات  و  امت   و 
حامی بلکه  نیستند  ایران  ملت  حامی  فقط   آنها 
و هستند  نیز  آن  مقدسات  و  منطقه   ملت های 
نصراهلل بایستیم.  آنها  کنار  در  که  ماست   وظیفه 
 افزود: به نظر من این گام از شیطان بزرگ طبیعی
و دهند  تغییر  را  خاورمیانه  می خواستند   است، 
اما کردند  کمک  آنها  به  منطقه  در  آنها   مزدوران 

این برابر  در  دیگر  برخی ملت های  و  ما   ملت های 
 طرح ایستادند و به آنها شکست وارد کردند. ما
 احساس نمی کنیم که از ضعفا هستیم زیرا اینکه
 ما را در فهرست تروریسم قرار داده اند نشانه این
 است که ما قوی هستیم. اگر در برابر طرح های آنها
.ناتوان بودیم، قید و بند برای ما قرار نمی دادند

آنچه کرد:  نشان  خاطر  لبنان  اهلل  حزب  کل   دبیر 
به باید  ما  و  دارد موضوعی طبیعی است   جریان 
امروز بنگریم.  طبیعی  موضوع  یک  عنوان  به   آن 
پاسداران سپاه  سابقه  بی  اقدام  یک  در   آمدند 
قرار تروریستی  گروههای  لیست  در  را   ایران 
قوی و  است  قوی  موضعی  در  سپاه  زیرا   دادند 
ناامیدی نشانه  این  و  است  تأثیرگذار  بسیار   و 
 ترامپ و آمریکایی هاست. وی بیان کرد: به همه
 کسانی که به اقدامات آمریکا دل خوش کرده اند
 می گوئیم این درست که ما تاکنون در برابر همه
صبر و  محکومیت  به  تروریستی   فهرست های 
این اما  می کنیم  بسنده  اوضاع  اندیشی  دور   و 
 مفهومش این نیست که ما برگه های قدرتمندی

اهلل حرف از حزب  فقط  من  نداریم.  اختیار  در   را 
 نمی زنم بلکه از محور مقاومت سخن می گویم.
سیاست این  داریم.  زیادی  قدرت  عوامل   ما 
 دائمی و ثابت نیست و در اشتباه هستند که فکر
می ماند. پاسخ  بدون  اقدامات  این  که   می کنند 
آنانی همه  با  است  ما  اخالقی  وظیفه  و  ما   حق 
ما مقاومت  یا  کشور  ملت،  خود  اقدامات  با   که 
و باز  ما  دست  کنیم.  مقابله  می کنند  تهدید   را 
 گزینه های ما مفتوح است اما در زمان مناسب و
 هنگامی که اقدامی نیاز به واکنش داشته باشد
 واکنش مناسب نشان خواهیم داد. نصراهلل تاکید
ملت قبال  در  را  خود  خالصانه  احساس  ما   کرد: 
 شریف ایران اعالم می داریم و آنچه ایرانی ها انجام
 می دهند الگوی انسانی و اخالقی در برابر وحشی
نمونه ایرانی ها  و  هاست  آمریکایی  های   گری 
 انسانی و اخالقی در برابر وحشی گری های انسانی
را نشین  ایرانی های خارج  آمریکا   آمریکا هستند. 

.از دادن کمک به خانواده های خود منع می کند

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس گفــت: 
ــال  ــاه س ــت م ــپاه در اردیبهش ــیس س تأس
ــا  ــود و ت ــام ب ــرت ام ــکارات حض ۵۸ از ابت
امــروز آبــروی والیــت و انقــالب را در تمــام 

ــت. ــرده اس ــظ ک ــا حف عرصه ه
ســالگرد  بــه  اشــاره  بــا  ســالک،  احمــد 
تاســیس ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی 
ــالمی  ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــت: س گف
یــک الهــام الهــی بــه قلــب پــاک، مخلصانــه 
و صادقانــه حضــرت امــام خمینــی)ره( بــود؛ 
ــالمی  ــالب اس ــود انق ــن مول ــپاه همچنی س
اســت و بــه دلیــل اینکــه ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی فرزنــد ملــت اســت، از 
ــوری  ــور جمه ــت کش ــیع مل ــتیبانی وس پش

ــت. ــوردار اس ــران برخ ــالمی ای اس
امــروز ســپاه پاســداران برخــوردار از قــدرت 
ــان  ــطح جه ــه و در س ــی در منطق بازدارندگ

اســت
مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
شــورای اســالمی افــزود: بــه قــول فرمایــش 
ــور و  ــود، کش ــر نب ــپاه اگ ــام س ــرت ام حض
انقــالب نیــز نبــود؛ نکتــه بعــد اینکــه ســپاه 
ــی  ــگ تحمیل ــل از جن ــن در قب ــش آفری نق
بلوچســتان،  و  سیســتان  کردســتان،  در 
گنبــد و جنگل هــا و مســائل دیگــر بــود 
ــاع  ــال دف ــگ، 8 س ــل جن ــد از تحمی و بع
ــه  ــا تکی ــدار و ب ــدرت، اقت ــا ق ــدس را ب مق
بــر جوانــان عزیــزی کــه از 15 ســال بــه بــاال 
بودنــد، اداره کــرد و امــروز ســپاه پاســداران 
برخــوردار از قــدرت بازدارندگــی در منطقــه 

ــت. ــان اس ــطح جه و در س
والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  عضــو 
داد:  ادامــه  اســالمی  شــورای  مجلــس 
در  پاســداران  ســپاه  عظیــم  نیــروی 
نیــروی  زمینــی،  نیــروی  رشــته های 
ــروی قــدس و  ــی، نی ــروی دریای ــی، نی هوای
بســیج مســتضعفان کــه میــدان جوشــش 
بــه  اســت  جــوان  و  انقالبــی  نیروهــای 
عنــوان یــک نیــروی بزرگــی در ســطح کشــور 

ــر  ــرده و ب ــدا ک ــا ورود پی ــام عرصه ه و تم
ــپاه  ــی، س ــون اساس ــل 150 قان ــاس اص اس
پاســداران انقــالب اســالمی بــه عنــوان 
نگهبــان انقــالب و حافــظ دســتاوردهای 

انقــالب اســالمی اســت.
ــار یــک ســری ســران ســلطه احمــق و  گرفت

ــتیم ــان هس ــل در جه بی عق
بــا  عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس 
بیــان اینکــه دســتاوردهای انقــالب اســالمی 
ــه  ــرد: ب ــح ک ــت، تصری ــیع اس ــیار وس بس
همیــن دلیــل ســپاه یــک نقــش اساســی در 
ــد از آن  ــده دارد و نبای ــر عه ــه ب ــن زمین ای
غافــل شــد. تاســیس ســپاه در اردیبهشــت 
ــام  ــرت ام ــکارات حض ــال 58 از ابت ــاه س م
ــروی والیــت و انقــالب  ــا امــروز آب بــود و ت
را در تمــام عرصه هــا حفــظ کــرده اســت 
امــا چــه کنیــم کــه گرفتــار یــک ســری 
ــان  ــل در جه ــق و بی عق ــلطه احم ــران س س
هســتیم کــه علی رغــم تمــام معاهــدات 
و  بین المللــی  قوانیــن  و  بین المللــی 
دخالــت در کشــورهای دیگــر کــه خــالف 
ــازمان  ــپ، س ــت، ترام ــی اس ــن جهان قوانی

ســپاه را تروریســت مطــرح می کنــد.
و  تروریســت پروری  ماهیــت  ترامــپ 

اســت داده  نشــان  را  خــود  جنایــات 
ــان  ــا بی ــپ ب ــت: ترام ــار داش ــالک اظه س
ــروری  ــت پ ــت تروریس ــب ماهی ــن مطل ای
ــه در  ــان داده چراک ــود را نش ــات خ و جنای
ــکا  ــات آمری ــران، جنای ــورها و ای ــام کش تم
ــت  ــه تربی ــی ک ــت؛ داعش ــورده اس ــم خ رق
داد  را  آن  هزینــه  عربســتان  و  کردنــد 
کشــورهای اروپایــی و امــارات از آن حمایت 
کردنــد و آمریــکا نیــز ســالح و مهمــات داد 
بــه خیــال اینکــه بــا تشــکیل حکومتــی بــه 
ــورهای  ــام کش ــر تم ــد ب ــالم بتوان ــام اس ن

ــد. ــدا کن ــلط پی ــالمی تس اس
جنایــات آمریــکا و اروپــا گلــوی خودشــان را 

خواهــد گرفــت
مــردم در مجلــس دهــم  نماینــده  ایــن 
ــکا و  ــه آمری ــی را ک ــرد: جنایت ــان ک خاطرنش
اروپــا می کننــد حتمــا گلــوی آنهــا را خواهــد 
فشــرد و شــاهد ایــن هســتیم؛ امــا بــه هــر 
حــال ســپاه بــه عنــوان یــک نیــروی انقالبــی 
نگهبــان  و  صحنه هــا  تمــام  در  حاضــر 
دســتاوردهای انقــالب و پاســخگوی بــه هــر 
نــوع حرکــت اســتکباری در منطقــه و خــارج 

ــود. ــد ب ــه خواه از منطق

سرپرســت ســازمان امــور مالیاتــی در بخشــنامه ای بــه ادارت کل امــور 
ــی و  ــی و غیردولت ــان دولت ــوق کارکن ــاالنه حق ــت س ــزان معافی ــی، می مالیات
ــون بودجــه  ــق قان ــر درآمــد حقــوق ســال ۹۸ طب ــات ب ــرخ مالی ــن ن هم چنی

ــرد. ــالغ ک ــاری را اب ــال ج س
بــر اســاس ایــن بخشــنامه، میــزان دریافتــی کارکنــان دولتــی و غیــر دولتــی 

تــا ســقف ۳۳۰ میلیــون ریــال در ســال، معــاف از مالیــات خواهــد بــود.
در این بخشنامه آمده است:

بــا توجــه بــه مقــررات بنــد الــف تبصــره شــش قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۸ 
کل کشــور، مقــرر مــی شــود:

۱- ســقف معافیــت مالیاتــی حقــوق کارکنــان دولتــی و غیــر دولتــی در ســال 
مبلــغ ۳۳۰ میلیــون ریــال اســت.

۲- نــرخ مالیــات بــر کل درآمــد کارکنــان دولتــی و غیــر دولتــی اعــم از حقــوق 
ــرح  ــن ش ــه ای ــور ب ــت مذک ــر معافی ــازاد ب ــه م ــاده و کاران ــای فوق الع و مزای

اســت:
ــال،  ــال در س ــون ری ــا ۸۲۵ میلی ــال ت ــک ری ــون و ی ــوق از ۳۳۰ میلی * حق

ــات. ــد مالی ــمول ۱۰ درص مش
ــون  ــارد و ۱۵۵ میلی ــک میلی ــا ی ــال ت ــک ری ــون و ی ــوق از ۸۲۵ میلی * حق

ــات. ــد مالی ــمول ۱۵ درص ــال، مش ــال در س ری
ــارد و  ــک میلی ــا ی ــال ت ــک ری ــون و ی ــارد و ۱۵۵ میلی ــک میلی * حقــوق از ی

ــات. ــد مالی ــمول ۲۰ درص ــال، مش ــال در س ــون ری ۶۵۰ میلی
* حقــوق از یــک میلیــارد و ۶۵۰ میلیــون و یــک ریــال تــا ۲ میلیــارد و ۳۱۰ 

میلیــون ریــال در ســال، مشــمول ۲۵ درصــد مالیــات.
* حقــوق از ۲ میلیــارد و ۳۱۹ میلیــون ریــال بــه بــاال در ســال، مشــمول ۳۵ 

درصــد مالیــات.
۳- حقــوق اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــا بــا رعایــت مــاده پنــج قانــون 

فــوق، مشــمول مالیــات ســاالنه بــه نــرخ ۱۰ درصــد خواهــد بــود.

عالــی  شــورای  در  مجلــس  ناظــر  عضــو 
ــر روی  ــار کار ب ــت: فش ــتاری گف ــام پرس نظ
بنابرایــن  زیــاد اســت  پرســتاران بســیار 
نظــام  ســازمان  در  پرســتاران  عضویــت 
ــاره  ــد دوب ــت و بای ــروری اس ــتاری ض پرس
در کمیســیون بهداشــت مجلــس مطــرح 

شــود.
 حیــدر علــی عابــدی  بــا اشــاره بــه انتقــاد 
مبنــی  پرســتاری  نظــام  رئیــس ســازمان 
بــر مشــکالت شــغلی پرســتاران گفــت: 
پرســتاری فی نفســه شــغل بســیار ســختی 
کــه  اســت  دلیــل  بــه همیــن  و  اســت 
ــان آور تصویــب  جــزء مشــاغل ســخت و زی
ــه  ــتارانی ک ــته از پرس ــت. آن دس ــده اس ش
کمک رســانی  دنبــال  بــه  آمبوالنــس  در 
دارنــد.  بســیاری  ســختی های  هســتند، 
تعــدادی  شــهادت  شــاهد  نیــز  اخیــرًا 
آمبوالنــس  حادثــه  در  پرســتاران  از 
هوایــی بودیــم و یــا قربانــی بســیاری از 
تصــادف  جاده هــا  در  کــه  آمبوالنس هــا 

هســتند. پرســتاران  می کننــد، 
اســتخدام کمــک پرســتار جهــت کمــک بــه 
پرســتاران و اســتفاده از تکنولــوژی بــه 
ویــژه بیمــار باالبــر و ســایر وســایل کمکــی 

بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای 
ــل  ــه دلی ــه داد: پرســتاران ب اســالمی، ادام
برخــورد بــا بیمارانــی کــه در ICU ، CCU و یــا 
اتــاق عمــل هســتند، گاهــي دچــار صدمــات 
ــک  ــر درد و دیس ــل کم ــی مث و بیماری های
در  عارضه هــا  ایــن  کــه  می شــوند  کمــر 

بیــن پرســتاران شــایع اســت.
ــد  ــا بای ــتان ها و بخش ه ــای بیمارس رؤس
ــش  ــدرن پی ــای م ــمت تکنولوژی ه ــه س ب

برونــد
وی بــا بیــان اینکــه رؤســای بیمارســتان ها و 
ــای  ــمت تکنولوژی ه ــه س ــد ب ــا بای بخش ه

ــد  ــرد: بای ــح ک ــد، تصری ــش برون ــدرن پی م
از نیروهــای  بــه پرســتاران  بــرای کمــک 
کمکــی اســتفاده کننــد. در بحــث تکنولــوژی 
در هــر بخشــی بایــد چنــد دســتگاه پیشــین 
ــا  ــه ج ــا ب ــرای ج ــر ب ــار باالب ــا بیم ــت ی لیف
کــردن بیمــاران وجــود داشــته باشــد و 
ــتگاه های  ــد از دس ــا بای ــاران در تخت ه بیم
انســانی  نیــروی  جــای  بــه  مکانیکــی 
ــانی  ــای انس ــه نیروه ــود چراک ــتفاده ش اس

می شــوند. مســتعمل 
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــر مجل ــو ناظ عض
شــورای عالــی نظــام پرســتاری افزود: فشــار 
ــت  ــاد اس ــیار زی ــتاران بس ــر روی پرس کار ب
و اســتاندارد تعــداد پرســتار بــا تعــداد 
تخــت همخوانــی نــدارد. امیــدوار هســتیم 
ــورد  ــوارد م ــن م ــه ای ــال 98  هم ــا در س ت
ــرد. جــذب و  ــرار بگی ــد ق ــر جدی توجــه وزی
استانداردســازی تعــداد پرســتار بــه بیمــار، 
اســتخدام کمــک پرســتار جهــت کمــک 
ــه  ــوژی ب ــه پرســتاران و اســتفاده از تکنول ب
ویــژه بیمــار باالبــر و ســایر وســایل کمکــی 
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا پرســتاران 
بتواننــد کمــی از ســختی های کار خــود را 

ــد. کــم کنن
عضویــت پرســتاران در ســازمان نظــام 

پرســتاری بایــد اجبــاری شــود
عابــدی در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه 
ــت پرســتاران در ســازمان نظــام  ــا عضوی آی
پرســتاری بایــد اجبــاری شــود، اظهــار کــرد: 
یکــی از اعضــای هیأت هایــی کــه پیشــنهاد 
تصویــب نظــام پرســتاری مــی داد بنــده 
بــودم و همــان روز در کمیســیون بهداشــت 
و درمــان آن زمــان پیشــنهاد دادم کــه ایــن 
امــر اجبــاری باشــد امــا بــه دالیــل مختلــف، 

ــرار نگرفــت. مــورد پذیــرش کمیســیون ق
ــازمان های  ــتن س ــه، داش ــک حرف ــانه ی نش

رســمی اســت
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم خاطر 
ــک  ــانه ی ــده نش ــر بن ــه نظ ــرد: ب ــان ک نش
حرفــه، داشــتن ســازمان های رســمی اســت 
و موافــق هســتم کــه ایــن طــرح دوبــاره در 
مجلــس مطــرح شــود و عضویــت در نظــام 
پرســتاری و حتــی دادن جــواز صالحیــت 
ــرار  ــتاری ق ــام پرس ــف نظ ــه ای از وظای حرف

گیــرد.

نصراهلل: در کنار سپاه پاسداران 
ایران می ایستیم

حجت االسالم و المسلمین احمد سالک:

سپاه آبروی والیت و انقالب را حفظ کرده است
عابدی تاکید کرد:

جواز صالحیت حرفه ای از وظایف نظام 
پرستاری قرار گیرد

اعالم سقف معافیت مالیاتی 
حقوق کارگران و کارمندان
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سپاه  گفت:  رئیس جمهوري 
پاسداران مورد کینه و غضب آمریکا 
که  چرا  صهیونیست هاست،  و 
همواره در کنار مردم و پرچمدار بزرگ 
محبوبیتش  روز  هر  و  بود  مقاومت 

بیشتر خواهد شد.
پایگاه  از  ارمغان  گزارش  به 
جمهوری،  ریاست  اطالع رسانی 
حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
روحانی صبح سه شنبه بيستم فروردين ماه در مراسم سالروز ملی 
دانشمندان  جدید  دستاورد   ۱۱۴ از  رونمایی  و  هسته ای  فناوری 
ایرانی در صنعت هسته ای با تأکید بر اینکه بزرگترین آرمان، هدف 
و عمل سپاه پاسداران، مبارزه با تروریست  بوده و هست، اظهار 
داشت: این سپاه بود که ملتهای منطقه را از جنایت تروریست ها 

نجات داد.
ساالر  حسین)ع(  امام  والدت  با  همزمان  که  مراسم  این  در  وی 
شهیدان و سرور آزادگان جهان برگزار شد، گفت: حضرت ابی عبداهلل 
الحسین)ع( فرهنگ ایستادگی، ایثار، شهادت و شهامت را به ما یاد 
داد و امروز روز میالد بزرگمرد و آزادمردی است که راه ایستادگی 
در برابر ظلم و ستم و قدرت هایی که می خواهند ملت های جهان 
را به زیر سلطه خود درآورند، به ما یاد داد. امام حسین)ع( به ما 
و  نیکی ها  و  به خوبی ها  آمر  زندگی  در صحنه  که چگونه  آموخت 

ناهی پستی ها و زشتی ها باشیم.
رئیس جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه خشنودی ما از آن جهت 
است که می دانیم با صبر و مقاومت و ایستادگی در مقابل سلطه 
و زور و بی عدالتی، خداوند به وعده اش حتمًا عمل خواهد کرد، 
گفت: فرهنگ اباعبداهلل الحسین)ع( و ساالر شهیدان عامل اصلی 
پیروزی های بزرگ ملت های مسلمان به ویژه ملت بزرگ ایران بوده 
است؛ ملتی که در مقابل توطئه های مختلف مقاومت و تجاوز به 
ایران اسالمی را دفع کردند و امروز نیز درس بزرگی برای مقاومت 
و ایستادگی ما در برابر آنهایی هستند که با فشار به زندگی مردم 

تالش می کنند ما را از مسیر تعالی بازدارند.
رئیس جمهوري تأکید کرد: امروز، روز پاسدار است؛ روز فداکاران 
و جان برکفانی است که از روز اول انقالب در کنار مردم و با مردم 
بودند و برای منافع مردم، کشور و انقالب از راحتی خود گذشتند.

 روحانی افزود: پاسداران عزیز در کنار دیگر مدافعان انقالب در راه 
دفاع از کشور و مردم شب هایی را به صبح رساندند که هر شب  آن 

از شب قدر باالتر و باارزش تر بوده است.
رئیس جمهوري با بیان اینکه شب قدر فقط شب های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ 
که  بیافرینیم  قدری  ما می توانیم شب  نیست، گفت:  رمضان  ماه 
از این شب های قدر هم باالتر است؛ هر شبی که تصمیم، اراده و 
نقشه ما برای رفاه این ملت و توسعه ایران و افزایش قدرت ملت 

باشد، آن شب از شب های قدر باارزش تر است.
روحانی تأکید کرد: سپاه پاسداران و نیروهای فداکار در کشور تا 
صبح برای راحتی و استراحت مردم نخوابیدند و شب های زندگی 

خود را شب قدر ساختند.
رئیس جمهوري در ادامه سخنان خود با طرح این سئوال که سپاه 
به  ایران  در  شکوهمندی  انقالب  گفت:  آمد؟،  به وجود  چه  برای 
فراوانی در منطقه و جهان  به دنبال آن دشمنان  و  پیروزی رسید 
ماه  چند  و  چندهفته  حداکثر  انقالب  زمان  و  دوران  می خواستند 
طراحی  را  توطئه ها  انواع  خود  هدف  تحقق  برای  و  نباشد  بیشتر 
کردند که یکی از این توطئه ها ترور علیه ملت ایران بود. دشمنان 
پول  با  و  کردند  تربیت  خود  دامان  در  را  گروهک هایی  انقالب، 
خود آنها را مورد حمایت قرار داده و مواد منفجره و تسهیالت در 
اختیارشان گذاشتند تا مسئوالن کشور ما را به خاک و خون بکشند 
تا دوباره ایران به دورانی که زیر سلطه آمریکا بود، بازگردد. ما در آن 
مقطع به یک نیروی مؤمن و فداکار نیاز داشتیم که در برابر آمریکا 
بایستد و امنیت و آرامش را برای ایران به ارمغان آورد و رأس این 

نیروها سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود.
رئیس جمهوري افزود: آن روزی که در خانه های تیمی در تهران و 
دیگر شهرها گروه های منافقین و چپ توطئه می کردند، چه کسی 
را دستگیر و به دست عدالت می سپرد، چه کسانی فداکاری  آنها 
می کردند. تروریست ها و توطئه گران و دشمنان انقالب را دستگیر 
می کردند و منافقین را ناکام می گذاشتند؟ در رأس اینها پاسداران 

انقالب اسالمی بودند.
و  کرد  اشاره  ساله   ۸ تحمیلی  جنگ  دوران  به  همچنین  روحانی 
بر ما تحمیل کردند  را  ایران، جنگ  گفت: روزی که دشمنان ملت 
خواهند  مصاحبه  تهران  در  بعد  هفته  یک  که  می کردند  اعالم  و 
کرد، چه کسانی در مقابل دشمن تا دندان مسلح فداکاری کردند؟ 
ملت ایران، ارتش، بسیج، عشایر، نیروی انتظامی و در رأس این 

فداکاری ها سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار داشت.
این  همه  با  می خواهید  شما  پس  شد:  یادآور  رئیس جمهوري 
صهیونیست ها  و  آمریکا  غضب  و  کینه  مورد  سپاه  فداکاری ها، 

نباشد.

روحانی دشمنان ملت ایران در طول ۴۰ سال گذشته توطئه های 
مختلفی طراحی کردند که همه منجر به شکست شد. همه ملت 
همه  سنی،  و  شیعه  مختلف،  ادیان  پیروان  اقوام،  تمام  ایران 
و  کردند  مقاومت  دشمن  مقابل  در  و  ایستادند  هم  دوشادوش 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، همواره در این مقاومت پرچمدار 

بزرگ بود.
آمریکا  و  جهانی  استکبار  امروز  کرد:  تصریح  جمهوري  رئیس 
می خواهد کینه و عداوت و شکست های خود را از طریق تروریست  
بزرگترین هدف  که همواره  گروهی  نامیدن  تروریست  یا  خواندن 
و آرمان، عمل و ایثارش مبارزه با تروریست بوده نشان دهد. این 
در حالی است که هیچ ملتی در دنیا نمی تواند ادعا کند که بیشتر 
از ملت ایران قربانی تروریسم بوده؛ تروریست هایی که به دست 
ابرقدرت ها و در رأس آنها آمریکا ساخته شدند و مطیع فرمان آنها 

بودند.
نمایندگان  از  تن  ده ها  شب  یک  در  که  ملتی  کرد  تأکید  روحانی 
مجلس، وزرای دولت و رئیس دستگاه قضایی اش شهید می شوند 
و یا رئیس جمهور و نخست وزیر و جمع زیادی از مقامات کشور در 
یک روز و در یک حرکت تروریستی به شهادت می رسند و بیش از 
۱۷ هزار انسان بی گناه به دست تروریست ها شهید می شوند، آیا 
می تواند حامی تروریسم باشد. کدام ملتی بیشتر از ایران در برابر 

تروریست ها و در مبارزه با تروریسم، فداکاری کرده است.
وی ادامه داد: سپاه پاسداران انقالب اسالمی با فداکاری و ایثار، 
تروریست ها را در ایران ریشه کن کردند و تعدادی از باقیمانده های 
دامان  در  امروز  که  بردند  پناه  صدام  دامان  به  و  کرده  فرار  آنها 
نهاد  این  از  استکبار  نباید  آیا  هستند.  صهیونیست ها  و  آمریکا 
در  را  منطقه  ملت های  که  بود  کسی  چه  باشد؟  عصبانی  انقالبی 
برابر تروریست حمایت کرد، جز سپاه پاسداران و نیروهای مسلح 

ایران بود.
روحانی افزود: اگر عراق و سوریه از ما درخواست کمک کردند که در 
مقابله با تروریست ها و داعش به کمک آنها بشتابیم، ما ساعتی 
درنگ نکردیم و از شبی که اربیل و سلیمانیه در عراق در حال سقوط 
بود و گروه تروریستی داعش مردم را به خاک و خون می کشید، 
ملت ایران و سپاه لحظه ای برای کمک به عراق و مردم عراق درنگ 
نکردند. چه کسانی در عراق و سوریه با داعش جنگیدند و سلطه 
این گروه تروریستی را در منطقه پایان دادند؟ این ملت ایران و در 

رأس آن سپاه پاسداران بود.
و  تأسیس  روز  از  که  سپاهی  کرد:  نشان  خاطر  جمهوري  رئیس 
با تروریسم بوده و  اقداماتش مبارزه  بزرگترین  از  فعالیتش، یکی 
در این راه شهدای فراوانی داده  که آخرین آنها نیز در جاده خاش 
و زاهدان توسط اذناب آمریکا به شهادت رسیدند. امروز از سوی 

دشمنان ملت ایران به عنوان تروریست خوانده می شود.
وی با طرح این سئوال که چه کسانی امروز تروریست ها را تشویق 
حمایت  داعش  از  که  هستند  کسانی  چه  و  می کنند  تجهیز  و 
می کنند، گفت: آمریکا هنوز هم حاضر نیست با داعش بجنگد، به 
سران داعش پناه می دهد و از گروه های تروریستی حمایت می کند.

علیه  تروریستی  گروه های  از  که  شما  افزود:  جمهوري  رئیس 
ملت های منطقه استفاده می کنید، امروز مدعی مبارزه با تروریست 
در  و  هستید  عالم  در  تروریسم  رأس  در  خودتان  شما  هستید؟ 

حمایت از تروریست ها همه کار کردید.
روحانی ادامه داد: کدام نیرویی بود که هواپیمای مسافربری ما را 
در آب های خلیج فارس سرنگون کرد جز شما که همواره در منطقه 

مداخله داشته اید و علیه مردم منطقه تالش می کنید؟
هواپیمای  به  حمله  از  بعد  شما  کرد:  تأکید  جمهوري  رئیس 
گفتید  دروغ  به  هواپیما  بی دفاع  مسافران  کشتن  و  مسافربری 
گرفتید و همه  اشتباه  نظامی اف ۱۴  با هواپیمای  را  که هواپیما 
این  با  این حرف چقدر بچه گانه و دروغ است. شما  می دانند که 
کار تروریستی خواستید بگویید که خط قرمز نمی شناسید، زنان و 
بچه ها را می کشید و پیام شما حمایت از تروریسم در منطقه بود.

ایران،  ملت  علیه  دشمنان  اقتصادی  تحریم های  به  اشاره  با  وی 
گفت: شما امروز با تحریم خود چه هدفی را دنبال می کنید؟

رئیس جمهوري تأکید کرد: اگر مدعی هستید که با تحریم می توانید 
مانع پیشرفت و توسعه فناوری هسته ای ملت ایران باشید سخت 

در اشتباه هستید.
روحانی با اشاره به افتتاح ۱۱۴ دستاورد جدید در عرصه فناوری و 
دانش هسته ای در سالروز ملی فناوری هسته ای، گفت: افتتاح های 
امروز به روشنی به دشمنان ملت ایران می گوید شما نتوانستید و 

نخواهید توانست جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرید.
 IR۱ سانتیرفیوژ  از  دیروز  تا  شما  اگر  گفت:  جمهوري  رئیس 
می ترسیدید امروز IR۶ و زنجیره ۲۰ تایی آن را افتتاح کردیم و اگر 
بیش از این به ظلم و ستم خود ادامه دهید در آینده نه چندان 

دور IR۸  را هم مشاهده خواهید کرد.
وی با تأکید بر اینکه دشمنان نمی توانند جلوی پیشرفت علمی ایران 
را بگیرند، اظهار کرد: اگر هدف از تحریم ها این بود که قدرت نظامی 
امروز به موشک ها و سالح هایی  تا  پارسال  از  ایران کاسته شود، 
دست یافته ایم که در مخیله دشمنان نمی گنجد و اگر مقصود از 
که  پارسال  اردیبهشت  از  بود،  داخل  در  اختالف  ایجاد  تحریم ها 
نغمه شوم تحریم را شروع کردید تا امروز وحدت ملت ایران روز 
نیروهای  گروه ها،  احزاب،  امروز همه  و  است  بیشتر شده  روز  به 

مسلح، اقوام و مذاهب یکپارچه در کنار یکدیگر قرار دارند.
از  می خواستند  حتی  دشمنان  کرد:  خاطرنشان  جمهوري  رئیس 
با  ایران  ملت  اما  کنند،  استفاده  سوء  هم  سیالب  و  بارندگی 
دشمنان  دادند.  آنان  به  قاطعی  پاسخ  یکپارچگی  و  هوشمندی 
خواستند بگویند که در جریان سیالب بین ارتش و سپاه و دولت 
مردم  اما  دارد،   اختالف وجود  و سنی  و شیعه  نیروهای مسلح  و 
اقصی نقاط کشور با وحدت و همدلی نشان دادند که در کنار هم 

قرار دارند.
روحانی در حادثه اخیر در کنار استاندار، فرماندهان سپاه و ارتش 
نیروهای مسلح  اجرایی،  کنار سایر مسئولین  در  و  داشتند  حضور 

مشغول فعالیت بودند.

 محبوبیت سپاه در قلب ملت ایران و منطقه هر
روز بیشتر خواهد شد



3گوناگون نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  شماره : ۲۷۷ | نیمه دوم فروردین 1398 

جهاد  وزارت  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
كشاورزی اعالم كرد: سیل اخیر تا هجدهم فرودین 
ماه امسال، در مجموع 6 هزار و 700 میلیارد تومان 
درگیر  استان   19 در  تولیدكنندگان  و  كشاورزان  به 

كشور خسارت وارد كرده است.
كشاورزی،  جهاد  وزارت  از  ارمغان  گزارش  به 
گسترش  كه  این  بیان  با  بخشنده«  »عبدالمهدی 
كشور  های  استان  از  برخی  در  شده  وارد  خسارات 
مانند گلستان، خوزستان، مازندران و لرستان بیشتر 
و در سایر استان ها درصد خسارت كمتر بوده است 
900 هزار  در  آبگرفتگی  و  آب  ورود  با  تاكنون  افزود: 
هكتار از اراضی زراعی و 110 هزار هكتار از باغات استان 
درصد   100 تا   10 بین  واحدها  این  سیل،  درگیر  های 

خسارت دیده اند. 
دام  راس  هزار   25 اخیر،  سیل  در  اظهارداشت:  وی 
سبك، 1100 راس دام سنگین، 9 میلیون قطعه طیور، 
51 هزار كلنی زنبور عسل و 1100 واحد آبزی پروری و 
 25 و  شده اند  تخریب  و  شده  تلف  ماهی  پرورش 
كارخانه صنایع تبدیلی نیز دچار خسارت عمده شده  

است. 
همچنین  كرد:  تصریح  كشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
خاك  و  آب  تاسیسات  به  گسترده ای  های  خسارت 
مطابق  و  شده  وارد  ها  استان  این  زیربنایی  امور  و 
برآورد انجام گرفته تاكنون یك هزار و 150 حلقه چاه ، 
یك هزار و 860 رشته قنات، یك هزار و 900 ایستگاه 
پمپاژ و برداشت آب و همچنین مقادیر بسیار زیادی 
شبكه های  رودخانه ها،  از  آب  برداشت  دهنه های  از 
این  در  مزارع  بین  جاده های  و  زهكشی  و  آبیاری 
استان ها آسیب جدی دیده اند و خسارات باال وارد 

شده است.
وی با بیان این كه خسارات وارده در استان خوزستان 
در حال گسترش بوده و تاكنون نهایی نشده است 
اضافه كرد: بیش از 76 درصد كل خسارات در چهار 
استان خوزستان، گلستان، مازندران و لرستان حادث 

شده است.
بیمه  سیل  دیده  خسارت  كنندگان  تولید  اغلب 

نبودند 
جهاد  وزارت  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
دیدگان  اغلب خسارت  كه  براین  تأكید  با  كشاورزی 
در  دیده  آسیب  واحدهای  از  گفت:  نبوده اند  بیمه 
درصد،   100 طیور  درصد،   18 باغی  و  زراعی  بخش 
واحدهای تولید دام 10 درصد و زنبور عسل 7 درصد 
كشاورزی  جهاد  وزیر  دستور  با  كه  بوده اند  بیمه 
با  تولیدكنندگان  شده  منعقد  قراردادهای  مطابق 
از  آنان  بیمه  حق  پرداخت  كشاورزی  بیمه  صندوق 
ادامه  سرعت  با  و  آغاز  جاری  ماه  فرودین  پانزدهم 

خواهد یافت.
از منابع ماده 12  با استفاده  افزود: دولت  بخشنده 
قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور در حال 
برای  منابع الزم  تأمین  و  پرداخت  تصویب چگونگی 

پرداخت خسارت ها است.
وی یادآور شد: با توجه به وقوع سیل در دو استان 
در  دولت  اسفندماه،  اواخر  در  مازندران  و  گلستان 
یازدهم فروردین ماه امسال مصوبه خوبی برای این 
دو استان شامل 480 میلیارد تومان كمك بالعوض، 
دو هزار و 200 میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت 
تسهیالت  امهال  سال  سه  و  درصد  چهار  باكارمزد 
را  دیدگان  خسارت  توسط  شده  دریافت  بانكی 

تصویب و ابالغ كرده است.
معاون وزیر جهاد كشاوزی با اشاره به این كه رئیس 
یاد  تسهیالت  پرداخت  گذشته  روز  مركزی  بانك 
ادامه  ابالغ كرده است،  بانك كشور  پنج  به  را  شده 
درصد   50 اختصاص  بودجه  و  برنامه  سازمان  داد: 
دستورالعمل  و  داده  انجام  را  بالعوض  كمك های 
نیز  را  پرداخت كمك بالعوض و تسهیالت  چگونگی 

وزیر جهاد كشاورزی در روز جاری ابالغ كرده است.
دو  این  استانداران  كرد:  امیدواری  اظهار  بخشنده 
استان با همكاری دستگاه های ذیربط در اسرع وقت 

پرداخت ها را شروع كنند.
از  دیده  خسارت  های  استان  سایر  برای  گفت:  وی 
جهاد  وزیر  نیز  سیل  در  لرستان  و  خوزستان  جمله 
وزیر  به  را  تاكنون  وارده  خسارات  برآورد  كشاورزی 
كشور به عنوان رئیس ستاد بحران كشور ارائه كرده 
است كه امیدواریم ظرف یكی دو روز آینده با مصوبه 
ارزان  و تسهیالت  هیات دولت، كمك های بالعوض 
قیمت برای كشاورزان و تولیدكنندگان این استان ها 

نیز تصویب و بالفاصله عملیاتی شود. 
جهاد  وزارت  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
پرداخت  تأمین  در  تسریع  كرد:  تصریح  كشاورزی 
و  دولت  كاری  اولویت های  از  كشاورزان  خسارات 

وزارت جهاد كشاورزی است.
بخشنده با بیان این كه ظرف یك ماه گذشته تمامی 
جهاد  سازمان  و  وزارتخانه  ستاد  در  ما  همكاران 
درگیر  ساعته   24 صورت  به  ها  استان  كشاورزی 
بوده  دیده  آسیب  كشاورزان  به  كمك  و  پشتیبانی 
اند، گفت: بسیج 760 دستگاه ماشین آالت سنگین 
و  كارشناس  نیروهای  از  نفر   1400 اعزام  و  سبك  و 
مرمت  كمك رسانی،  امر  در  وزارتخانه  این  پشتیبانی 
سیل بندها، ایمن سازی چاه ها و ایستگاههای پمپاژ، 
جابجایی و اسكان موقت 400 هزار راس دام سبك و 
سنگین، تأمین و توزیع 30 هزار تن نهاده های دامی، 
320 تن آرد، 10  هزار پرس غذای گرم، دفن بهداشتی 
میلیون  یك  واكسیناسیون  و  شده  تلف  دام های 
رأس دام های مربوط به این مناطق از جمله اقدامات 

همكاران ما در استان های درگیر سیل بوده است.
از 27  كه  باران  بارش شدید  گزارش،  ژايه همين  بر 
اسفند ماه سال 97 در مازندران شروع شد و تا دوم 
طغیان  سبب  داشت،  ادامه  امسال  ماه  فروردین 
رودخانه ها در مناطق مركزی و شرقی استان شد و 
به 9 نقطه شهری و بیش از 170 روستا در بخش های 

مختلف خسارت زد.
از  بیش  بارش  هم  جدید  سال  آغازین  روزهای  در 
300 میلیمتر باران در 35 ساعت كه با آب ناشی از 
برف ذوب شده قبلی توأمان شد، باعث سرریز شدن 
سدهای گلستان و بوستان و طغیان رودخانه ها شد 
به طوریكه ابتدا شهر گنبد را به زیر آب برد و سپس 
روانه شهرها و روستاهای شمالی و غربی استان شد.

پنجم فروردین 98 نیز جاری شدن سیالب در دروازه 
محور  در  یكدیگر  با  خودروها  برخورد  و  شیراز  قرآن 
این كالنشهر ده ها كشته و مصدوم  ورودی شمال 

برجای گذاشت.
از سوی دیگر بارندگی های شدید در مناطق باالدست 
حوضه های كارون، دز و كرخه در نيمه اول فروردين 
این  حاشیه  شهرهای  و  روستاهای  آبگرفتگی  سبب 
رودخانه ها در شهرستان های دشت آزادگان، شوش، 

حمیدیه، شوشتر، اهواز و كارون شده است.
همزمان با آغاز موج دوم بارش های فروردین، بسیاری 
درگیر  نیز  لرستان  استان  روستاهای  و  شهرها  از 
دورود،  پلدختر،   مانند  شهرهایی  شدند.  سیالب  
خرم آباد،  الیگودرز و ... در محاصره سیل قرار گرفتند 
تا جایی كه امكان امدادرسانی هوایی به شهر پلدختر 

و برخی از روستاها وجود نداشت.
آخرین گزارش ها از اقدامات کمک رسانی به آسیب 

دیدگان سیل اخیر در 14 استان
 ۱۴ دیده  آسیب  مسکونی  واحدهای  بازسازی  کار 

استان در سیل اخیر آغاز شد.
انقالب  بنیاد مسکن  بازسازی  مجید جودی مدیرکل 
واحدهای  بازسازی  فرآیند  تشریح  ضمن  اسالمی 
مطابق  گفت:  اخیر  سیل  از  دیده  آسیب  مسکونی 
واحدهای  به  اخیر  سیل  ها،  بررسی  جدیدترین 

مسکونی در ۱۴ استان خسارت جدی وارد کرده است 
وضعیت  شدن  مساعد  و  جوی  شرایط  بهبود  با  که 
ارسال مصالح ساختمانی، کاربازسازی آن ها آغاز شده 

است.
به گفته وی، در مناطقی که سطح آب ورودی پایین 
آمده و خطر سیل کاهش یافته، تاکنون بالغ بر ۱۰۰ 
شده  شناسایی  دیده  آسیب  مسکونی  واحد  هزار 
است و ارزیابی برای شناسایی سایر واحدهای آسیب 
دیده در مناطقی که هنوز سطح آب باالست، ادامه 

دارد.
که  واحد مسکونی  تعداد  این  از  داد:  ادامه  جودی 
تاکنون شناسایی شده اند حدود ۳۰ درصد تخریب 
کامل شده اند و نیاز به ساخت مجدد دارند و مابقی 
خساراتی دیده اند که با اعمال تعمیر قابل سکونت 

خواهند شد.
وی افزود: از هفته پیش پرداخت کمک های نقدی 
به آسیب دیدگان در استان های گلستان و مازندران 
ولی  است  شده  آغاز  لرستان  استان  در  دیروز  از  و 
سطح آب در استان خوزستان همچنان باالست و به 
محض فرونشست آب، کار ارزیابی واحدهای خسارت 
دیده و پرداخت کمک نقدی به خسارت دیدگان آغاز 

می شود.
با  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  بازسازی  مدیرکل 
 ۵۰ حداقل  که  کنیم  می  بینی  پیش  این که  اظهار 
هزارواحد مسکونی نیازمند احداث کامل و ۱۰۰ هزار 
تمامی  به  داد:  ادامه  باشند،  تعمیر  نیازمند  واحد 
 ۱۲ شهری  نقاط  در  آسیب دیده  مسکونی  واحدهای 
میلیون تومان کمک بالعوض و ۵۰ میلیون تومان 
واحدهای  احداث  برای  درصد(   ۵ کارمزد  )با  وام 

جدید پرداخت می شود.
به گفته وی، همچنین به تمامی واحدهای مسکونی 
تومان  میلیون   ۱۰ روستایی  نقاط  در  دیده  آسیب 
کمک بالعوض و ۴۰ میلیون تومان وام )با کارمزد ۴ 
درصد( برای احداث واحدهای جدید پرداخت خواهد 

شد.
نیازمند  واحدهای  این که  اظهار  با  ادامه  در  جودی 
بازسازی هم در تمامی مناطق سیل زده ۵  تعمیر و 
تومان  میلیون   ۱۵ و  بالعوض  کمک  تومان  میلیون 
افزود:  کنند،  می  دریافت  درصد(   ۵ کارمزد  )با  وام 
لوازم خانگی و  از سوی دیگر بابت خرید و جایگزنی 
اسباب و اثاثیه منزل به همه سیل زدگان ۵ میلیون 
وام  تومان  میلیون   ۱۵ و  بالعوض  کمک  تومان 

پرداخت خواهد شد.
وی گفت: تا هفدهم فروردین جمعًا ۱۰ میلیارد تومان 
استان های  زدگان  سیل  به  نقدی  تسهیالت  این  از 
گلستان و مازندران پرداخت شده است و این روند 

در روزهای آتی ادامه خواهد یافت.
مسیر  در  که  اماکنی  به  روستایی  هادی  طرح  در 

سیالب نباشد مجوز ساخت داده خواهد شد
علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی هم 
در این رابطه اعالم کرد: از مجموع واحدهای خسارت 
دیده در سیل اخیر ۱۴ هزار و ۲۰۰ واحد احداثی و 
۲۱ هزار واحد تعمیری مربوط به استان لرستان است، 
ارزیابی  مسکونی  واحد   ۵۰۰ پل دختر  در  همچنین 
نرسیده  قطعیت  به  هنوز  خسارت  میزان  و  شده 

است.
فقره   ۱۲۴ هزارو   ۴ مازندران  استان  در  گفت:  وی 
و  ،تعمیراتی  )بالعوض،معیشتی  جمله  از  تسهیالت 
واحد   ۳۵ همچنین  و  است  شده  ساخت (پرداخت 

آوار برداری شده است.
تسهیالت  فقره   ۲۸۹ پرداخت  از  ادامه  در  تابش 
تعمیری در استان مازندران خبر داد و گفت: براساس 
ارزیابی های صورت گرفته در استان گلستان ۶ هزار 
و ۱۷۲ واحد احداثی و ۱۰ هزارو ۵۳۱ واحد تعمیری 
و در ایالم هم ۱۰ هزار واحد احداثی و ۱۶ هزار و ۴۰۰ 

واحد تعمیری وجود دارد .
وی درباره ارزیابی در استان خوزستان گفت: تاکنون 
تعمیراتی  واحد  هزار   ۱۳ و  احداثی  واحد  هزار   ۵
شناسایی شده است و ارزیابی نهایی در این استان 

بستگی به آینده دارد.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی هم چنین گفت: 
بر اساس فرمان مقام معظم رهبری در هر منطقه ای 
که در مسیر سیل است باید تجدید نظر شده و به 
دستور  دلیل  همین  به  شود  مکان  نقل  دیگر  محل 
تجدید نظر در طرح های هادی را دادیم.  وی افزود: در 
طرح هادی روستایی به اماکنی که در مسیر سیالب 
نباشد مجوز ساخت داده خواهد شد و خانه هایی که 
در مسیر سیل باشد در صورت امکان به مردم زمین 
داده می شود و اگر زمین نداشته باشیم روستائیانی 
خودشان  دارد  قرار  سیل  مسیر  در  آن ها  منازل  که 
زمینی انتخاب کرده و در آن محل اقدام به ساخت 

می کنند.
 ۵۵ از  بیش  به  اخیر  سیالب های  آسیب دیدگان 

هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارند
شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی  محمد  دیگر،  سوی  از 
هم دیروز در دیدار نوروزی با کارکنان این وزارتخانه 
گفت: طبق برآورد اولیه، آسیب دیدگان سیالب های 
اخیر به بیش از ۵۵ هزار واحد مسکونی جدید نیاز 

دارند.
وی افزود: همچنین برآوردهای اولیه نشان می دهد 
روستایی،  های  راه  از  کیلومتر  هزار   ۱۲ از  بیش  که 
آزادراه ، راه اصلی، فرعی، بزرگراه و راه شریانی که در 
مسیر سیالب ها قرار داشته اند تخریب شده اند که 

نیازمند بازسازی هستند.
به  تومان  میلیارد   ۱۶۰۰ مجموع  در  افزود:  اسالمی 
زیرساخت های جاده ای استان های سیل زده خسارت 
ترمیم های  هزینه  از  غیر  میزان  این  که  شده  وارد 

اساسی و جایگزین است.
از  حمایت  ستاد  دائمی  دبیرخانه  کار  به  آغاز 

آسیب دیدگان سیل در وزارت کار
در همین حال محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی روز شنبه هفدهم فروردین از فعالیت 
دبیرخانه دائمی ستاد حمایت از آسیب دیدگان سیل 
در وزارت کارخبر داد و گفت: خدمات ما به مناطق 
سیل زده تا روز آخر عادی شدن شرایط کار و زندگی 

مردم تداوم خواهد داشت.
حال  در  که  رسانی  امداد  مرحله  از  بعد  گفت:  وی 
حاضر با جدیت در حال انجام است، برای ساماندهی 

تعهداتی  و  وظایف  هم  مناطق  این  مردم  زندگی 
بیکاری  بیمه  برقراری  که  داشت  خواهیم  برعهده 
برای افراد شاغل و تحت پوشش تأمین اجتماعی از 
مهمترین این مسائل است و در زمینه مشاغل غیر 
در  منابع دولتی  از  بایستی  بیمه هم  فاقد  و  رسمی 

چارچوب حمایت از افراد سیل زده بهره مند شوند.
برای  هم  آن  از  بعد  مرحله  در  گفت:  شریعتمداری 
تولیدی  واحدهای  احیای  و  کارها  دوباره  شروع 
کنندگان  تولید  کنار  در  و  کنیم  ریزی  برنامه  بایستی 
و کارگران باشیم تا رونق اقتصادی و زندگی عادی در 

این مناطق بار دیگر از سرگرفته شود.
اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  زمینه  همین  در 
ساخت  نیاز  مورد  سیمان  رایگان  تأمین  برای  هم 
واحدهای مسکونی آسیب دیده در سیل اخیر اعالم 

آمادگی کرد.
ماجرای  در  مستضعفان  بنیاد  خبرنگارما،  گزارش  به 
زلزله استان کرمانشاه هم سیمان مورد نیاز بازسازی 
واحدهای مسکونی را به رایگان در اختیار سازندگان 

قرار داده بود.
خبر دیگری حاکیست: همچنین محمد حاج رسولی ها 
اعالم  کشور  آب  منابع  مدیریت  شرکت  عامل  مدیر 
کرد: بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ سازه تقاطعی حادثه خیز 
قرار  شناسایی  مورد  کشور  سطح  در  رودخانه ها  با 
گرفته که شرایط این سازه ها با سیالب های محاسبه 

شده تطبیق ندارد و حتما باید اصالح شود.
به  کمک  برای  بانکی  تسهیالت  بیمه  اختصاص 

سیلزدگان
بانک مسکن اعالم کرد: با توجه به آنکه طبق ضوابط 
از  کننده  استفاده  مسکونی  واحدهای  مقررات  و 
سیل  جریان  در  که  بانک  این  خدمات  و  تسهیالت 
زنجیره ای اخیر آسیب دیده اند، تحت پوشش بیمه 
قرار دارند، تمامی شعب بانک موظف به اطالع رسانی 
مناسب به مشتریان خود برای پیگیری و اخذ خسارت 
کننده  بیمه  شرکت های  طریق  از  سیل  از  ناشی 

شده اند.
بانک مسکن همچنین با اشاره به حمایت ویژه برای 
در  آسیب دیده  مسکونی  واحدهای  خسارت  جبران 
پی وقوع سیل  اخیر و اختصاص تسهیالت از طریق 
بیمه برای جبران خسارت به سیلزدگان افزوده است: 
که  شده  مشخص  گرفته  صورت  بررسی های  مطابق 
تعدادی از امالک آسیب دیده ناشی از سیل اخیر جزو 
آن دسته از ملک هایی هستند که به علت استفاده 
از تسهیالت یا ارایه خدمات این بانک ، وفق ضوابط 
با  قرارداد  انعقاد  اساس  بر  و  مربوطه  مقررات  و 
شرکت بیمه گر طرف همکار، تحت پوشش بیمه قرار 

داشته اند.
پرداخت حق  به  توجه  با  تا  رو ضروری است  این  از 
اقدامات  و  الزم  تمهیدات  بیمه گر،  شرکت  به  بیمه 
در  کافی  کوشش  و  اهتمام  بکارگیری  با  اساسی 
مقررات  و  ضوابط  تمامی  به  توجه  ضمن  باره،  این 
ذیربط،  دستورالعمل های  آخرین  مفاد  همچنین  و 
قبیل  این  به  وارده  خسارت های  تأمین  و  پیگیری 
امالک بیمه شده در کوتاه ترین زمان ممکن صورت 

پذیرد.
اینکه اطالع رسانی  به  بانک مسکن گفته است: نظر 
فراهم  و  مشمول  افراد  به  کافی  و  موقع  به  دقیق، 
در  آسیب دیدگان  به  خسارت  پرداخت  زمینه  کردن 
حداقل زمانی توسط شرکت بیمه گر، خدمتی است 
که می تواند از سوی شعب و مدیریت ها مورد اقدام 
اتخاذ  ترتیبی  دستورالعمل  یک  قالب  در  قرارگیرد، 
و  شعب  تمامی  به  مراتب  وقت  اسرع  در  تا  شده 
واحدهای تابعه منعکس شود تا در چارچوب ضوابط 
سایر  با  هماهنگی  اعمال  و  همکاری  انجام  ضمن 
استان ها،  سطح  در  مسئول  دولتی  دستگاه های 
به مشتریان  کافی  و  اطالع رسانی مناسب  به  نسبت 
بانک و پیگیری پرداخت خسارت توسط شرکت های 

بیمه گر اقدام شود.

واحد پول ملی جدید 
»تومان«  عنوان  با 
که  می شود  تعریف 
معادل  »تومان«  هر 
فعلی  ریال   ۱۰/۰۰۰

است.
بانک  پیشنهاد  با 
جمهوری  مرکزی 
طرح  ایران،  اسالمی 
پولی  نظام  اصالح 
کشور در قالب حذف 
واحد  از  صفر  چهار 
پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری 
کار  دستور  در  مسکوک  و  اسکناس  قطعات  در 

دولت قرار گرفت.
به گزارش ارمغان، براساس این طرح که در حال 
بررسی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است، 
»تومان«  عنوان  تحت  جدید  ملی  پولی  واحد 
 ۱۰۰۰۰ معادل  »تومان«  هر  که  می شود  تعریف 

ریال فعلی خواهد بود.
از سوی بانک مرکزی طول »دوره گذار« از »ریال« 
به »تومان« به مدت ۲۴ ماه پیشنهاد شده است 
قدیمی  سکه های  و  اسکناس ها  مدت  این  در  و 

جمع آوری و جایگزین می شود.
از تاریخ رواج قانونی »تومان« در تمامی قوانین 
خاص و عام، »تومان« جایگزین »ریال« به عنوان 
واحد رسمی پول جمهوری اسالمی ایران خواهد 
برابری جایگزین می  نرخ  مبنای  بر  »تومان«  شد، 

شود.
همچنین مبالغ مندرج در همه تعهدات و اسناد و 
دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی »تومان« 
باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه شود و 
و  تجاری  دفاتر  و  اسناد  و  تعهدات  در  که  هرجا 
قراردادها تا قبل از تاریخ رواج »تومان« از واحد 
مبالغ  این  تقویم  است،  شده  استفاده  »ریال« 
براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.

مالیاتی،  مالی،  حسابداری،  عملیات  چگونگی 
صورت های  تنظیم  و  تهیه  آماری،  محاسباتی، 
اصالح  اطالعات،  ثبت  تاریخی،  داده های  مالی، 
در  اعداد،  کردن  گرد  و  حساب ها  و  دفاتر 
اشخاص  توسط  و همچنین  اجرایی  دستگاه های 
حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط 
در  هستند،  تجاری  دفاتر  نگهداری  به  مکلف 
طبق  بر  کشور  قانونی  پول  واحد  تغییر  فرآیند 
آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه 

از تاریخ تصویب این قانون مشترکًا توسط وزارت 
جمهوری  مرکزی  بانک  و  داریی  و  اقتصادی  امور 
وزیران  هیات  تصویب  به  و  تهیه  ایران  اسالمی 

می رسد.
پایگاه اطالع رسانی دفتر هیأت دولت در تشریح 
دالیل ارائه این طرح توسط بانک مرکزی و مزایای 
و  مزمن  تورم  وجود  است:  داده  توضیح  آن 
مشکالتی  ملی  پول  واحد  خرید  قدرت  کاهش 
در  اسکناس  حجم  توجه  قابل  افزایش  قبیل  از 
گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادالت ساده 
خارج  آن،   از  ناشی  محاسباتی  مسائل  و  روزمره 
اقتصادی،  مبادالت  چرخه  از  مسکوکات  شدن 
افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر 
ملی  پول  اضعاف  کاربرد  عدم  بین المللی،  اسعار 
نام واحد پول رسمی  از  استفاده  و عدم  )دینار( 
)ریال( و جایگزینی آن با واژه غیررسمی »تومان« 

را به دنبال داشته است.
به  اسکناس  استهالک  بودن  باال  عالوه براین، 
باالی  هزینه  باال،  حجم  در  آن  نگهداری  دلیل 
استهالک  همچنین  و  اسکناس  امحای  و  چاپ 
از دیگر  باالی دستگاه های خودپرداز و پول شمار 
پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به 

حساب می آید.
طی  پیش آمده  اقتصادی  تحوالت  به  توجه  با 
پولی  نظام  اصالح  ضرورت  اخیر،  دهه های 
بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در  و  کشور 
احساس  به شدت  جامعه  آحاد  نقدی  مبادالت 
می شود. شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
)۱۰۰=۱۳۹۵( از ۰۵۶ر۰ در سال ۱۳۵۰ به ۶ر۱۵۳ 
در آبان سال ۱۳۹۷ )۲۷۴۳ برابر( رسیده است؛ 
اسکناس  بزرگ ترین قطع  که  در حالی است  این 
این مدت  در  بانک مرکزی  ایران چک  احتساب  با 
  ۵۰ فقط  و  نشده  تعدیل  تورم  نرخ  با  متناسب 
برابر )از ۱۰ هزار به ۵۰۰ هزار ریال( افزایش یافته 
است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در 
را  تسویه مبادالت جاری فعاالن اقتصادی کشور 

به همراه داشته است.
با اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی ضمن 
نقد  پرداخت  ابزارهای  نقش  بازیابی  و  تسهیل 
هزینه های  کاهش  و  داخلی  پولی  تبادالت  در 
چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام 
و  یافته  استمرار  آتی  سال های  طی  جدید  پولی 
نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در 
خواهد  همراه  به  مثبتی  روانی  آثار  کوتاه مدت 

داشت.
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فرآیند حذف ۴ صفر از پول ملی آغاز شد

بخش اول: معرفی
يوناني  كلمه  حقيقت  در   ، كاداستر  لغت  ريشه 
با  كه  است  يادداشت  دفتر  معني  به   Katastichon
تبديل   Captasrum به  التين  زبان  در  زمان  گذشت 
شده است. در حقيقت كاداستر سيستمي بوده كه 
جهت  يونان  كشور  مختلف  هاي  استان  ثبت  براي 
مقاصد مالياتي استفاده مي شده است. البته نقشه 
نقشه  دارند.  اين  از  بيش  اي  سابقه  ملكي  هاي 
مالياتي  هاي  نقشه   ، كلداني  ساله  هزار   4 قديمي 
اراضي دره نيل و يا رصد امالك در دوره ساسانيان 

از اين جمله اند
هاي  سيستم  به  توجه  كه  است  حالي  در  اين 
مديريت زمين و كاداستر به عنوان يكي از شاخص 
از  جلوگيري  عامل  و  كشورها  يافتگي  توسعه  هاي 
فساد، طي دهه هاي اخير اهميت بسياري يافته و 
در اولويت اول برنامه ريزي ها قرار گرفته است؛ به 
گونه اي كه مجامع بين المللي از قبيل سازمان ملل 
اهم فعاليت ها و  را در فهرست  آن  بانك جهاني  و 
راهكارهاي پيشنهادي خود براي توسعه كشورها قرار 

داده اند.
بهبود سطح زندگي شامل برنامه ريزي جهت ايجاد 
به سمت  حركت  و  فقر  كاهش  و  اجتماعي  عدالت 
توسعه پايدار با ايجاد بستري مناسب براي مديريت 
بهبود  و  ارتقا  همچنين  و  طبيعي  منابع  و  زمين 
منابع  بر  مؤثر  مديريت  اعمال  با  مالي  ساختارهاي 
زمين، از جمله داليل اين رويكرد مجامع بين المللي 

است.
براساس تعريف فدراسيون بين المللي نقشه برداري 
فهرست  از  است  عبارت  واقع  در  كاداستر   ،)FIG(
مرتب شده اي از اطالعات مربوط به قطعات زمين 
)در داخل مرز جغرافيايي يك كشور( كه شامل نقشه 
نظير  زمين  هاي  مشخصه  ساير  افزودن  و  برداري 
نقشه  به  ارزش،  و  اندازه  كاربري،  مالكيت،  حقوق 
مقياس بزرگ بوده و به طور رسمي به ثبت مي رسد. 
بنابر اين تعريف، نخستين گام ايجاد كاداستر، تهيه 
موردنظر  امالك  از  مناسب  مقياس  با  هايي  نقشه 
است. در گام بعد پس از جمع آوري اطالعات مرتبط 
با امالك ، اين اطالعات بايد بر روي نقشه هاي تهيه 
اين  مجموعه  نهايت  در  شوند.  داده  تطبيق  شده 

اطالعات بايد به ثبت برسند

حدنگار )کاداستر(
قطعات  به  مربوط  اطالعات  شده  مرتب  فهرست   
اندازه،  مانند  زمین  های  مشخصه  که  است  زمین 
به  حقوقی  یا  و  ثبتی  رقومی،  مشخصات  کاربری، 

نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
 

حدنگاری )عملیات کاداستر(
)کاداستر(  حدنگار  با  مرتبط  های  فعالیت  مجموعه 
عکسها  از  استفاده  با  نقشه  تهیه  شامل  که  است 
ای،  ماهواره  هوایی،  دریایی،  زمینی،  تصاویر  و 
زمینی  عملیات  تصاویر،  و  ها  رقومی عکس  تبدیل 
نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی 
و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود امالک و 
اضافه کردن کلیه اطالعات ثبتی، حقوقی و توصیفی 

و کنترل نهائی و به روزرسانی آن است.

تاریخچه کاداستر در ایران  
درخصوص  ثبت  سازمان  هاي  بخشنامه  اولين 
كاداستر به حدود سال 1334 بازمي گردد؛ بخشنامه 
نقشه  تهيه  به  منوط  را  مالكيت  كه صدور سند  اي 
گونه  اين  حال،  اين  با  دانست.  مي  كاداستر  ثبتي 
هاي  نقشه  تهيه  به  منجر  گاه  هيچ  ها  بخشنامه 
كاداستر نشد. هفده سال بعد در سال 1351، قانون 
براساس  و  تصويب  كاداستر  قالب  در  امالك  ثبت 
آن مقرر شد بر مبناي نقشه هاي يك به پانصد براي 
نواحي مركزي و يك به هزار براي حاشيه شهرها كه 
نقشه  شد،  مي  تهيه  برداري  نقشه  سازمان  توسط 
هاي كاداستري تهيه شود. شهرهاي قزوين، مشهد 
راهنما  پروژه  عنوان  به  تهران  آباد  عباس  منطقه  و 
انتخاب شدند. عمليات تهيه نقشه هاي اوليه براي 
قزوين به طور كامل به اتمام رسيد و در مشهد نيز 
در  اما  شد.  تهيه  ها  نقشه  درصد  هشتاد  حدود 
به  نقشه  تهيه  عمليات  گاه  هيچ  تهران  عباس آباد 
نتيجه نرسيد. مرحله بعدي، رجوع به محل، كنترل 
سند، ابعاد نقشه اي و پالك گذاري عرصه ها بود كه 

به دليل فقدان نيروي انساني الزم در سازمان ثبت 
و عدم اراده و حمايت كافي در اين خصوص، ناقص 

ماند.
بعد از توقف طوالني مدت اين طرح تا سال 1368 
شوراي  مجلس  نمايندگان  تصويب  با  هـ.ش، 
مجموعه  زير  عنوان  به  كاداستر  كل  اداره  اسالمي، 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تأسيس شد. بر 
شوراي  تشكيل  با  كاداستر  مطالعاتي  كار  مبنا،  اين 
مقدمات  شورا  اين  شد.  آغاز   1369 سال  در  فني 
خطوط  تعيين  و  اجرايي  مطالعات  و  كاداستر  طرح 
هزينه  كاداستر،  نياز  مورد  هاي  ابزار  مورد  در  كلي 
را براي عمليات  برنامه زمانبندي آن  هاي مربوطه و 
كاداستر مورد بررسي قرار داده و مقرر كرد كه طرح 
كه  ساله  بيست  دوره  يك  طي  ايران  در  كاداستر 
شامل چهار دوره پنج ساله مي شود ، به مرحله اجرا 

درآيد.
مراحل اجرايي طرح با پنج سال تأخير از سال 1374 
انساني متخصص  نيروي  نبود  دليل  به  شروع شد. 
و تأمين مالي مناسب، اجراي طرح كاداستر در اين 
طبق  است.  نداشته  مطلوبي  پيشرفت  ها  سال 
آمارهاي رسمي، ميانگين پيشرفت اين طرح بعد از 
گذشت نزديك به پانزده سال در اواخر سال هشتاد 

و پنج كمتر از هجده درصد بوده است.
دوره  در  گرفته  صورت  هاي  بيني  پيش  طبق 
براي تكميل  اعالم شده  زمانبندي  مطالعاتي طرح و 
نهايي، اين طرح بايد طي بيست سال يعني تا سال 
1389 در كشور به اتمام مي رسيد، در حال حاضر 
اين طرح تنها در زمين ها و امالك شهري – كه كمتر 
از هفت درصد اراضي كشور را تشكيل مي دهد - در 
از شهرها  بسياري  در  و متأسفانه  انجام است  حال 
پيدا  تنزل  ملك  از  هندسي  كروكي  يك  به  كاداستر 

كرده است.
در سال 1393 قانون جامع حدنگاری )کاداستر( در 

مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید.

کاداستر 
)Cadastre(



دیدنی های نطنز
شهر نطنز در میان بیابان های وسیع قرار گرفته است، سرسبزی خیره 
کننده در میان بیابان جزو اولین دیدنی های نطنز است. شهری با 
پیشینه ای قدیمی در استان اصفهان که هر سال میزبان گردشگران 
زیادی قرار می گیرد. نطنز در ۱۲۰ کیلومتری شمال شرق شهر اصفهان 
قرار دارد. آثار تاریخی و بی نظیر موجود و مناظر طبیعی و بکر نطنز 
توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند، این شهرستان دارای 
۱۸۰۰ اثر تاریخی، فرهنگی و جاذبه های گردشگری می باشد که از 
میان آنها ۱۰۰ اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. 

برای آشنایی با چند مورد از آن ها با الی گشت همراه شوید.

مجموعه  تاریخی افوشته

تاریخ ساخت این مجموعه از دیدنی های نطنز به قرن نهم هجری 
او در مجموعه  آن سید واقف است.  باز می گردد و سازده  قمری 
افوشته،  حمام  خانقاه،  افوشته،  جامع  مسجد  سبز،  گنبد  وقفی 
شربت خانه و سورگاه و وقفنامه خود را دارد. جالب است مختصری 
با زندگی او آشنا شوید. روال زندگی مردم معموال این گونه است که 
در پیری به فکر مرگ خود می افتند ولی سید واقف در جوانی، یعنی 
در سن ۴۲ سالگی آرامگاهی برای خود بنا می کند، سه سال پس 
ازساخت آرامگاه، مسجد افوشته را می سازد. چند سال پس از آن و 
هنگامی که او تازه به دوران پیری رسیده بود و بیشتر خواست های 
معنوی و نیات خداپسندانه خود را برآورده کرده بود به فکر احداث 

خانه ای برای سکونت خود می افتد.
او در ۶۳ سالگی ساکن خانه اش شد اما تنها ۸ سال بعد آن خانه 
را هم وقف کرد. امروزه آرامگاه سید حسن الحسینی مشهور به سید 
واقف دارای برجی مرتفع و ۸ ضلعی با گنبد دوپوش و فیروزه رنگ 
و زیبا است که بر روی تپه  ای مشرف بر محله افوشته قرار گرفته 
است. نسب سید واقف با یازده واسطه به امام سجاد)ع( می رسد 
تبلیغ  به  به  طور آشکار  الدین حسن  تاج  یا  و سید حسن حسینى 
از وجود سخنرانان  تنها  نه  کار  این  براى  و  پرداخت  تشیع  مذهب 
بهره گرفت، بلکه تبلیغ تشیع را با صرف هزینه زیاد، با پذیرایى از 

مردم توام ساخت.

قلعه هنجن

شهرستان  گردشگری  نمونه  مناطق  از  یکی  هنجن  تاریخی  روستای 
َبرزرود و در محورگردشگری روستای  نطنز است که در دره تاریخی 

تاریخی ابیانه نطنز قرار گرفته است.
روستا  این  تاریخی  و  ارزشمند  بناهای خشتی  از  یکی  هنجن  قلعه 

است که در قرن هشتم هجری شمسی ساخته شده است.
قلعه تاریخی هنجن برفراز تپه اي مشرف بر روستا و باغ های سرسبز 
پيرامون آن بنا شده است و دارای صد اتاق است که در زمان حمله 
پناهگاهی  عنوان  به  ایران  به  ها  افغان  حمله  آن  از  پس  و  مغول 
از  بسیاری  هم  هنوز  و  است  رفته  می  شمار  به  روستا  اهالی  برای 
کشاورزی  محصوالت  نگهداری  برای  قلعه  های  اتاق  از  روستاییان 
تپه  برفراز  واقع شدن  دلیل  به  قلعه  این  کنند.  می  استفاده  خود 
ای مشرف به روستای هنجن از چشم انداز زیبایی برخوردار است و 

گردشگران داخلی و خارجی از آن دیدن می کنند.
در   3479 شماره  به  سال1379  اسفند   25 هنجن  تاریخی  قلعه 

فهرست آثارملی کشور به ثبت رسیده است.
هنجن در 20کيلومتري شمال غرب نطنز واقع شده است.

کاروانسرای میر ابوالمعالی )قلعه کوهاب(

اول توسط میر  زمان شاه عباس  نطنز در  از دیدنی های  این مورد 
ساخته  دربار  به  نزدیک  امرای  از  یکی  نطنزی،  برزرودی  ابوالمعالی 
شد. او مجلس نویس شاه بود و در سر کاروانسرا سردری با کتیبه 
تاریخ ۱۰۲۹ هجری قمری  آن  روی  ثلث  با خط  که  دارد  قرار  سنگی 
نوشته شده است متاسفانه نیمی از آن تخریب شده است. در وسط 
کاروانسرا آثار استخر بزرگی به چشم می خورد که احتماال در دوران 

اوج رونق آن آب مورد نیاز مهمانان را تامین می ساخته است.

بوده  نیز  چهارپایان  و  بارها  برای  مکان  هایی  دارای  کاروانسرا  این 
آن وجود  در  برای بستن چهارپایان  میله  های سنگی مخصوصی  و 
بزرگی در داخل کاروانسرا  داشته است. همچنین سنگ عصارخانه 
وجود دارد که نشان از وجود عصارخانه در این محل به منظور تهیه 
روغن برای تامین روشنایی کاروانیان درشب دارد. محل قرار گیری 
آن  در کنار جاده آسفالت نطنز به کاشان در نزدیکی مکانی معروف 
به باغ حرم، در فاصله تقریبی ۲۰۰ متر از مرکز آموزش فنی و حرفه  

ای نطنز است.

قلعه طرق رود

سی  مساحت  با  و  ۲۰۰۰سال  قدمت   با  رود  طرق  تاریخی  قلعه 
هزار مترمربع ، چهارصد اتاق، دهلیز و راهرو در سه طبقه بر باالی 
صخره ای مشرف به شهر بنا گردیده است و یکی از دیدنی های نطنز 
محسوب می شود. این قلعه مربوط به دوره اشکانیان است و جز 
آثار ملی به ثبت رسیده کشوراست. وجود چاه سنگی در وسط قلعه، 
پنج برج نگهبانی و همجواری قلعه با بند طرق رود از یکسو و تشابه 
معماری این قلعه با ارگ بم از سوی دیگر بر زیبایی و شکوه این قلعه 
تاریخی افزوده و این قلعه رابه عنوان یک اثر شاخص تاریخی در 

استان اصفهان به همگان معرفی نموده است.

کمپ متین آباد

دانست  ایران  در  اولین کمپ طبیعی  توان  را می  آباد  متین  کمپ 
شده  احداث  آن  اکوسیستم  و  منطقه  گردشگری  به  توجه  با  که 
از جاذبه های نطنز در ۲۵ کیلومتری جنوب نطنز  است. این مورد 
طبیعت  تماشای  دارد.  قرار  کاشان  شرقی  جنوب  کیلومتری   ۶۰ و 
منطقه  به  سفر  اصلی  دالیل  از  کویر  فرد  به  منحصر  و  العاده  فوق 
است. البته در این منطقه می توانید به تماشای برخی از موجودات 
بومی مانند  شنی، گربه شنی، گرگ، بزمجه بیابانی، جرد، خرگوش 
چکاوک  و  تیهو  هوبره،  ایران(،  )اندمیک  بور  زاغ  نظیر  پرندگانی  و 

بپردازید.
بر روی تراس کمپ تلسکوپی برای رصد ستارگان درشب های صاف 
از آن  از ساعت ۲۲ استفاده  کویر قرار داده شده که هر شب بعد 
منطقه  این  در  که  فعالیت هایی  دیگر  از  بود.  پذیر خواهد  امکان 
در  و موتور سواری  انجام می شوند شتر سواری، دوچرخه سواری 
انرژی  از  تا  شده  سعی  مکان  این  در  است.  بیابان  شنی  های  تپه  
انرژی  از  این کمپ  در  مثال  برای  استفاده شود  پذیر  تجدید  های 

خورشیدی و انرژی حرارتی بادی استفاده می  شود.
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بسياري از نقاط استان هاي مركزي كشور به اقليم 
آباد  متين  ميان  اين  در  اما  مزين هستند  كوير 
نطنز در شمال استان اصفهان تجربه اي متفاوت 
و دلنشين از اقامت در كوير براي عالقه مندان به 

ارمغان مي آورد.
مندان  عالقه  ساالنه  ايران  كويري  هاي  جاذبه 
البته  كه  كند  مي  جلب  خود  به  را  بسياري 
برخي  و  بوده  الزم  امكانات  فاقد  آن ها  از  برخي 
تمهيد  سمت  به  يافته،  توسعه  حدودي  تا  نيز 

زيرساخت هاي مورد نياز گام برداشتند.
كارشناسان امر؛ توسعه اي را پايدار مي نامند كه 
توانمندي هاي  بر  تكيه  با  مخاطبان  جذب  براي 
محيط  برابر حفظ  در  و  بوده  جانبه  همه  بومي، 
نمونه  منطقه  باشد؛  مسئوليت پذير  زيست 
گردشگري متين آباد در ۲۵ كيلومتري نطنز يكي 
از نمونه هاي بارز آن است كه تجربه اي متفاوت 

از زندگي در كوير را ارائه مي كند.
اين  مدير  واقفي  اشرف  هادي  سيد  گفته  به 
اقامتگاه، متين آباد سال 2010 در راستاي توسعه 
معماري  و  بومي  مصالح  از  استفاده  با  پايدار 
قالب  در  ابتدا  كوير  حاشيه  ساكنان  سنتي 
نظر  در  با  و  اندازي  راه  ايران  اكوكمپ  نخستين 
اصول  رعايت  و  اقامتي  استانداردهاي  گرفتن 
نمونه  منطقه  عنوان  به  حتي  پايدار  گردشگري 

گردشگري مطرح شد.
آسيب  كمترين  با  زيست  محيط  از  حفاظت 
عنوان  به  منطقه  جانوري  و  گياهي  پوشش  به 

كارآفريني  و  اشتغالزايي  آيندگان،  براي  ميراثي 
در  محلي  افراد  مشاركت  محلي،  جامعه  براي 
و  حفظ  اقامتگاه،  هاي  فعاليت  اقتصادي  سود 
تا  شد  موجب  بومي  باورهاي  و  فرهنگ  ترويج 
متين آباد سال 2014 از سوي دفتر امور اقتصادي 
منطقه   18 جزو  متحد  ملل  سازمان  اجتماعي  و 
گردشگري برتر جهان شناخته شود و سال 2015 
نيز جايزه صلح و محيط زيست دكتر تقي ابتكار 

را دريافت كند.
براي  كويري  معماري  از  گرفته  الهام  اي  دهكده 
اقامتي متفاوت و فراموش نشدني با استفاده از 
صفحه هاي خورشيدي براي توليد برق، ساخت 
آن  بازيافت  و  مبداء  در  زباله  تفكيك  مزرعه، 
تنها بخشي از فعاليت هاي توسعه محور منطقه 
نمونه گردشگري متين آباد نطنز را دربر مي گيرد.

همان  آباد  متين  اقامتگاه  اصلي  بناي 
شاه  اتاق  و  ها  حجره  با  قديمي  كاروانسراهاي 
نشين است كه ساالنه هزاران نفر مسافر داخلي 

و گردشگر خارجي را ميزباني مي كند.
هشت  جمله  از  گلي(  )آلونك  كومه  باب   13
كوير  هاي  خانه  سبك  به  طراحي  با  بزرگ  كومه 
مركزي و سقف هايي گنبدي براي تهويه هوا در 
مانند  سرمايش  و  گرمايش  هاي  سيستم  كنار 
كرسي، بخاري، رادياتور، سرويس هاي بهداشتي 
براي  را  آباد  متين  رختخواب  و  تخت  حمام،  و 
اي  گزينه  به  سال  مختلف  فصول  در  اقامت 

مناسب تبديل كرده است.

براي  آباد  متين  هاي  كومه  در  موجود  امكانات 
يك سفر خانوادگي به دل كوير مركزي ايران كافي 
و مناسب مي نمايد و با هر سليقه و توان مالي 
پذير  گردشگر  منطقه  اين  امكانات  از  توان  مي 
حتي  و  كرد  استفاده  اصفهان  استان  شمال  در 
براي افراد با توان مالي كم نيز چادرهايي مجهز 

و مشابه كومه ها در محوطه كمپ وجود دارد.
از  يكي  در  اقامت  متفاوت  تجربه  كنار  در 
امكاناتي  با  قديم  ايران  كويري  كاروانسراهاي 
كودكان،  بازي  محوطه  و  غذاخوري  سالن  مانند 
تفريح هايي مانند دوچرخه سواري، شترسواري 
و رصد آسمان شب نيز براي عالقه مندان پيش 

بيني شده است.
اين مجموعه گردشگرپذير كه تجربه اي متفاوت 
از لمس خاك و زيستن در سايه آسمان پاك و 
پر ستاره را به گردشگران ارزاني مي دارد، ساالنه 

جشن هاي ايراني را نيز ميزباني مي كند.
جشن  پاسداشت  محلي،  بومي-  هاي  جشنواره 
قالب  در  جمله  از  ايراني  اصيل  غذاهاي  و  ها 
جشن شكرگزاري پاييزه به مناسبت آخرين فصل 
آب  جشنواره  انار،  جشنواره  برداشت،  و  داشت 
دوغ خيار، جشنواره آش و جشنواره شربت هاي 
عالقه  سال  در  كه  است  آن ها  جمله  از  گياهي 
به دل  نقاط مختلف كشور  از  را  بسياري  مندان 
كوير مركزي ايران در شمال استان اصفهان جذب 

مي كند.

مورد  سفیدشهر  کهن  شهر  طبیعت،  دگرگونی  با  همزمان 
استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفت.

روزهای  نخستین  با  همزمان  و  اینک  ارمغان،  گزارش  به 
بازدید  و  رونمایی  گران سنگ سفیدشهر شاهد  میراث  بهار، 
گردشگران داخلی و خارجی از آثار باستانی و اعجاز انگیز شهر 
تاریخی سفیدشهر یا نصرآباد است، گویی نگاه و قلب پر مهر 
مردمان این دیار پای انسان را در تاریخ سراسر شکوه این شهر 
ایستا می کند و انسان را به سیر و سفر در این شهر وا می 
دارد و امید است با شناسایی میراث فرهنگی غنی این خطه 
از خاک ایران، شاهد تحول اساسی برای ثبت جایگاه واقعی 

این شهر آرام در کویر مرکزی ایران باشیم.
اثر   ۲ افتتاح  و  رونمایی  شاهد  فراوان  های  کاوش  از  پس 
مجذوب  را  ما  که  بودیم  سفیدشهر  در  باستانی  و  تاریخی 
تاریخ این نقطه کرد، اولی شهر زیر زمینی طسمیجان و دومی 
مهرکده نرسه که به گواه صاحب نظران و اهالی فن معبد و 
مکانی برای نیایش مردمان کهن این دیار ایران باستان بوده 

است.
عضو شورای شهر سفیدشهر گفت: با توجه به غنای فرهنگی 
و میراثی سفیدشهر توجه به گردشگری از راهکارهای رشد این 

منطقه است.
محمد جواد حجتی در ادامه اظهار داشت: پس از حدود یک 
سال کاوش در منطقه سفیدشهر شاهد آثار زیبای تاریخی و 
مذهبی بودیم که می تواند به ورود گردشگری به این منطقه 

کمک کند و به رشد روز افزون سفیدشهر بیانجامد.
از بهمن ۹۶ اولویت شورای شهر به حوزه میراث  وی افزود: 
شهر  کاوش  برای  هایی  پیگیری  و  شد  معطوف  گردشگری  و 
فصل  روز   ۵۰ حدود  که  شد،  انجام  سفیدشهر  زمینی  زیر 
اول کاوش طول کشید که نشانه های خوبی برای ادامه کار 
شهر  شورای  شهرداری،  همت  به  آن  از  پس  و  شد  مشاهده 
و انجمن دوست داران میراث فرهنگی سفیدشهر فصل دوم 
کاوش از آبان سال گذشته شروع شد و بیش از یک ماه و نیم 

به طول انجامید.
وی تصریح کرد: در این کاوش به سفال هایی دست یافتیم 
که مربوط به قرون ۵ و ۶ هجری قمری بود و سرپرستی این 
کاوش ها به همت دکتر ظهوری صورت گرفت که با یک تیم 
زیر  مرحله شهر  در  و  کردند  دنبال  را  کار  کاردان  و  متخصص 
شهر  اصلی  خیابان  محدوده  به  کار  مقداری  از  پس  زمینی 
رسیدیم و با ریزش روبرو شدیم و کار را متوقف و به قسمت 
دیگر بافت تاریخی شهر رفتیم که با یک بنای زیبا و اعجاب بر 

انگیز روبرو شدیم که بیشتر به یک مکان عبادی شبیه بود.
حجتی تصریح کرد: به گفته سرپرست کاوش این مکان یک 
مهرکده بود که برای عبادت استفاده می شده و به دوران قبل 
از اسالم مربوط است که از آئین میترائیسم بوده و سپس به 
بوده  دارای پالن چلیپایی  بنا  این  تبديل شده است،  کلیسا 
نشستن  برای  تختگاه  و  شکل  جناغی  سقف  با  صفه  وچهار 
است و آئین میترائیسم قبل از زرتشت بوده و پس از مدتی 

به کلیسا تبدیل شده است.
آثار زیبای فرهنگی و  از کارهای ثبت  ارمغان؛ پس  به گزارش 
باستانی شهر زیر زمینی سفیدشهر و مهرکده نرسه که با تالش 
و پیگیری نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل، اداره میراث 
آران و بیدگل، شورای شهر و شهرداری  فرهنگی و گردشگری 
سفیدشهر و انجمن دوست داران میراث فرهنگی سفیدشهر 
به سرانجام رسید مجوز بازگشایی این دو اثر قبل از سال نو 

توسط اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری کشور داده شد.

متین آباد نطنز؛ تجربه اي دلنشین از اقامت در کویر

سفری کوتاه به شهر نطنز در استان اصفهان  استقبال گردشگران از
 شهر زیرزمینی طسمیجان

شهر سفیدشهر


