
همه  رمضان،  مبارک  ماه  آستانه  در 
خرید  تقاضای  معمول  به طور  ساله 
اساسی  کاالهای  و  موادغذایی 

افزایش خواهد یافت.
معدن  صنعت،  وزیر  رحمانی  رضا 
اقدامات  تشریح  ضمن  تجارت  و 
بازار  تنظیم  برای  گرفته  صورت 
در  اساسی  کاالهای  و  موادغذایی 
ماه مبارک رمضان گفت: طبق قانون 
وظیفه خرید و تأمین مواد غذایی و 
بازرگانی  شرکت  با  اساسی  کاالهای 
جهادکشاورزی  وزارت  در  دولتی 
اواخر سال  از  که خوشبختانه  است 
گذشته کار خرید و ذخیره سازی این 
کاالها برای ماه مبارک رمضان را آغاز 
کرده و اینک انبارهای کشور مملو از 
است،  شده  سازی  ذخیره  کاالهای 
بنابراین جای هیچ نگرانی برای تأمین 

مایحتاج رمضان وجود ندارد.
غذایی  مواد  توزیع  گفت:  رحمانی 
شبکه  در  رمضان  اساسی  کاالهای  و 
اصناف  ای،  زنجیره  های  فروشگاه 
نظارت  با  که  فروشی  خرده  نظام  و 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
صورت می گیرد، آغاز شده و در روند 
مشکلی  هیچ  هم  اقالم  این  عرضه 

وجود ندارد.
بر این است که  انتظار  به گفته وی 
در ماه مبارک رمضان با برنامه تأمینی 
صورت گرفته برای کاالهای اساسی و 
تغییر  یا  کمبود  هیچ  غذایی  مواد 
مردم  از  اما  باشیم،  نداشته  قیمتی 
موقت  شوک  که  داریم  توقع  هم 
به  گاهی  که  را  کاالها  برخی  بازار  در 
لجستیک  پیچیده  فرآیند  واسطه 
بازارهای مصرف  تا  ورودی  مبادی  از 
تحمل  صبوری  با  شود،  می  ایجاد 
اینگونه  که  باشند  مطمئن  و  کنند 
با  دولت  و  است  موقتی  ها  شوک 
بازار  تا  کند  می  تالش  توان  تمام 
کاالهای  مصرف  و  توزیع  تأمین، 

اساسی را کنترل کند.

و  اقالم  تأمین  پیرامون  رحمانی 
مایحتاج مردم در ماه مبارک رمضان، 
که  گزارشی  آخرین  مطابق  افزود: 
دریافت  کشاورزی  جهاد  وزارت  از 
اکثر  سازی  ذخیره  تاکنون  کرده ایم، 
در  و  بوده  خوب  اساسی  کاالهای 
مقدار  از  بیش  حتی  موارد  برخی 

برنامه است.
وی با اشاره به نوسان قیمت شکر در 
ماه گذشته گفت: دلیل این موضوع 
کمبود ذخایر نبود، بلکه وقوع سیل 
در برخی استان ها، موجب شد تا در 
روند خرید مواد اولیه و توزیع شکر 

اختالل موقتی ایجاد شود.
از طرف دیگر ناچار بودیم که مقادیر 
بیشتری شکر در مناطق سیلزده توزیع 
نوسان  موجب  حدودی  تا  که  کنیم 
قیمت در بازاز سایر نقاط کشور شد. 
اینکه  بر  تأکید  ضمن  صنعت  وزیر 
اقالم  ذخیره  و  تأمین  بابت  مشکلی 
اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد، 
گفت: برخی موارد شایعاتی در زمینه 
کاالها مطرح می شود  برخی  کمبود 
بی  کاالها  آن  خرید  برای  مردم  و 
دلیل تقاضای اضافی دارند، اما مردم 
باشند دولت در مواردی که  مطمئن 
پیاز،  صادرات  ممنوعیت  نظیر  باید 
به اقدام های الزم بپردازد، برای حل 

مشکالت وارد عمل می شود.
چنانچه  ساخت:  خاطرنشان  وی 
مردم همراهی الزم را داشته باشند، 
قابل  مشکالت  درصد   ۸۰ حداقل 
با  وزرات صنعت هم  و  است  کنترل 
نظارتی،  های  دستگاه  سازی  فعال 
خواهد  بازار  بر  بیشتری  کنترل 

داشت.
اندیشی  هم  در  همچنین  رحمانی 
ماه  ویژه  طرح  نظارتی  برنامه های 
صورت  اقدامات  تشریح  به  رمضان 
رمضان  ماه  بازار  تنظیم  برای  گرفته 
گرانی ها  از  مردم  گفت:  و  پرداخت 
می نالند، زیرا برخی کاال ها به صورت 

آور گران شد حتی کاال هایی  سرسام 
که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به آن 
اختصاص داد، بسیار گران به دست 

مردم رسید.
است  این  انتظارم  کرد:  اضافه  وی 
که سازمان حمایت از حقوق مصرف 
با تخلفاتی  کنندگان به جای برخورد 
خود  که  قیمت  نکردن  درج  مانند 
با  است،  تخلف  مصادیق  از  یکی 
اصالح ساختار، با تخلفاتی که دالالن 
می زنند  دامن  آن  به  واسطه ها  و 

برخورد کند.
را  قیمت  واسطه ها  گفت:  رحمانی 
سه  کننده  مصرف  تا  تولیدکننده  از 
که  می دهند  افزایش  برابر  چهار  تا 
باید  حمایت  سازمان  باره  این  در 
قیمت  برود،  کارخانه  و  سرمزرعه 
آنچه  و  کند  احصاء  را  شده  تمام 
است  تولید  زنجیره  با  متناظر  راکه 
در کنترل قیمت اجرا کند و به جای 
درج  مورد  هزار  یا  صد  برای  اینکه 
بر  برود  بگذارد  وقت  قیمت  نشدن 
روی قیمت تمام شده وقت بگذارد. 
وی افزود: اگر مردم حس کنند که ما 
در برخورد با دانه درشت ها و زنجیره 
اصلی جدی هستیم احساس اعتماد 
بیشتری می کنند حتی در جریمه ها و 
برخوردها، مردم، خواص و رسانه ها 
عملکرد  که  کنند  احساس  باید 
قبل  سال  با  مقایسه  در  ما  امسال 

رشد داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
برخورد ها  برخی  که  ندارد  ایرادی 
دستگاه  و  تعزیرات  هماهنگی  با 
سزاوار  زیرا  شود،  رسانه ای  قضایی، 
نیست به علت سهل انگاری عده ای، 

اعتماد عمومی خدشه دار شود. 
رحمانی افزود: در جلسه اخیر هیأت 
به  مصوب  بند های  از  یکی  دولت 
مصرف  حقوق  از  حمایت  منظور 
کنندگان، عضویت انجمن حمایت از 
مصرف کنندگان در ستاد تنظیم بازار 
بود این یعنی اگرچه سازمان دولتی 
کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت 
دارد،  بازار عضویت  تنظیم  ستاد  در 
از مصرف  اما گفتیم انجمن حمایت 
طور  به  تا  شود  عضو  هم  کنندگان 
قاطع بتواند از حقوق مصرف کنندگان 
دفاع کرد. وی افزود: اگر برخورد ها با 
تخلفات جدی باشد قدرت پیشگیری 

از تخلف باال می رود.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه عالوه 
دیگر  و  حمایت  سازمان  بازرسی  بر 

بخش های وابسته به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت باید از ظرفیت اتاق 
اصناف هم استفاده کرد، افزود: اتاق 
اصناف دراین باره آمادگی دارد ضمن 
اگر جایی تخلف جدی صورت  اینکه 
می گیرد اتاق اصناف باید در بدو امر 
پاسخگو باشد، زیرا به عنوان مرجعی 
است که پروانه و مجوز برای فعالیت 

صنوف صادر می کند.
رحمانی با بیان اینکه باید از ظرفیت 
قیمت ها  کنترل  در  سامانه ها 
سامانه  ما  گفت:  کرد  استفاده 
دیگر  و  انبار  سامانه  تجارت،  جامع 
و  خروج  که  داریم  را  سامانه ها 
و  سردخانه ها  انبار  در  کاال  نگهداری 
توزیع در آن ها ثبت می شود بنابراین 
برویم که همه ورود  باید به سمتی 
در  و  ثبت شود  آن  در  کاال  و خروج 

دسترس باشد.
وی با بیان اینکه شفافیت و مبارزه با 
فساد با استفاده از سامانه ها حاصل 
صورت  به  کار  هرجا  افزود:  می شود 
شود  انجام  پستو  در  و  پوشیده 
وجود  مشکل  و  رانت  فساد،  آنجا 
تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  دارد. 
نظارت ها  و  کنترل ها  دنیا  در  گفت: 
ضبط  و  ثبت  و  برخط  صورت  به 
نظارت  برای  فیزیکی  بازرس  و  است 
فرستاده نمی شود، اما به علت برخی 
را  قبلی  روال  مجبوریم  مشکالت 
ادامه دهیم در حالی که باید تالش 
با  کنترل ها  آینده  در سال های  کنیم 
صورت  به  و  سامانه ها  از  استفاده 

مرتب و منظم انجام شود.
وزیر  معاون  سیف  یزدان  مهندس 
شرکت  مدیرعامل  و  جهادکشاورزی 
گفتگوی  در  هم  دولتی  بازرگانی 
مردم  به  ما  خبرنگار  با  اختصاصی 
و  اساسی  کاالهای  که  داد  اطمینان 
مایحتاج ماه رمضان از قبل تأمین و 
در انبارهای کشور ذخیره سازی شده 
در  نگرانی  اکنون جای هیچ  و  است 
برنج،  شکر،  توزیع  و  تأمین  زمینه 
کشور  سطح  در  گوشت  و  روغن 
عباس  دیگر  سوی  از  ندارد.  وجود 
وزیر  داخلی  بازرگانی  معاون  قبادی 
صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد 
اقدامات  به  اشاره  با  بازار  تنظیم 
مایحتاج  تأمین  برای  گرفته  صورت 
در  مرغ  تخم  تولید  گفت:  رمضان 
از نیاز  کشور هم اینک بسیار بیشتر 
مصرف داخلی است و جای نگرانی در 

مورد نیاز ماه مبارک رمضان نیست.
به  مرغ  تولید تخم  اینک  وی گفت: 
حدی افزایش یافته که ناچار شدیم 
صادرات  مرغداران  از  حمایت  برای 
آزاد  پیش  هفته  از  را  محصول  این 

کنیم.
قیمت  حاضر  حال  در  گفت:  قبادی 
تخم مرغ در هر کیلو بین هزار تا هزار 

واقعی  قیمت  زیر  تومان  پانصد  و 
است و قطعًا افزایش قیمتی در بازار 

صورت نخواهد گرفت.
مورد  در  بازار  تنظیم  ستاد  دبیر 
تنظیم  برای  شده  اتخاذ  تصمیمات 
برای  داشت:  اظهار  رمضان  ماه  بازار 
تنظیم بازار ماه رمضان سهمیه برنج، 
و گوشت  قرمز  روغن، گوشت  شکر، 
مرغ را به همه استان ها اعالم کردیم 
اجازه  بیشتر،  عرضه  و  نظارت  با  و 
مصرف  برای  مشکلی  نمی دهیم 

کنندگان ایجاد شود.
تن  هزار   ۳۰ بر  بالغ  داد:  ادامه  وی 
برنج سهمیه ماه مبارک رمضان است 
این  قیمت  بازار  به  آن  تزریق  با  که 

محصول تعدیل می شود.
قیمت  کاهش  برای  افزود:  قبادی 
عرضه  افزایش  با  تا  شد  مقرر  خرما 
غرفه  ایجاد  و  بازار  به  محصول  این 
بار،  تره  میادین  در  مستقیم  توزیع 

قیمت این محصول کنترل شود.
تولید  مازاد  مرغ  با  رابطه  در  وی 
کشور اظهار داشت: برای رفع نگرانی 
شرکت  شد  مقرر  کنندگان  تولید 
پشتیبانی امور دام، مرغ مازاد تولید 
در  و  کند  خریداری  مرغداران  از  را 
زمانی که مازاد مصرف ایجاد شد این 
مرغ  مازاد را به صورت یخ زده به بازار 
عرضه کند. دبیر ستاد تنظیم بازار در 
تصریح  پیاز  قیمت  افزایش  مورد 
کرد: پیاز حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد در 
مقایسه با ابتدای سال، افت قیمت 
داشته، ولی با توجه به بارندگی های 
این  برداشت  فصل  در  که  اخیر 
رسیدن  در  گرفت  صورت  محصول 
این محصول به بازار وقفه ایجاد شد 
و این افت قیمت ادامه نیافت، ولی 
انتظار می رود در روز های پیش رو با 
رسیدن این محصول به بازار قیمت 

آن نیز کاهش یابد.
گوشت  واردات  به  اشاره  با  قبادی 
داشت:  اظهار  نیمایی  ارز  با 
ارز ۴۲۰۰  با  گوشت هایی که پیشتر 
حال  در  همچنان  شده  وارد  تومانی 
از  و  است  هدف  جامعه  به  توزیع 
این محصول در  سوی دیگر واردات 
شکل جدید با ارز نیمایی ادامه دارد.
نرخ  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
گوشت  واردات  برای  نیمایی  ارز 
بین ۸ تا ۵ر۹ هزار تومان و قیمت 
متوسط گوشت الشه قرمز در سطح 
وی  است.  تومان  هزار   ۸۷ کشور 
مصرف  درصد   ۹۰ افزود:  ادامه  در 
 ۱۰ و  داخل  تولید  کشور  گوشت 
درصد وارداتی است و برای جلوگیری 
از رانت و مفسده و همچنین حمایت 
واردات  روش  داخلی،  تولید  از 
گوشت با ارز نیمایی در پیش گرفته 
شد و مشکلی نیز برای تأمین گوشت 

مورد نیاز کشور نیست.
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نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

شماره ۲۷۸

نیمه اول اردیبهشت ۱۳۹۸

قیمت : ۱۰۰۰ تومان

تاسیس ۱۳۷۴

وزیر صنعت: کاالهای اساسی در ماه رمضان 
به وفور عرضه می شود

رهبر معظم انقالب قهرمانی تیم کشتی 
آزاد در مسابقات آسیا را تبریک گفتند

تورم ساالنه منتهی به 
فروردین ۳۰/۶ درصد ؛تورم 
نقطه  به نقطه ۵۱/۴ درصد

به مناسبت ورود به 
ماه مبارک رمضان

گردشگری را از نطنز 
شروع کنیم : اقامتگاه 

سنتی خانه توسلیان نطنز

سی و دومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران

کمک ۸۰۰ میلیارد تومانی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام به مناطق سیل زده

معاون هماهنگ کننده ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( با اشاره به وعده کمک ۸۰۰ 

میلیارد تومانی ستاد در جریان سیل اخیر، گفت: 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( مؤظف ..

شریعتمداری: 
نیازمند نهضت 
مهارت افزایی 
در تولید و کار 

هستیم

در  ایران  آزاد  کشتی  تیم  قهرمانی  پیامی  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
مسابقات قهرمانی کشتی آسیا را تبریک گفتند.

متن پیام به این شرح است:
بسمه تعالی

جوانان عزیز کشتی گیر قهرمانی تان در آسیا مبارک. ان شاءاهلل سربلند 
باشید.

سید علی خامنه ای

تیم کشتی آزاد ایران با کسب ۷ مدال طال و ۳ مدال برنز با اقتدار قهرمان 
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در چین شد.

 ۴ و  روزهای ۳  آسیا  قهرمانی  آزاد  کشتی  رقابت های  ارمغان،  گزارش  به 
اردیبهشت ماه در شهر شیان کشور چین برگزار شد. در پایان این رقابت ها، 
تیم ایران با ۷ مدال طالی رضا اطری در وزن ۵۷ کیلوگرم، بهنام احسان 
پور در وزن ۶۱ کیلوگرم، بهمن تیموری در وزن ۷۹ کیلوگرم، کامران قاسم 
پور در وزن ۸۶ کیلوگرم، علیرضا کریمی در وزن ۹۲ کیلوگرم و یداله محبی 
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم و ۳ مدال برنز پیمان بیابانی در وزن ۶۵ کیلوگرم، 
یونس امامی در وزن ۷۰ کیلوگرم و محمد نخودی در وزن ۷۴ کیلوگرم و 

کسب ۲۲۰ امتیاز با اقتدار به عنوان قهرمانی دست یافت.
نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:

از استراحت در دور نخست در دور  در وزن ۵۷ کیلوگرم رضا اطری پس 
دوم با نتیجه ۱۴ بر ۴ حکمت اله وحیداف از تاجیکستان را مغلوب کرد 
و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۲ بر یک از 
سد محمودجانشاوکاتوف دارنده مدال نقره آسیا از ازبکستان گذشت و 
راهی دیدار فینال شد. اطری در دیدار نهایی در مصاف با کومسونگ کانگ 
دارنده مدال نقره بازی های آسیایی ۲۰۱۸ از کره شمالی با نتیجه ۹ بر ۳ به 

پیروزی رسید و به مدال طال دست یافت.
مقابل سیریپونگ  نخست  دور  در  پور  احسان  بهنام  کیلوگرم   ۶۱ وزن  در 
جومپاکام از تایلند با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور دوم 
راحول آواره از هند را با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی از پیش رو برداشت 
و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل جین چئول کیم از 
کره جنوبی در یک کشتی توفانی با نتیجه ۱۲ بر یک پیروز شد و به دیدار 
دارنده  لیو  فینال مقابل مینگهیو  در دیدار  پور  احسان  یافت.  راه  فینال 
مدال برنز زیر ۲۳ سال جهان از چین با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد و به 

مدال طال دست یافت.
در وزن ۶۵ کیلوگرم پیمان بیابانی در دور اول مقابل کاتای یرالنبیک از 
چین با نتیجه ۷ بر ۷ پیروز شد. وی در دور دوم مقابل باجرانگ دارنده 
بر صفر  نتیجه ۶  با  از هند  بازی های آسیایی  نقره جهان و قهرمان  مدال 
مغلوب شد و با توجه به حضور باجرانگ در دیدار فینال، بیابانی در گروه 
بازنده ها مقابل فرناندو دیووشان از سریالنکا با نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز شد 
و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ سراج 

الدین حسن اف از کشور ازبکستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.
در وزن ۷۰ کیلوگرم یونس امامی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر از 
از  انتختویا  تمولن  مقابل  بعد  دور  در  وی  گذشت  هند  از  راجنیش  سد 
مغولستان با نتیجه ۱۲ بر ۲ پیروز و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در 
این مرحله مقابل نورکوجاکایپانوف از قزاقستان با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب 
۱۱ بر صفر  با نتیجه  شد و به دیدار رده بندی رفت. امامی در این دیدار 
باتیربورجاکوف از ترکمنستان را از پیش رو برداشت و صاحب مدال برنز 

شد.
در وزن ۷۴ کیلوگرم محمد نخودی در مبارزه نخست مقابل آمیت کومار 
دهانخار از هند با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش 
در دیدار فینال وی به گروه بازنده ها رفت. نخودی در این گروه با توجه 
به آسیب دیدگی یوهیفوجی نامی از ژاپن و حضور نیافتن وی، به پیروزی 
رسید و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار در یک کشتی نفس گیر 
با نتیجه ۹ بر ۸ از سد ایلگیز ژاکیبیکوف از قرقیزستان گذشت و صاحب 

مدال برنز شد.
در وزن ۷۹ کیلوگرم بهمن تیموری پس از استراحت در دور اول، در دور 
به  و  کرد  را مغلوب  قرقیزستان  از  اویبک نصیراف  بر ۴   ۱۱ نتیجه  با  دوم 
مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله زوپینگ لین از چین را با 
نتیجه ۱۲ بر ۲ و ضربه فنی مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. تیموری 
در دیدار پایانی با نتیجه ۳ بر صفر از سد پراوین رانا از هند گذشت و به 

مدال طال دست یافت.
از استراحت در دور اول، در  در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم پور پس 
پیروز  تاجیکستان  کودیروفاز  بهادر  مقابل  بر صفر   ۱۰ نتیجه  با  دوم  دور 
دیپاک  مقابل  دیدار  این  در  وی  یافت.  راه  نهایی  نیمه  دیدار  به  و  شد 
پونیا از هند در کمتر از ۴۰ ثانیه با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید و 
راهی دیدار فینال شد. قاسم پور در این دیدار نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر علی 
گادجیگامیدگادجیف )روسی االصل( از قرقیزستان را از پیش رو برداشت 

و به مدال طال رسید.
در وزن ۹۲ کیلوگرم علیرضا کریمی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر چنگیز 
کریم کولوف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم مقابل آتسوشی 
با  و  دقیقه  یک  از  کمتر  در  ژاپن  از  جهان  برنز  مدال  دارنده  ماتسوموتو 
نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. کریمی 
در این دیدار عزیزبک سولیف از ازبکستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب 
کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر ویکی 

از هند را مغلوب کرد و به مدال طال دست یافت.
در وزن ۹۷ کیلوگرم رضا یزدانی در دور نخست با نتیجه ۵ بر صفر سلیم 
موحامت موحادیف از ترکمنستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم مقابل 
ماگومد موسی یف از قرقیزستان با نتیجه ۱۶ بر ۴ پیروز شد و به مرحله 
نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۳ علی شیر یرگالی از 
قزاقستان را مغلوب کرد و راهی دیدار پایانی شد. یزدانی در دیدار فینال 
با نتیجه ۷ بر ۴ از سد باتزول اولزیسایخان از مغولستان گذشت و صاحب 

مدال طال شد.
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم یداله محبی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر از سد 
مظفر ژاپویف از قرقیزستان گذشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر 
دونگ هوان کیم از کره جنوبی را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی 
شد. محبی در این مرحله مقابل حسن بوی رحیم اف از ازبکستان نیز با 
نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز شد و راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار فینال با 
نتیجه ۲ بر یک ژی وی دنگ دارنده مدال نقره جهان و بازی های آسیایی از 
چین را با نتیجه ۲ بر یک از پیش رو برداشت و به مدال طال دست یافت.



گوناگون۲

» کلوا «  یعنی بخورید. اما آیا تا کنون به کلمات بعد 
از آن توجه کرده ایم؟

قرآن در چند جا می فرماید : ُکلوا یعنی بخورید، اما 
به  مسئو لیتی  یک  دنبالش  به  کلوا  فرموده  جا  هر 

عهده ما گذاشته:
جایی میفرماید: کلوا...در ادامه میفرماید: واشکروا

خوردی شکر کن
جایی میفرماید: کلوا... در ادامه میفرماید: اطعموا

خودت خوردی به دیگران هم بده
جایی میفرماید: کلوا...در ادامه میفرماید: انفقوا

بخور و انفاق کن
واعملوا  میفرماید:  درادامه  کلوا...  میفرماید:  جایی 

صالحا
خوردی نیرو گرفتی، کار نیکی انجام بده

وال  میفرماید:  ادامه  در  کلوا...  میفرماید:  جایی   
تسرفوا

خوردی اسراف نکن
جایی میفرماید: کلوا... در ادامه میفرماید: التطغوا

خوردی بد مستی نکن
وال  میفرماید:  ادامه  در  کلوا...  میفرماید:  جایی 

تتبعوا خطوات الشیطان
از نعمت خدا خوردی دنبال شیطان نرو

توجه  داریم،  اعتقاد  قرآن«  این»امر  به  وقتی  پس   
خوردنی  هر  با  بلکه  نیست  خوردن  فعل  فقط  کنیم 

مسئولیتی بر عهده ما گذاشته شده است.
توصیه هایی از مرحوم آيت اهلل كشميري )ره( براي 
بهره مندی هرچه بیشتر از ضیافت اهلل در ماه مبارک 

رمضان: 
۱- حتما دقایقی از ساعات رازآمیز روزه داری خود را به 
برترین عبادت اختصاص دهید وآن هم چیزی نیست 

جز »تفکر«
با خود و خدای خود خلوت کنید. 

خصوصًا به نوع رابطه حضرتش با خودتان بیندیشد 
امید است ابوابی از معرفت به رویتان باز شود. 

هرچه کوته نظرانند برایشان پیمای
که  حریفان ز ُمل و من ز تأمل مستم
در  خصوصًا  بندگی  حالتهای  مهمترین  از  یکی   -۲
نبی  مؤکد  توصیه  که  حالتیست  المبارک  رمضان 

مکرم)ص( است و آن »سجده طوالنی« است.
سجده  هنگام  دانند  می  الهی  اولیاء  و  خدا  فقط 
عبودیت چه بارانی از ابر رحمت و چه برکاتی از عالم 

ربوبیت بر سرشما می بارد.
حتمًا در روز یک سجده طوالنی داشته باشید.

بر آستان جانان گر سر توان نهادن
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد
روزه  هلل  که  کنید  نیت  حتمًا  رمضان  ماه  آغاز   -۳

بگیرید فقط هلل.
انجام  دارید  نشاط  که  آنجا  تا  را  داری  روزه  آداب 

دهید.
کمیت گرا نباشید کیفیت جو باشید.

آنها  هضم  درپی  نباشید.  وادعیه  آیات  ختم  دنبال 
باشید.

غذای اندک را خوب بجوید تا جزء جانتان شود.
و شریعت  به دین  نگری  ما قشری  بزرگترین مشکل 

است.
با خود فکر کنید آنقدر در سال های قبل با ولِع زیاد 

خوانی اعمال انجام دادید به کجا رسیدید.
به مجاز این سخن نمی گویم

به حقیقت نگفته ای اهلل
۴- حتی المقدور بر سفره خانه خود افطار کنید حتی 

در مساجد افطار نکنید.
بگذارید برکت افطار و دعای مستجاب لحظه افطار 

به خانواده و خانه شما تعلق گیرد.
در ضمن هنگام افطار ِدالل کنید.

لقمه کآمد از طریق مشتبه
خون خور وخاک وبرآن دندان منه

کان تورا در راه دین مفتون کند
نور عرفان از دلت بیرون کند

دالل چیست ؟
در اول دعای افتتاح عرض می کنیم »مدالً علیک«

دالل با کسر دال یعنی ناز کردن
برایش  چون  کنید  ناز  خدا  برای  افطار  هنگام 
روزه گرفته اید وحضرتش خوان کرم گسترده لقمه اول 
را نزدیک دهان ببرید اما نخورید و دعا کنید یعنی به 
خدا عرض می کنید اگه حاجتم را بدی افطار می کنم 

به این حالت میگن دالل.
معجزه میکند

رمضان  الهی  ضیافت  در  ماندگاری  رمز   -۵
کیمیای»ُحسن خلق« است.

با فرزندان؛ خویشان و دوستان خود با اکسیر حسن 
خلق ومهربانی برخورد کنید.

همیشه خصوصًا در این ماه خوش برخورد باشید. 
لحظه عصبانیت و خشم شما همان لحظه اخراج شما 

از این مهمانی الهیست. 
به حسن ُخلق توان کرد صیِد اهل نظر

به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را
دریای  امواج  بر  سوار  رمضان  رؤیایی  کشتی   -۶

»اشک« به ساحل نجات می رسد. 
ازخدای سبحان در این ماه خصوصًا اسحار سحرآمیز 

آن اشک و گریه درخواست کنید. 
شکسته  دل  ریزی  واشک  سحرخیزی  شرط  البته 

داشتن است. 
اشک را کز بهر حق بارند َخلق

گوهراست و اشک پندارند خلق

۷- از ابتدای ماه رمضان باید هدف گذاری شما »لیلة 
القدر« باشد که جان جان رمضان است. 

»مصلحت  لیکن  است  زیاد  سخن  خصوص  این  در 
نیست که از پرده برون افتد راز«

فقط سعی کنیم شب قدر در ما واقع شود نه درماه.
تو لیلة القبری برو تا لیلة القدری شوی

چون  قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو
۸- این ماه، ماه »ربیع القرآن« ماست.

در این بهار قرآنی هرروز یک آیه را انتخاب کنید و تا 
افطار به طور متناوب تالوت و در پیرامون آن تدبر 
نمایید امید است دم دمای افطار آن آیه برای شما 

پرده از رخسار بردارد. 
معنی قرآن زقرآن پرس وبس

وزکسی کآتش زده اندر هوس
۹- باالمام تمام الصالة والصیام.

در سراسر ماه رمضان توجه شما به روزه دار حقیقی 
و انسان کامل یعنی وجود ذی جود حجة بن الحجج 

البالغة )عج( نمی بایست منقطع شود. 
روزه و نماز و بندگی شما از کانال آن حضرت به بارگاه 

باری تعالی بار می یابد. 
تو مگو ما را بدان شه بار نیست

با کریمان کارها دشوار نیست
تلنگرها !...

وقتی يک پنگوئن عاشق يک پنگوئن ديگر ميشود، 
كل ساحل را ميگردد و قشنگترين سنگ رو انتخاب 
ميكند، آن را برای جفت ماده ميبرد، اگر ماده از سنگ 
خوشش آمد و قبول كرد، یعنی جفت خود را پذیرفته 
است؛ ولی اگر قبول نكرد پنگوئن نر احساس ميكند 
سنگی كه پیدا كرده اصالً قشنگ نبوده و آن وقت آن 
را ميبرد زير آب و الی مرجان ها از دیده پنهان می کند 
نا  و  نكند  تكرار  را  او  اشتباه  پنگوئنی  هيچ  ديگر  تا 

اميد نشود.
دیگری  راه  سر  از  را  سنگ  یک  کنیم  سعی  هم  ما 
موجبات  و  انداخته  پایش  جلوی  آن که  نه  برداریم، 

خرابی زندگیش را فراهم آوریم.
استادی داریم که همیشه می گوید شماره آدم های 
اطرافتان را با نام های زیبا در گوشی تان سیو کنید... 
زشتی  صفت  که  شناسید  می  را  نفر  یک  اگر  حتی 
دارد باز هم شما کنار اسم او برعکسش را بنویسید، 
او  کند!  عادت  دیدن  زیبا  به  چشمانتان  بگذارید 
صادقانه  اگر  حتی  زیبایی  یک  تکرار  است  معتقد 

نباشد باور آدم را تغییر می دهد...
آنکه متوجه شود به گوشی  راستش یک روز بدون 
اش زنگ زدم روی صفحه افتاده بود »شاگرد همیشه 
چقدر  جمله  آن  از  لحظه  آن  در  نمیدانید  خندانم!« 
لذت بردم و از آن به بعد انگار دلم میخواهد بیشتر 

بخندم.
او راست می گوید گاهی یک جمله زیبا خیلی ساده 

می تواند باور خود و دیگران را تغییر دهد!!... 
وقتي کسي، چه مقصر باشد، چه بي تقصیر، از شما 
عذر خواهي مي کند، به خودتان مغرور نشوید! وقتی 
کسي پا پیش مي گذارد و به سمتتان مي آید، آن را 
فقط  او  شاید  ندانید!  خودتان  بودِن  بهتر  بر  دلیلي 
شاید  ندارید...  شما  که  دارد  قلبش  در  »شهامتي« 
بزرگ ترین  او مي  داند که »غرور«، بعضي وقت ها 
موقعیت  هاي خوشبختي را از آدم مي گیرد، اما شما 

هنوز ندانید! 

به مناسبت ورود به ماه مبارک رمضان
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم افتتاح 
نمایشگاه کتاب گفت: خط ارتباط وجودی ایران 
کتاب  راه  از  ایران  با  ملل  ارتباط  خط  و  ملل  با 

است.
سی ودومین  افتتاح  آیین  ارمغان  گزارش  به 
 ۳ سه شنبه  روز  صبح  تهران  کتاب  نمایشگاه 
وزیر  با حضور سیدعباس صالحی؛  ارديبهشت، 
جوادی؛  محسن  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور  معاون 
نمایشگاه  دوره  سی ودومین  رئیس  و  اسالمی 
مدیرعامل  آشنا؛  قادر  تهران،  کتاب  بین المللی 
نیکنام  ایران،  فرهنگی  نمایشگاه های  مؤسسه 
و  خانه کتاب  مؤسسه  مدیرعامل  حسینی پور، 
همچنین هیأت فرهنگی چین )مهمان ویژه این 
دوره از نمایشگاه( شامل ناشران و نویسندگان 
در تاالر چهل سرای مصالی بزرگ امام خمینی )ره( 

برگزار شد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی،  عباس 
متنوع  الیه های  انسان  که  همان طور  گفت: 
مخلوق  هم  کتاب  دارد  گوناگون  کارکردهای  و 
مانند  انسان است و شاید هیچ پدیده بشری 

کتاب آئینه خود انسان نباشد.
زبان  پاالیش  و  پرورش  کارکرد  به  اشاره  با  او 
گلستان،  اگر  گفت:  ادامه  در  کتاب  وسیله  به 
اینجا  به  ما  زبان  نبودند  و  شاهنامه  بوستان، 
نمی رسید. کتاب مسیری است که پرورش زبان 

را مهیا می کند.
ساحت  دو  دارای  انسان  اینکه  بیان  با  صالحی 
دو  این  کتاب  افزود:  است  عواطف  و  تفکر 
ارایه  در  می توان  و  می برد  پیش  را  ساحت 
نکته  دو  به  تاریخ  طول  در  کتاب  کارکردهای 

اشاره کرد.
رونق  در  کتاب  نقش  اول  نکته  گفت:  او 
معظم  مقام  به گفته  امسال  است،  اقتصادی 
رهبری سال رونق توليد نام گرفته است کتاب 
موجب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم می شود 

که نقش مهمی در اقتصاد نشر دارد.
آمار  به  اشاره  ،با  دیگر  ای  نکته  عنوان  به  او 
 ۴۶ کرد:  بیان  فکری  مالکیت  جهانی  سازمان 
میلیون نفر تعداد افرادی هستند که در صنعت 
نشر چین فعال است. یعنی کتاب می تواند در 
در  او  باشد.  مؤثر  مستقیم  به صورت  اشتغال 
بیان تأثیرات غیرمستقیم اقتصادی صنعت نشر 
بیان کرد: این واقعه تاریخی می تواند برای ما 

آموزنده باشد.
صالحی آتش سوزی در کلیسای نوتردام و نقش 
هوگو  ویکتور  نوشته  نوتردام  گوژپشت  رمان 
در زمان نگارش این اثر ادبی گفت: رمان هوگو 
باعث شد، این کلیسا مورد توجه قرار بگیرد و 
تبدیل به کلیسای پررونق در گردشگری فرانسه 

و جهان شود.
او افزود: یک کتاب چگونه می تواند فرصت های 
نشر  صنعت  و  کتاب  بسازد.  شهری  مناسب 
عالوه بر کارکردها در تولید علم و تقویت قدرت 
تعقل و تفکر به عنوان رسانه قدیمی و پایا در 
کنار تمام مواردی که به کتاب موکول می شود 
در صنعت نشر در نظر گرفته می شود. او در بیان 
به عنوان  را  کتاب  داشت:  ابراز  دوم خود  نکته 
و  عمومی  دیپلماسی  بگیریم.  نظر  در  سفیر 
فرهنگی و در کنار آن دیپلماسی نشر از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
صالحی با طرح این سئوال که ایران را با کدام 
شاهنامه،  داد:  توضیح  می شناسند  ویژگی اش 
ما  بوده است.  ایران  و  معرف  مثنوی، خمسه 
ارتباط وجودی ما  را به کتاب می شناسند. خط 

با ملل و خط ارتباط ملل با ایران از طریق کتاب 
خود  دیدگاه  باید  اینکه  به  اشاره  با  او  است. 
این دیپلماسی  را تغییر دهیم گفت:  به کتاب 
کشورها  بین  دیوار  آجرهای  که  است  کتاب 
ایجاد  را  ملت ها  اتحاد  امکان  و  برمی دارد  را 
می کند. اگر می خواهند ایران را منزوی کنند این 
کتاب است که دیوار تحریم ها را از بین می برد. 
او افزود: سابقه تاریخی بشر چنین بوده، امروز 
دور  تحریم  کمربندهای  که  سختی  دوره  در 
این  می توانیم  است  شده   بسته  محکم تر  ما 

کمربندها را با کتاب بازکنیم.
همچنین محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی 
رئیس  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
کتاب  بین المللی  نمایشگاه  دوره  سی ودومین 
دوره  این  شعار  گفت:  سخنانی  در  نیز  تهران، 
»خواندن  تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  از 
به  شعار  این  با  شده  تعیین  است«  توانستن 
و  کشور  فرهنگی  رویداد  بزرگترین  استقبال 
فرهنگی  رویدادهای  بزرگترین  از  یکی  چه بسا 
دنیا می رویم. وی ادامه داد: در این دوره عالوه 
بر ۲هزار و ۴۰۰ ناشر داخلی، ۸۰۰ ناشر خارجی 
معرض  در  را  آثارشان  غیرمستقیم  و  مستقیم 
می دهند.  قرار  کتاب دوستان  و  مخاطبان  دید 
طی  که  کتاب  عنوان  ۴۰۰هزار  افزود:  جوادی 
شده اند  منتشر  گذشته  سال   ۵ یا  سال   ۴
فرهنگی  رویداد  صدها  و  ده ها  همچنین  و 
همچنین  و  رونمایی  نشست های  ازجمله  دیگر 
کتاب  نمایشگاه  در  محور  کتاب  گفت وگوهای 

تهران برگزار خواهد شد.
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور  معاون 
با  بلند خود  تاریخ  در  ایران  کرد:  بیان  اسالمی 
آن ها  آثار  و  بزرگ  دانشمندان  و  کتاب ها  نام 
تا  داریم  بنا  و  امیدواریم  می شود.  شناخته 
دانشمندانش  و  کتاب  نام  با  دوباره  ایران  نام 

شناخته شود.
دنیا  در  ایران  فرهنگی  جایگاه  بر  تأکید  با  وی 
نمایشگاه  برگزاری  با  داریم  تالش  گفت: 
گام  این  سوی  این  به  تهران  کتاب  بین المللی 
میان  پیوند  کتاب  با  خوشحالیم  کنیم  حرکت 
دولت ها و ملت ها و دوستی عمیق بین آن ها را 
ایجاد کنیم. حضور پررنگ کشور چین به عنوان 
مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه به قول وزیر 
احیای  نشانه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  محترم 
جاده ابریشم از طریق کتاب و کتابخوانی است.
کتاب  نمایشگاه  از  انقالب  معظم  رهبر  بازدید 

تهران
کتاب  نمایشگاه  سی ودومین  از  انقالب  رهبر 

تهران بازدید کردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح روز دوشنبه ۹ 
ارديبهشت با حضور در مصالی امام خمینی)ره( 
بین  نمایشگاه  از  نیم  و  ساعت  دو  مدت  به 

المللی کتاب تهران بازدید کردند.
غرفه داران  و  ناشران  گزارش،  این  اساس  بر 
راهروهای ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ شبستان اصلی که محل 
بازدید رهبر انقالب بود، با دیدن ایشان غافلگیر 
امسال، تمام کسانی  بازدید  شدند؛ چرا که در 
امکان  دارند،  را  نمایشگاه  غرفه داری  کارت  که 

حضور در غرفه ها برایشان فراهم شده است.
در این بازدید که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ای  خامنه  اهلل  آیت  داشت، حضرت  نیز حضور 
های  تازه  جریان  در  ناشران  با  گفت وگو  ضمن 

نشر قرار گرفتند.
گزیده بیانات ایشان در این بازدید به شرح زیر 

است:
که  است  این  نشان دهنده  وضعیت  صورت   *
خواندن،  برای  و  می خرند  کتاب  هنوز  مردم 

می خرند.
این  و  است  پیچیده ای  دنیای  کتاب،  دنیای   *
نکته ای است که آقای صالحی )وزیر ارشاد( باید 

توجه کند.
* باید مسأله کاغذ را حل کرد؛ اینطور نمی شود.
این  و  بنشینند  صنعت  وزیر  و  فرهنگ  وزیر   *

مسأله را حل کنند.
فروش ۹۹ میلیارد تومانی کتاب در ۹ روز

بین المللی  نمایشگاه  دومین  و  مقام سی  قائم 
کتاب تهران با اشاره به میزان فروش کتاب ها، 
به  نسبت  کتاب  نمایشگاه  در  امسال  گفت: 
سال گذشته از نظر مبلغی ۳۷ درصد افزایش 
میزان  عامل  بانک  گفته  طبق  و  داشتیم  خرید 
فروش نمایشگاه ۹۹ میلیارد تومان بوده است.

سی  مقام  قائم  آشنا؛  قادر  ارمغان،  گزارش  به 
در  تهران  بین المللی کتاب  نمایشگاه  و دومین 
اردیبهشت   ۱۳ روزجمعه  صبح  خبری  نشست 
حجم  این  با  امسال  نمایشگاه  اینکه  بیان  با 
دارد،  زیادی  و ضعف  قوت  نقاط  از گستردگی، 
گفت: در این میان امیدواریم با شناسایی نقاط 
سوم،  و  سی  نمایشگاه  در  آن ها  رفع  و  ضعف 
هر  تا  بیفزاییم  نمایشگاه  این  قوت  نقاط  بر 

نمایشگاه نسبت به سال گذشته بهتر باشد.
در  متنوعی  برنامه های  امسال  افزود:  وی 
نمایشگاه کتاب برگزار شد به طوری که تاکنون 
نمایشگاه حدود ۱۶۰  در کمیته علمی فرهنگی 
از  تجلیل  شامل  که  است  شده  برگزار  برنامه 
و  گرامیداشت  و  کتاب  رونمایی  نویسندگان، 

یادبود بوده است.
بین الملل  بخش  در  اینکه  بیان  با  آشنا 
از کشورهای خارجی  نمایشگاه نیز ۴۰ میهمان 
طی  زمینه  این  در  داد:  ادامه  داشتند،  حضور 
و  عراق  کشورهای  با  شد  قرار  تفاهم هایی 
در  حضور  همچنین  رایگان  غرفه  مبادله  یونان 

نمایشگاه های دو کشور را داشته باشیم.
نمایشگاه  مدیران  با  رایزنی  به  اشاره  با  وی 
زمینه  این  در  داد:  توضیح  فرانکفورت،  کتاب 
برای  ویزا  دریافت  موانع  و  رفع مشکالت  برای 
ناشران ایرانی گفت وگو و تبادل نظر داشتیم که 
قول مساعد گرفتیم تا در نمایشگاه امسال این 

مشکالت مرتفع شود.
بین المللی  نمایشگاه  سی ودومین  مقام  قائم 
مقامات  با  همچنین  شد:  یادآور  تهران  کتاب 
حوزه کتاب کشور آذربایجان گفت وگو داشتیم 
و  فرهنگی  مبادالت  در  پررنگی  حضور  تا 
نمایشگاه کتاب دو کشور داشته باشیم و قرار 
شد زمینه ای برای حضور آن ها در نمایشگاه های 

استانی نیز فراهم شود.
آشنا با اشاره به تاکیدات سید عباس صالحی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، گفت: با توجه به 
و هویت مشترک کشورهای همسایه،  فرهنگ 
که  کرد  تأکید  موضوع  این  بر  ارشاد  وزیر 
این کشورها توسعه پیدا  با  ارتباطات فرهنگی 
کند و در این زمینه قرار است بخشی از روابط 

فرهنگی را احیا کنیم.
کشور  استان های  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
در  همسایه  کشورهای  ناشران  حضور  برای 
استان های  گفت:  استانی،  نمایشگاه های 
غربی،  آذربایجان  شرقی،  آذربایجان  خوزستان، 
خراسان شمالی و هرمزگان ظرفیت بسیار خوبی 
تالش  زمینه  این  در  و  دارند  غرفه  تبادل  برای 

داریم گام های بزرگی برداریم.
آشنا همچنین درباه تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی،  مقاومت  محور  کشورهای  بر  اسالمی 
عنوان کرد: توجه به ادبیات پایداری و ادبیات 
این  در  که  بود  مهمی  محورهای  از  مقاومت 
نمایشگاه دنبال کردیم. ما می توانیم از ظرفیتی 
آثار  تولید  برای  دارد  وجود  زمینه  این  در  که 

مشترک و ارزشمند استفاده کنیم.
وی تأکید کرد: در این زمینه بنا داریم با توجه 
حضور  با  ایران  نشر  صنعت  توانمندی های  به 
این  ایرانی  و  مقاومت  کشورهای  ناشران 

همکاری ها را توسعه دهیم.
آشنا در بخش دیگر صحبت های خود از مذاکره 
بین الملل  بخش  در  رایت   ۱۲۰ تبادل  برای 
از  گفت:  و  داد  خبر  تهران  کتاب  نمایشگاه 
و  چینی  ناشران  با  مورد   ۱۰۰ موارد،  این  میان 
۲۰ مورد نیز با سایر کشورها بوده است. البته 
ایرانی  فاخر  آثار  به  توجه  با  که  معتقدم  من 
این میزان کم است و با تکیه بر فعالیت بخش 

خصوصی می توانیم این میزان را ارتقاء دهیم.
بین المللی  نمایشگاه  سی ودومین  مقام  قائم 
کتاب تهران همچنین به آمار و ارقام فروش در 
امسال  گفت:  و  کرد  اشاره  امسال،  نمایشگاه 
از نظر مبلغی ۳۷درصد افزایش خرید داشتیم 
و میزان تراکنش ها تا پایان روز نهم نمایشگاه 

حدود
۶ درصد افزایش داشته است و همچنین طبق 
 ۹۹ نقدی،  خرید  از  غیر  به  عامل  بانک  اعالم 
میلیارد تومان فروش تا پایان روز نهم نمایشگاه 

کتاب ثبت شده است.
نمایشگاه  تاکنون  که  درآمدی  وی،  گفته  به 
داشته، ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان درآمد 

وصولی است.

اجرایی  معاون هماهنگ کننده ستاد 
به  اشاره  با  )ره(  امام  فرمان حضرت 
تومانی  میلیارد   ۸۰۰ کمک  وعده 
گفت:  اخیر،  سیل  جریان  در  ستاد 
امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد 
)ره( مؤظف به تحقق وعده های خود 

است.
اشاره  با  سیدمصطفی سیدهاشمی، 
به فداکاری های جهادگران در مناطق 
دو  داشت:  اظهار  کشور،  سیلزده 
بنیاد  اجتماعی  مؤسسه  پیش  سال 
احسان برکت در ستاد اجرایی فرمان 
بالیای  رصد  منظور  به  امام  حضرت 

طبیعی و امدادگری تأسیس شد.
تأسیس  از  پس  داد:  ادامه  وی 
قرارگاه های  اجتماعی،  مؤسسه  این 
با  جهادی  گروه   ۲۵۰ و  جهادی 

شد  تشکیل  جهادگر  صدها  حضور 
قرارگاه ها  این  جهادی  نیروهای  و 
در  که  بودند  گروه هایی  نخستین 
قرار  مردم  کنار  در  اخیر  حادثه سیل 

گرفتند.
اجرایی  معاون هماهنگ کننده ستاد 
فرمان حضرت امام با اشاره به وعده 
ستاد  تومانی  میلیارد   ۸۰۰ کمک 
 ۲۵۰ گفت:  اخیر،  سیل  جریان  در 
و  امدادگری  برای  تومان  میلیارد 
میلیارد   ۵۵۰ و  مردمی  کمک های 
تومان برای ایجاد اشتغال تخصیص 

داده شده است.
قول  کرد:  خاطرنشان  سیدهاشمی 
بسته  هزار  چهار  که  بودیم  داده 
لوازم خانگی را به سیل زدگان تحویل 
و  هزار  دو  یکشنبه  روز  و  دهیم 
استان  انبارهای  در  را  بسته   ۵۰۰
لیست  منتظر  فقط  و  کردیم  مستقر 

بهره مندان هستیم .
وی با اشاره به این که وعده توزیع 
سه هزار بسته لوازم التحریر در استان 
گلستان را داده بودیم، گفت: تمامی 
یا  گلستان  استان  در  بسته ها  این 
توزیع شد یا در روزهای آینده توزیع 

می شود.
اجرایی  معاون هماهنگ کننده ستاد 
که  این  بیان  با  امام  حضرت  فرمان 
ستاد وعده تأمین هشت هزار رأس 
چهار  کرد:  تصریح  بود،  داده  را  دام 

مخصوص  سبک  دام  رأس  هزار 
استان گلستان است و به افرادی که 
دام خود را از دست دادند، تحویل 

می دهیم.
یک  که  این  اشاره  با  سیدهاشمی 
توزیع  شد،  دام  رأس   ۵۰۰ و  هزار 
است  افرادی  با  اولویت  کرد:  تأکید 
دام های  درصد   ۵۰ یا   ۷۰  ،۱۰۰ که 
به طور  داده اند؛  دست  از  را  خود 
متوسط امروز برای هر خانواده ای که 
داده  از دست  را  دام خود  رأس   ۱۴
است، ۱۴ رأس دام تحویل می دهیم 
 ۳۰ دام،  راس   ۱۴ این  هزینه  که 

میلیون تومان می شود.
وی با تأکید بر این که ستاد اجرایی 
امام تشخیص دهنده  فرمان حضرت 
این موضوع نیست که دام ها به چه 
گفت:  شود،  داده  تحویل  کسانی 
مسئوالن استان این کار را باید انجام 

دهند.
اجرایی  معاون هماهنگ کننده ستاد 
فرمان حضرت امام، بزرگترین مشکل 
یادآور  و  کرد  بیان  بیکاری  را  کشور 
اجرایی  ستاد  چهارم  وعده  شد: 
اشتغال  ایجاد  امام،  حضرت  فرمان 
است  نفر  هزار  سه  برای  مستقیم 
داده اند؛  دست  از  را  خود  شغل  که 
غیر  شغل  ۲ر۵  مستقیم  شغل  هر 
مجموعًا  که  می کند  ایجاد  مستقیم 

۱۰ هزار شغل می شود.

با حکم حضرت آیت اهلل خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا، 
پاسداران  فرماندهی کل سپاه  به  سردار حسین سالمی 
 ۹۲ سال  از  سالمی،  حسین  سرلشکر  شد.  منصوب 
با  دیروز  و  بود  پاسداران  کل سپاه  فرماندهی  جانشین 
سپاه  کل  فرمانده  ششمین  به عنوان  انقالب  رهبر  حکم 
حکم  در  انقالب  معظم  رهبر  همچنین  شد.  منصوب 
دیگری سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده سابق 
و  فرهنگی  قرارگاه  مسئولیت  به  را  پاسداران  سپاه  کل 
منصوب  فداه  اروحنا  االعظم  بقیه اهلل  اجتماعی حضرت 
 ۸۶ سال  از  جعفری  محمدعلی  پاسدار  سرلشکر  کردند. 

فرماندهی کل سپاه را برعهده داشت.
در  قوا  کل  معظم  فرمانده  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
سردار  ماندگار  و  باارزش  خدمات  از  سپاس  با  حکمی 
سردار  سپاه،  فرماندهی  در  جعفری  پاسدار  سرلشکر 
حسین سالمی را با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب کردند. رهبر 
جداگانه ای  حکم  در  همچنین  اسالمی  انقالب  معظم 
سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری را به مسئولیت 
االعظم  بقیه اهلل  حضرت  اجتماعی  و  فرهنگی  قرارگاه 

اروحنا فداه منصوب کردند.
متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری

نظر به تمایل جنابعالی به حضور در عرصه های فرهنگی 
تالش های  از  تقدیر  با  و  نرم  جنگ  در  نقش آفرینی  و 
به  را  شما  سپاه،  کل  فرماندهی  دوران  در  شایسته تان 
بقیه  اهلل  حضرت  اجتماعی  و  فرهنگی  قرارگاه  مسئولیت 

االعظم ارواحنا فداه منصوب می کنم.
بهره گیری از ظرفیت های گسترده و توانمندی های ژرف در 
جامعه به ویژه علمای دینی و نخبگان فرهنگی و جوانان 
جهادی و انقالبی برای گسترش و تبیین معارف انقالب 
اسالمی بر پایه خطوط ترسیم شده در بیانیه گام دوم، 
با برنامه ریزی عالمانه و مدبرانه و تعامل و هم افزایی با 
انتظار  از جنابعالی  مجموعه های فرهنگی سپاه و بسیج 
می رود. توفیق شما را از خداوند متعال مسألت می کنم.

سید علی خامنه ای /  ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 متن حکم فرمانده جدید سپاه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سردار سرتیپ پاسدار حسین سالمی

نظر به ابراز ضرورت جابه جایی در فرماندهی سپاه ازسوی 
سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری و با سپاس از 
یک دهه خدمت باارزش و پرحجم و ماندگار معزی الیه، 
جنابعالی  ارزنده  تجارب  و  شایستگی ها  به  توجه  با 
نهاد  گوناگون  مسئولیت های  و  کالن  مدیریت های  در 
انقالبی و جهادی و مردمی سپاه، شما را با اعطای درجه 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرماندهی  به  سرلشکری 

اسالمی منصوب می کنم.
انتظار دارد ارتقاء توانمندی های همه جانبه و آمادگی در 
همه بخش ها و نیز تقویت گوهر درونی سپاه یعنی تقوا 
و بصیرت و همچنین گسترش مدیریت های برخوردار از 
بنیه معنوی و توانایی های کارشناسی و اعتالی فرهنگی 
که در مدیریت سردار جعفری بدان پرداخته شده است، 
با ابتکارات جنابعالی افزایش یابد و سپاه در حرکت خود 

به سوی تکامل گام های بلند بردارد.
توفیقات شما و همکارانتان را از خداوند متعال مسألت 

می کنم.
سیدعلی خامنه ای /  ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

کمک ۸۰۰ میلیارد تومانی ستاد اجرایی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
فرمان حضرت امام به مناطق سیل زده

با حکم مقام معظم رهبری »سردار سالمی« 
فرمانده جدید سپاه منصوب شد



فضایی  ایستگاه  در  مستقر  فضانوردان 
تبریک  فضا  از  را  کارگر«  »روز  بین المللی 

گفتند.
اسپیس،  از  نقل  به  و  ارمغان  گزارش  به 
، »نیک   »  Christina Kochکریستینا کخ«
مورگان »اندرو  و   »Nick Hagueهگ
فضانوردان  از   »  Andrew Morgan
 ۶۰Expeditionاکسپدیشن »ماموریت 
ایستگاه  در  هم اکنون  که  هستند   »۶۰

فضایی بین المللی به سر می برند.
پیدا  فراغت  مواقع  بعضی   تن  سه  این 
در  عزیزانشان  و  دوستان  با  و  می کنند 
پنجره  از  یا  و  برقرار می کنند  ارتباط  زمین 
نظاره  به  را  زمین  فضایی،  ایستگاه 

می نشینند.
از  یکی  و  کارگر«  »روز  می  ماه  اول  روز 

تعطیالت رسمی آمریکا بود که به همین 
ایستگاه  فضانوردان  از  تن   ۳ مناسبت 
استراحت  را  روز  این  بین المللی  فضایی 

کردند.
صفحه  در  باره  این  در  کخ«  »کریستینا 
حتی  نوشت:  توئیتر  در  خود  مجازی 
به  نیاز  مواقع  برخی  هم  فضانوردان 
استراحت دارند. این روز تعطیل را مقابل 
پنجره مورد عالقه ام  نشسته ام و با نگاه 

به زمین استراحت می کنم.
ناسا هم در رابطه با این روز ملی آمریکا 
جانب  از  کارگر  روز  تبریک  نوشت: 
بین المللی  فضایی  ایستگاه  فضانوردان 
که از فاصله ۲۵۰ مایلی از فراز زمین قرار 
دارند و تحقیقات علمی بزرگ و مهمی را 

انجام می دهند.

روز کارگر چه روزی است 
اردیبهشت   ۱۱ با  مصادف  می  ماه  اول 
زحمت  قشر  این  روز  و  کارگر  جهانی  روز 
زحمات  بزرگداشت  پاس  به  است،  کش 
روز  بررسی  به  عزیزان  این  شبانه روزی 
آن  از  مختصری  تاریخچه  و  کارگر  جهانی 
جهانی  روز  می  ماه  اول  چرا  می پردازیم؛ 

کارگر نام گذاری شده است.
تاریخچه روز جهانی کارگر

و  کاری  سخت  شرایط  پیش  ها  سال 
حقوق غیر عادالنه زندگی کارگران را بسیار 
حقوق  دریافت  عدم  بود.  کرده  سخت 
کافی و نبود امنیت شغلی موجب شد تا 
را شروع  اعتراضی خود  اقدامات  کارگران 

کنند.
سال ۱۸۸۶ میالدی � شیکاگو امریکا

از  ای  عده  پیش  سال   ۱۳۰ حدود  در 
تظاهرات  به  دست  امریکایی  کارگران 
زدند. درگیری های ایجاد شده مرگ چند 
شد.  بیشتر  اعتراضات  و  زد  رقم  را  کارگر 

در پی کشته شدن کارگران که در اعتراض 
گرفته  کاری صورت  به دستمزد و شرایط 
بود، دامنه اعتراضات به اکثر نقاط امریکا 
کشیده شد. اعتراضات باال گرفت و رسانه 

ای شد.
توانستند  کارگران  نمایندگان  سرانجام 
نتایج  به  و  کرده  مذاکره  مسئوالن  با 
کاری  شرایط  نتیجه  در  برسند.  مطلوبی 
منصفانه تری برای کارگران به وجود آمد 

و دستمزدها کمی بهبود یافت.
اول ماه می و روز جهانی کارگر

بر  توانست  امریکایی  کارگران  اعتراضات 
به  شود.  تاثیرگذار  کارگران  زندگی  بهبود 
این ترتیب اغلب کشورهای دنیا از جمله 
ایران روز شروع درگیری ها را در اول ماه 
می  گرامی  کارگر  و  کار  روز  عنوان  به  می 

دارند.
روز کارگر در امریکا

در کشور کانادا و امریکا روز کارگر مصادف 
با اولین دوشنبه ماه سپتامبر است و این 

روز را جشن می گیرند. این روز مصادف با 
اولین جشن بزرگ برای کارگران در امریکا 

بود.
از سال ۱۹۹۳ روز جهانی کارگر با برپایی 
می  گرفته  جشن  دنیا  تمام  در  مراسمی 
از  روزی  چنین  در  نیز  ایران  در  شود. 

کارگران نمونه قدردانی می شود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: روابط 
خوب، به نفع هر دو کشور است اما این 
بر  باید  که  دارد  جدی  دشمنان  روابط 
ارتباطات  و  همکاری ها  آنها،  میل  خالف 

در بخشهای مختلف تقویت شود.
معظم  رهبر  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
)دوشنبه  امروز  عصر  اسالمی  انقالب 
خان  عمران  دیدار  در  اردیبهشت(   ۲
همراه،  هیئت  و  پاکستان  نخست وزیر 
را  پاکستان  و  ایران  ملت های  ارتباط 

ارتباطی قلبی و عمیق برشمردند و تأکید 
دشمنی ها  برغم  کشور  دو  روابط  کردند: 
تقویت  و  مستحکم  بیشتر  چه  هر  باید 

شود.
دیدار  این  در  اهلل خامنه ای  آیت  حضرت 
ارتباطات  تاریخی  ریشه های  به  اشاره  با 
و  عزت  اوج  کردند:  خاطرنشان  ملت  دو 
حکومت  دوران  در  هند  قاره  شبه  شکوه 
بزرگ ترین  بر آن بوده است و  مسلمانان 
این  به  انگلیسی  استعمارگران  ضربه 
برجسته  تمدن  کردن  نابود  مهم،  منطقه 

اسالمی در آن بود.
از  تجلیل  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
همچون  پاکستانی  بزرگ  شخصیت های 
اقبال الهوری و محمدعلی جناح، گفتند: 
است  دو کشور  هر  نفع  به  روابط خوب، 
اما این روابط دشمنان جدی دارد که باید 
بر خالف میل آنها، همکاری ها و ارتباطات 

در بخشهای مختلف تقویت شود.
دو  مرزهای  در  امنیتی  مسائل  ایشان، 

افزودند:  و  خواندند  مهم  را  کشور 
در  ناامنی  عامل  که  تروریستی  گروههای 
دشمنان  سالح  و  پول  با  هستند  مرزها 
تغذیه می شوند و یکی از اهداف حرکتهای 
پاکستان،  و  ایران  مرزهای  در  ضدامنیتی 

آلوده کردن روابط دو کشور است.
تشکر  با  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر 
قضیه  در  پاکستان  دولت  کمکهای  از 
سیل اخیر، آغاز سفر آقای عمران خان به 
مطهر  حرم  زیارت  و  مشهد  از  کشورمان 
را  علیه السالم  علی بن موسی الرضا  حضرت 
نشانه ای خوب برشمردند و ابراز امیدواری 
کردند با عنایات آن حضرت، این سفر برای 

هر دو کشور مفید و سازنده باشد.
رئیس  روحانی  آقای  که  دیدار  این  در 
عمران  آقای  داشت،  حضور  نیز  جمهوری 
خان نخست وزیر پاکستان، مذاکرات خود 
در تهران را خوب خواند و گفت: در این 
و  شد  حل  مسائل  از  بسیاری  مذاکرات 
با  خوبی  مذاکرات  نیز  پاکستانی  وزرای 

همتایان ایرانی خود داشتند.
روابط  به  اشاره  با  پاکستان  نخست وزیر 
مسلمانان  گفت:  هند،  و  ایران  تاریخی 
۶۰۰ سال بر هند حکومت کردند و تأثیر 
رسمِی  زبان  که  بود  چنان  آنها  بر  ایران 

حکومت هند، فارسی شد.
ثروت  غارت  بزرگترین  خان  عمران  آقای 
هند را مربوط به دوره حضور انگلیس در 
انگلیسی ها  افزود:  و  خواند  کشور  این 
نظام  کردند،  غارت  را  هند  ثروت  همه 
عنوان  به  را  هند  و  نابود  را  آن  آموزشی 

مستعمره جواهرنشان نامگذاری کردند.
نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه برخی 
آباد  اسالم  و  تهران  روابط  نمی خواهند 
می توانیم  اما  شود  نزدیک  یکدیگر  به 
کرد:  خاطرنشان  آییم،  فائق  مشکالت  بر 
تالش می کنیم روابط دو کشور مستحکم تر 
از قبل شود و با دولت جمهوری اسالمی 

ایران در تماس مستمر خواهیم بود.

۳گوناگون نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  شماره : ۲۷۸ | نیمه اول اردیبهشت ۱۳۹۸ 

برای  پیش  روز  چند 
درخواست  کاری،  انجام 
خیلی  آن روز  دادم.  اسنپ 
بسیار  و  آورده  بدشانسی 

ناراحت بودم.
استارت  با  ها  شانسی  بد 
صبح  در  خودرو  نخوردن 
زود که باید برای سرویس 
می شدم  حاضر  شرکت 
بودم  خودرو  یدکی  قطعات  دنبال  به  شد.  شروع 
دخترم  تنها  خوردن  زمین  از  خبر  همسرم  تماس  که 
زمان  در  ام  بانکی  کارت  موجودی  داد.  را  مدرسه  در 
که  داد  کافی  موجودی  عدم  اعالم  یدکی  لوازم  خرید 
در پیگیری آن مشخص شد موجودی از سوی بانک به 
دلیل ضمانتی که بابت وام برادر خانمم سپرده بودم 
بتوانم  شاید  تا  رفتم  می  حاال  است،  شده  مسدود 
مساعده  الحساب  علی  عنوان  به  را  مبلغی  شرکت  از 

دریافت کنم.  
در  عجیبی  آرامش  و  داشت  سال   ۴۰ حدودا  راننده 
باب  اختیار  بی  شد  باعث  و  بود  نمایان  چهره اش 

صحبت را با او باز کنم و از بد شانسی  ام بگویم.
سپرده  حرف هایم  به  گوش  فقط  و  نمی گفت  چیزی 

بود.
برایت  را  قضیه ای  یک  گفت:  شد  تمام  که  صحبتم 
تعریف می کنم که مربوط به مهر سال ۹۷ است، زمانی 
که دالر به ۱۹ هزار تومان رسید و در حال پایین آمدن 

بود. 
که  کرد  ماجرا  تعریف  به  شروع  و  بفرمایید.  گفتم: 
زبان  از  عینًا  را  ماجرا  است  خوب  بود،  جالب  خیلی 

راننده بخوانید:
یک مسافری را سوار کردم که هم سن و سال خودم، 
یعنی حدودا ۴۰ساله به نظر می رسید. خیلی عصبانی 

بود.
وقتی داخل ماشین نشست بدون این که جواب سالم 
با لحن تندی گفت: چرا انقدر همکارانتان  مرا بدهد. 

بی فرهنگ هستند.
شده  قرمز  و  گشاد  چشم هایش  عصبانیت  شدت  از 

بود.
گفتم: چطور شده، مسافر گفت: بیش از هفت ۸ بار 
راننده ها گفتند یک دقیقه دیگر  و  درخواست دادم 

میرسند و بعد لغو کردند.
من به او گفتم حتمًا حکمتی در کار بوده و خودت را 

ناراحت نکن.
این جمله من او را بیشتر عصبانی کرد و گفت: حکمت 
کیلو چنده؟ این چیزا چیه که کردن تو مختون ... و 

شروع کرد با شماره ای را با گوشی اش گرفت.
مدام پشت گوشی پرخاش می کرد و حرص می خورد. 
)مشخص بود از معامله کنندگان کلی دالر بود و در این 

زمینه کلی ضرر کرده بود.(
من  و  کرد  قلبی  ایست  ناگهان  تلفن  با  صحبت  حین 
بالفاصله زدم خودرو را کنار خیابان پارک کردم و او را 

طاقباز بر روی زمین خواباندم و احیاء اش کردم.

۴۰ سالگی سن خطرناکی است و معموالً خیلی ها در 
این سن فوت کرده اند. زیرا به محض بروز ایست قلبی 
یا  بیمارستان  به  بیمار  رساندن  انجامیدن  به طول  و 
اورژانس، فرصت از دست می رود و کار از کار می گذرد 

و اتفاقی که نباید بیافتد، می افتد.
 ..... بیمارستان  اعصاب  و  پرستار بخش مغز  من سر 

هستم و مسافر این را نمی دانست.
را به بیمارستان رساندم،  او  خطر برطرف شده بود و 

بدون آن که کرایه ای دریافت کنم.
دو هفته بعد برای تشکر با من تماس گرفت و خواست 

حضوری مرا ببیند.
من در آن موقع در بیمارستان شیفت بودم.

تازه آن موقع فهمید که من سرپرستار بخش هستم.
کتاب  یک  همراه  به  هم  را  کرایه  و  کرد  تشکر  و  آمد 

کادو شده به من داد.
گفتم: دیدی حکمتی در کار بوده.

خدا خواسته آن همکاران من درخواست هایت را لغو 
فرصت  همچنان  و  بشوی  من  ماشین  سوار  تا  کنند 

نفس کشیدن داشته باشی.
درفکر فرو رفت و لبخند زد.

من آن زمان در موقعیتی قرار گرفته بودم که به شدت 
درخواست  و  داشتم  تومان  میلیون   ۴ مبلغ  به  نیاز 

وامم از بیمارستان نیز در نوبت طوالنی بود.
منزل که رفتم و کادو آن مسافر را باز کردم، در صفحه 
اول کتاب یک سکه تمام چسبانده شده بود. حکمت 
خدا دو طرفه بود. هم آن مسافر زنده ماند و هم من با 

فروختن سکه مشکل مالی ام مرتفع شده بود.
همیشه بدشانسی بد شانسی نیست.
ما از اینده و حکمت خدا خبر نداریم.

این ها را راننده برای من تعریف کرد و من دیگر بابت 
و  نبودم  شاکی  کس  هیچ  از  روز  آن  شانسی های  بد 

خود را به حکمت خدا سپرده بودم.

تورم ساالنه منتهی به فروردین ۳۰/۶ حتماً حکمتی در کار بوده! 
درصد ؛تورم نقطه  به نقطه ۵۱/۴ درصد

به مناسبت بزرگداشت 
روز معلم

تبریک روز کارگر از فضا!

رهبر انقالب: روابط ایران و پاکستان 
باید برخالف میل دشمنان تقویت شود

و  شد  مشکل  دچار  معلمی  مدارس،  از  یکی  در 
او  بجای  جایگزینی  معلم  ماه  یک  برای  موقتًا 
از  یکی  در  جایگزین  معلم  این  کرد.  تدریس 
او  که  کرد  آموزی  دانش  از  سئوالی  کالس ها 
نتوانست جواب دهد، بقیه دانش آموزان شروع 

به خندیدن کرده و او را مسخره می کردند. 
اعتماد  از  آموز  این دانش  معّلم متوّجه شد که 
بنفس پایینی برخوردار است و همواره توّسط هم 

کالسی هایش مورد تمسخر قرار می گیرد.
خارج  کالس  از  آموزان  دانش  وقتی  آخر  زنگ 
شدند، معّلم آن دانش آموز را فرا خواند و به او 
برگه ای داد که بیتی شعر روی آن نوشته شده 
را  خود  نام  که  طور  همان  خواست  او  از  و  بود 
حفظ کرده، آن بیت شعر را حفظ کند و با هیچ 

کس در مورد این موضوع صحبت نکند.
را روی تخته  در روز دوم معّلم همان بیت شعر 
را پاک کرد و  نوشت و به سرعت آن بیت شعر 
کوتاه  زمان  آن  در  کس  هر  خواست  ها  بّچه  از 

توانسته شعر را حفظ کند، دستش را باال ببرد.
به  نتوانسته بودند  آموزان  از دانش  هیچ کدام 
را  شعر  و  پوشانده  عمل  جامه  معلم  خواست 

حفظ کنند.
را  شعر  و  برد  باال  را  خود  دست  که  کسی  تنها 
مورد  که  بود  دیروزی  آموز  دانش  همان  خواند 

تمسخر بّچه ها بود.
بّچه ها از این که او توانسته در این فرصت کوتاه 

شعر را حفظ کند مات و مبهوت شدند.
تشویقش  و  بزنند  کف  او  برای  خواست  معّلم 

کنند.
در طول این یک ماه، معّلم جدید هر روز همین 
خواست  می  ها  بّچه  از  و  کرد  می  تکرار  را  کار 
تشویقش کنند و او را مورد لطف و محّبت قرار 

می داد.
دانش  آن  به  نسبت  ها  همکالسی  نگاه  کم  کم 

آموز تغییر کرد.
نفس  به  اعتماد  دارای  نیز  خود  آموز  دانش  آن 
شد و احساس کرد دیگر آن شخصی که همواره 
می کرد،  خطاب  »ِخنگ«  را  او  سابقش  معّلم 
را به  نیست. پس دانش آموز تمام تالش خود 
کار می بست که همواره آن احساس خوِب برتر 
نظر  در  بودن  ارزشمند  و  بودن  باهوش  و  بودن 

دیگران را حفظ کند. 
آن سال با معّدلی خوب قبول شد. به کالس های 
باالتر رفت، مدرک دکترای فوق تخصص پزشکی 
خود را گرفت و هم اکنون پدر پیوند کبد جهان 

است.
کتاب  در  حسینی«   ملک  »دکتر  را  قصه  این 
با  که  معّلم  آن  از  قدردانی  برای  و  زندگانی خود 
یک حرکت هوشمندانه مسیر زندگی او را عوض 
نوشته؛  اینستاگرامش  صفحه  در  بود،  کرده 

انسان ها دو نوعند: 
نوع اّول کلید خیر هستند. دستت را می گیرند 
احساس  تو  به  و  کرده  کمک  شدنت  بهتر  در  و 

ارزشمند بودن می دهند. 
نوع دوم انسان هایی هستند که با دیدن اّولین 
بدشانس  و  ارزشی  بی  حس  شخص،  شکسِت 

بودن را به او منتقل می کنند. 
این دانش آموز می توانست قربانی نوع دوم این 
انسان ها بشود که بخت با او یار بود، و آن معلم 
بیگی«،  بهمن  »محمد  میشناسند  همه  هم  را 
شبهای  دل  در  ای  ستاره  چون  که  بزرگ  مردی 
»استاد  کرد.  معجزه  و  درخشید  روزگاران  سیاه 
با ذهنی  چیره دست  ای  نویسنده  بیگی«  بهمن 
خالق و مدیری الیق بود و نشان داد که اگر اراده 
باشد می توان مردمی را از فرش به عرش رساند 
روحش  است.  ملک حسینی  دکتر  آن  نمونه  که 

شادو یادش گرامی

به  منتهی  ماه  دوازده  تورم  نرخ  کرد:  اعالم  ایران  آمار  مرکز 
به همین  نسبت  که  رسید  درصد  ۶ر۳۰  به  فروردین ۱۳۹۸ 
افزایش  اطالع در ماه قبل )۹ر۲۶ درصد( ۷ر۳ واحد درصد 

نشان می دهد.
مصرف  قیمت  شاخص  ایران  آمار  مرکز  ارمغان،  گزارش  به 
در  اساس  این  بر  کرد.  منتشر  را   ۱۳۹۸ فروردین  در  کننده 
۹ر۱۷۰  به   )۱۳۹۵=۱۰۰( کل  شاخص  عدد   ۱۳۹۸ فروردین 
رسید که نسبت به ماه قبل ۴ درصد افزایش نشان می�دهد. 
مشابه  ماه  به  نسبت  کل  شاخص  تغییر  درصد  ماه  این  در 
سال قبل ۴ر۵۱ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگین ۴ر۵۱ درصد بیشتر از فروردین ۱۳۹۷ برای خرید یک 
»مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه کرده� اند که نسبت 

به این اطالع در ماه قبل )۵ر۴۷ درصد( ۹ر۳ واحد درصد افزایش یافته است.
همچنین شاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل 
۸ر۸ درصد و در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« ۶ر۱ درصد افزایش نشان می� دهد. 
درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به فروردین ۱۳۹۷ برای این دو گروه به ترتیب ۳ر۸۵ و 

۸ر۳۷ درصد است.
در همین زمینه شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در فروردین ۱۳۹۸ به عدد ۳ر۱۶۹ 
رسید که نسبت به ماه قبل ۷ر۳ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به 
ماه مشابه سال قبل ۵۰ درصد است که نسبت به ماه قبل )۶ر۴۶ درصد( ۴ر۳ واحد درصد افزایش 

داشته است.
از سوی دیگر، شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه ۱۳۹۸ به عدد 
کل  شاخص  تغییر  درصد  می دهد.  نشان  افزایش  درصد  ۸ر۵  قبل  ماه  به  نسبت  که  ۱ر۱۸۰رسید 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴ر۵۹ درصد است که نسبت به ماه قبل )۷ر۵۲ درصد( ۷ر۶ واحد 

درصد افزایش داشته است.

تحریم های  و  فشار  به  اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزیر 
قطعا  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  کشورمان  علیه  آمریکا  ظالمانه 
ملت  این  کند،  تحریم  را  ما  استکبار  هرچه  و  است  شکست ناپذیر 
یکپارچه تر و با وحدت بیشتر در مسیر صیانت از اصول و پافشاری بر 

آن گام برداشته و بر آ ن اصرار خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمد شریعتمداری 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی پیش از خطبه های نما ز 
جمعه تهران گفت: با توجه به نامگذاری سال ۹۸ به نام رونق تولید 
مضرات  درمورد  کافی  توضیحات  لزوم  و  آن  فرهنگ  و  کار  به  توجه 
کارگر  و  کار، تولید  مفهوم  به  بیشتری  اهمیت  و  توجه  باید  بیکاری 
ایرانی بدهیم. ضمن اینکه در دیدار اخیری که به مناسبت روز کارگر با 
رهبر معظم انقالب صورت گرفت ایشان فرمودند که باید ارزش کار به 

شکل ویژه بین مردم تبیین شود.
کار  به  نگاه  اینکه  ضمن  است  ارزشمند  بسیار  کار  نفس  افزود:  وی 
نباید تنها به تامین شدن نیاز مالی بازگردد بلکه کار می تواند تامین 

کننده روح و پاالیش آن باشد. 
گرامی  پیامبران  همه  کرد:  تصریح  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزیر 
دارای کار و شغل بودند به طوری که نوح نبی )ع( نجار بوده و دیگر 
آن  دهنده  نشان  موضوع  این  البته  که  داشتند  شغل  هم  پیامبران 
است که کار دارای منزلت و جایگاه معنوی ویژه ای در بین پیامبران 

است. 
شریعتمداری گفت: کار و کارگر باید همواره محترم شمرده شود و به 
همین دلیل تالش فراوانی داریم تا این موضوع به همراه لزوم رونق 

تولید در جامعه را به همگان بشناسانیم.
وی افزود: اگر کارفرما در ایران تکریم شود قطعا به سمت کار بیشتر 
و کارآفرینی خواهد رفت. ضمن اینکه اگر ارزش کارگر هم دیده شود 
او کار خود را با عشق بیشتر و ارزش واالتری ادامه داده و توسعه 
خواهد داد که در آن صورت این کارگر به سمت خلق کار بیشتر گام 
برمی دارد و بر همین اساس کار و جنس ایرانی توسعه بیشتری پیدا 

خواهد کرد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در دنیای امروز رقابت 
اعالم نشده ای بین شغل های مختلف وجود دارد و به همین دلیل 
دولت از سال های قبل برنامه ویژه ای را در این خصوص تبیین کرده 

است. 
وی تصریح کرد: در حوزه مادی باید اقدامات اساسی درمورد کار و 
کارگر ایرانی صورت گیرد. ضمن اینکه یکی از مهمترین وظایف ما در 

سال جاری صیانت از اشتغال موجود  است. 
شریعتمداری گفت: باید در سال جدید سیاست های مالیاتی ویژه ای 
را جهت رونق تولید داشته با شیم و بر همین اساس دستورالعمل 
گردش  در  سرمایه  افزایش  برای  اعتبار  و  پول  شورای  در  ویژه ای 

واحدهای تولیدی با استفاده از وام های ویژه اتخاذ کرده ایم. 
به  مالیات  درخصوص  را  ویژه ای  جاری سیاست  در سال  گفت:  وی 
حالی  در  این  گرفته ایم  نظر  در  قوانین  اصالح  و  تولید  رونق  منظور 
و  اصالح  موضوع  در همین  قانون   ۱۴۰۰ گذشته  در سال  که  است 

مقررات زائد به منظور افزایش رونق تولید حذف شده است. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فرصت کار ایرانی باید با خرید 
کاالی ایرانی ایجاد شود و نباید جنس خارجی را به راحتی وارد کشور 

کرده و آن را خریداری کنیم. 
مهم  بسیار  تولید  رونق  در سال  کارگر  به معیشت  توجه  وی گفت: 
است و در پایان سال گذشته با همراهی کارگران و کارفرماها و دولت 
تالش کردیم تا مسکالت معیشتی کارگر ایرانی را حل کنیم ولی باید 

بیش از پیش به این موضوع توجه کنیم. 
شریعتمداری افزود: نظام مزدی باید در ایران اصالح شود و باید به 
سمت تالش بیشتر و  افزایش سود واحدهای تولیدی برویم که اگر 

این کار را بکنیم قطعا عالقه کارگر به تولید بیشتر خواهد شد. 
جای  به  تولیدی  واحدهای  در  کارگران  مالکیت  گفت:  وی 
خصوصی سازی ها با استفاده از ظرفیت تعاونی های تولیدی از سوی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال خواهد شد و همین موضوع 

را در سال جاری در دستور کار قرار داده ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مسکن مهر قدم های خوبی را 
باید  در راستای تامین مسکن کارگران کشورمان برداشته است ولی 

در راستای مسکن اجتماعی و رفع دغدغه های کارگران گام برداریم.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: نیازمند نهضت مهارت افزایی در تولید 
و کار ایرانی هستیم و به همین جهت بنا داریم با کمک مجلس این 

مسیر را دنبال کنیم. 
وی افزود: تالش داریم که ۵۰ میلیون دالر به سازمان فنی و حرفه ای 

به منظور بهبود مهارت افزایی کارگران اختصاص دهیم. 
شریعمتداری گفت: باید در زمینه بکارگیری جوان نخبه و با مهارت 
باال به صورت عملی قدم برداریم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

این مهم را به دور از شعارزدگی اجرا کرده است. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه باید شفافیت را در 
این  گفت:  دهیم  افزایش  امنیتی  موضوعات  جز  به  امورات  تمامی 

کار بسته  به  این موضوع  برای تحقق  را  تمام تالش خود  وزارتخانه 
است. 

وی افزود: ۱.۵ میلیون دالر تسهیالت به صورت ریالی به اذن مقام 
معظم رهبری برای بهبود فعالیت های اشتغال روستایی در نظر گرفته 
شده است که می تواند در جهت  افزایش تولید و کار در روستاها 

نقش ویژه ای داشته باشد. 
امری  امنیت سرمایه گذاری در کشور  از  شریعتمداری گفت: حمایت 
حیاتی است که البته با تاکیدات ریاست جدید قوه قضاییه امیدوارم 

بهبود در این موضوع حاصل شود.  
وی با اشاره به برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور 
اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار گفت: سیاست های ویژه ای در این 
خصوص اتخاذ شده که امیدوارم جامعه ایرانی به سمت حمایت از 

کار و کارگر ایرانی و افزایش تولید و رونق آن گام بردارد. 
تحریم های  و  فشار  به  اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزیر 
قطعا  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  کشورمان  علیه  امریکا  ظالمانه 
ملت  این  کند،  تحریم  را  ما  استکبار  هرچه  و  است  شکست ناپذیر 
و  خود  اصول  از  صیانت  مسیر  در  بیشتر  وحدتی  با  و  یکپارچه تر 

پافشاری بر آن گام برداشته و بر آ ن اصرار خواهد کرد. 

شریعتمداری: نیازمند نهضت مهارت افزایی در تولید و کار هستیم
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