
اخبار كشور

درمکتب امام

مبادا از غرب بت بتراشید
مبادا اساتيد و معلمينى كه به وسيله معاشرتها و مسافرت به جهان به 
اصطالح متمدن، جوانان ما را كه تازه از اسارت و استعمار رهيده اند، تحقير و 
سرزنش نمايند و خداى ناكرده از پيشرفت و استعداد خارجي ها بت بتراشند 
و روحيه پيروى و تقليد و گدا صفتى را در ضمير جوانان تزريق نمايند. به 
جاى اينكه گفته شــود كه ديگران كجا رفتند و ما كجا هســتيم به هويت 
انسانى خود توجه كنند و روح توانايى و راه و رسم استقالل را زنده نگه دارند.
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نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

 تعهدات برجامی اروپا
در حد حرف باقی مانده است

سرویس سیاسی-
روزنامه همدلى در گزارشى نوشت:»اتحاديه اروپا هيچ گاه حاضر به دادن تضمينى عينى براى بهره مندى 
ايران از منافعى كه قرار بود در برجام ببرد، نشد و بعد از اين پا و آن پا كردن هاى فراوان حتى به واسطه بازگشت 
تحريم هاى آمريكا، شركت هاى اروپايى فرار را بر قرار ترجيح دادند و از ايران خارج شدند. در چنين شرايطى 
اگرچه اروپايى ها ايده هايى چون به روزآورى قانون مسدود ســازى تحريم هاى آمريكا، كانال مالى و... را مطرح 
كردند، اما درنهايت به يک شركت محدود تحت عنوان »اينستكس« بسنده كردند؛ شركتى كه قرار است به رغم 
همه وعده هاى پيشين، مبادالت مالى را صرفا به سه كشور آلمان، انگليس و فرانسه محدود كرده و به بسترى 
براى تجارت نفت در برابر غذا و دارو تبديل شود. بعد از مخالفت كشورهاى كوچک و درجه دو اروپايى، سرانجام 
فرانسه قبول كرده است كه ميزبان سازوكار ويژه مالى باشد و كشور آلمان مديريت اجرايى را تقبل كرده است. 
انگليس نيز قرار است حسابدارى آن را بر عهده بگيرد. اما فعاًل همه چيز در حد حرف است كه البته مى توان 

انتظار داشت در نهايت حداقل بخشى از آن محقق شود«.
در روزهاى گذشته، روزنامه زنجيره اى اعتماد در اعترافى ديرهنگام نوشته بود:»رفتارهاى دولت هاى اروپايى 
در قبال جمهورى اسالمى ايران، نوعى سياست بازى دوگانه است...اكنون اسكلتى از برجام باقى مانده است كه 
از يک سو ايران تمامى تعهدات خود را در آن اجرايى كرده و هرچند موفق شده است تا بهانه دولت هاى غربى 
در مورد تهديد هسته اى ايران را از آنها بگيرد، اما عمالً از منافع ديگر پيش بينى شده در اين توافق بى بهره مانده 
است...حاال اروپايى ها دوباره از نو تصميم گرفته اند كه به جاى بهانه از دست رفته، مسئله برنامه موشكى ايران 

و مسئله نفوذ منطقه اى ايران را به عنوان بهانه اى جايگزين بهانه قبلى به كار گيرند«.
مدعيان اصالحات در سال ۹۴ منتقدان برجام را مورد توهين و تمسخر قرار داده و مدعى بودند كه با برجام 
تمامى تحريم هاى ضدايرانى يكباره لغو شده و بهانه گيرى آمريكا نيز خاتمه يافته و امضاى مقامات آمريكايى 

تضمين است و تمامى مشكالت كشور در كوتاه ترين زمان رفع خواهد شد!
اما حاال اين جماعت با سپرى شدن قريب به ۴ سال از امضاى برجام و برجاماندن خسارت هاى فراوان از 
توافق هسته اى، تازه به حرف منتقدان رسيده و اعتراف مى كنند كه على رغم اجراى تمامى تعهدات، برجام هيچ 

منفعتى براى ايران نداشته و اروپا نيز در حال بازى دادن ايران است.
تقالی جدید مدعیان اصالحات برای پوشاندن رسوایی فساد پتروشیمی

روزنامه اعتماد ديروز با تيترى شــيطنت آميز از چهارمين جلســه دادگاه متهمان فساد شركت بازرگانى 
پتروشــيمى، براى انحراف افكار عمومى از ماهيت و واقعيت ماجرا و هجمه به شــوراى نگهبان تقال كرد. اين 
روزنامه با روتيتر »متهم رديف اول در چهارمين جلسه دادگاه شركت بازرگانى پتروشيمى مطرح كرد«؛ تيتر 
»شيخ االســالمى از فيلتر شــوراى نگهبان رد شده بود« را انتخاب كرده است. در گزارش اعتماد هم به نقل از 
متهم رديف اول اين پرونده آمده است كه »شيخ االسالمى چهره شناخته شده اى بود و حتى از فيلتر شوراى 

نگهبان رد شده بود.«
مرجان شيخ االسالمى آل آقا، متهم پرونده فساد در پتروشيمى در انتخابات مجلس ششم به عنوان عضو 
جبهه مشاركت و عضو تحريريه روزنامه صبح امروز به مديرمسئولى سعيد حجاريان كانديدا مى شود. شعار وى 
براى شركت در انتخابات هم »خاتمى را تنها نمى گذاريم« بود. وى اما موفق به راهيابى به مجلس نمى شود. 
پيش از آن در برخى روزنامه هاى اصالح طلب به عنوان خبرنگار فعاليت و اقدام به تاسيس خبرگزارى ميراث 
فرهنگى مى كند. اين خبرگزارى ظاهراً خصوصى با كمک وزارت ارشاد دولت خاتمى، كار خود را گسترش داده 
و مورد حمايت مالى قرار مى گيرد. شيخ االسالمى در انتخابات سال 8۴ خبرگزارى را به ستاد مصطفى معين و 

سپس مرحوم هاشمى تبديل مى كند. 
اما مدعيان اصالح طلبى كه در برهه هاى مختلف مفسدان اقتصادى را ذخاير نظام، كارآفرين برتر، استيو 
جابز و... نام داده اند، مى كوشند انتساب شيخ االسالمى به جرگه خود را به شيوه هاى گوناگون انكار كنند. آنها 
ادعا كردند كه وى در انتخابات مجلس هشتم تغيير موضع داده و در ليست اصولگرايان بوده است حال آنكه 
ليست مورد  اشاره اين جريان ليست قالبى »اصولگرايان مستقل!« است كه ابتدا سبحانى به عنوان سرليست 
معرفى شــده بود اما وى از شــهر دامغان كانديدا شد و اصالً از حوزه انتخابيه تهران ثبت نام نكرد. نكته ديگر 
حضور پرويز كاظمى اولين وزير كار جدا شده از دولت نهم در اين ليست قالبى است كه بعدها تبديل به حامى 
روحانى و عضو ســتاد انتخاباتى وى شد و هم اكنون در دادگاه پرونده بانک سرمايه به عنوان يكى از متهمين 

اصلى در حال محاكمه است.
اين روزنامه مدعى اصالح طلبى اما در تكاپويى جديد براى ســرپوش گذاشــتن بر اين رسوايى، به شوراى 
نگهبان حمله كرده با اين عنوان كه »شيخ االسالمى از فيلتر شوراى نگهبان رد شده بود« تقالى مذبوحانه اين 
طيف در شرايطى است كه اوال شوراى نگهبان حداقل ها را مى سنجد و دستگاه شايسته سنجى نيست. ثانيا به 
گفته سخنگوى شوراى نگهبان تأييد افراد براى انتخابات هاى مختلف چک سفيد امضاى شوراى نگهبان نيست.

اروپا متعهد به برجام است ؟!
روزنامه ايران ارگان دولت روز گذشته در مطلبى با عنوان »اروپا متعهد به برجام است« به نقل از سخنگوى 
اتحاديه اروپا نوشــت:» هدف ما حفاظت از شــركت هاى اروپايى براى ادامه تجارت با ايران است. در ۳۱ ژانويه 
۲۰۱۹ سه كشور عضو اتحاديه اروپا يعنى فرانسه، آلمان، انگلستان، سازوكار اينستكس را راه اندازى كرده اند كه 
هدف آن تسهيل تجارت مشروع بين ايران و جهان است. اين موضوع در تطبيق با قوانين و مقررات اتحاديه 
اروپا و براساس استانداردهاى مبارزه با پولشويى و مقابله با تأمين مالى تروريسم به شمار مى آيد. به گفته مايا 
كاسيانچيچ، ايران به توافق هسته اى پايبند است و لغو تحريم ها بخش مهمى از برجام است. باور داريم سود 
حاصل از برجام بايد به مردم ايران تعلق يابد...از آغاز به كار اينســتكس بســيار راضى هستيم و معتقديم اين 
سازوكار مى تواند تأثير تحريم ها را كم كند و به شركت هاى اروپايى براى ادامه تجارت مشروع و قانونى با ايران 

امكان دهد.البته اين سازوكار نياز به زمان براى تطابق با ساختار ايران دارد. «
گفتنى اســت ۹ ماه انتظار براى اينكه اروپا براى حفظ برجام، كدام شــق القمــر را خواهد كرد، به تولد 
جنين مرده و ناقص الخلقه اى به نام INSTEX منتهى شد. آيا ما از اروپا خواسته بوديم كه براى ما SPV يا 
INSTEX راه اندازى كند؟ خدعه هاى آمريكا به عنوان كالهبردار اصلى كه جاى خود محفوظ. اما اروپايى ها 
در توافق هســته اى، بر عهده گرفتند در مقابل انجام تعهدات ايران، مقابل تحريم هاى بانكى و مالى و نفتى و 
بيمه اى بايستند. وزارت خارجه ما نام اين توافق را »ب ر ج ا م« گذاشت؛ يعنى »برنامه جامع اقدام مشترک«.
در اين مسير، اروپايى ها يا از همان آغاز، با دولت جديد آمريكا هماهنگ بودند و يا اينكه كوشيدند از فشار 
آمريكا براى مطالبه امتيازات جديد از ايران استفاده كنند و نياز و مضيقه دولت روحانى )به ويژه درباره وعده هاى 
داده شــده به مردم( را ابزار چانه زنى جديد قرار دهند. ايده تولد ســازوكارى جديد به نام SPV -مشروط به 
عقدى جديد و عبور از مطالبه كودک سر راهى و گمشده به نام برجام و تعهدات آن- از همين جا شكل گرفت.
شــعبده بازى اروپا پس از ۹ ماه در واقع، زدن كرم بر ســر قالب و گذاشــتن طعمه زير تله FATF براى 
برجاميزاسيون اقتدار منطقه اى و موشكى ايران است.سازو كار جديد، عمال وقت كشى و بال استفاده است؛ فقط 
چند ماه ديگر ما را معطل مى كند تا حربه توقف تعهدات برجامى يكطرفه )به عنوان اهرم وادار كردن اروپا به 
انجام تعهدات( را به كار نگيريم يا تدبيرى فراتر از برجام براى رونق اقتصاد خود به عنوان هجدهمين اقتصاد 
بزرگ دنيا در قلب تجارت دنيا نيانديشيم. گشوده شدن گره اقتصاد ما متوقف به نااميدى مطلق از غرب است. 

اگر هم مى خواهيم مراودات با اروپا را حفظ كنيم، چاره اش متوازن كردن ناموازنه پسا برجامى است.
حمایت زنجیره ای، جایی از نظارت و جایی دیگر از عدم نظارت!

يک بام و دو هواى طيف موســوم به اصالح طلب هم براى خودش حكايت صد من كاغذ اســت. اين طيف 
به صورت نمادين و شعارى همواره از مسايلى خاص سود برده است، اما در مواقعى خاص شاهد عملكردى مغاير 
از اين طيف بوده ايم كه مواردى از قبيل شفافيت و طرح تشديد برخورد با رانت خوارى و فساد در صحن علنى 

مجلس در سال گذشته دو نمونه از اين رفتارهاى متضاد است.
ديروز روزنامه شــرق در گزارشى به موضوع نظارت بر صدا و سيما پرداخت. احتماال شادى و شعف طيف 
اصالح طلب از تشــديد نظارت بر يک سازمان براى مخاطبان نيز چندان قابل درک نباشد از آن رو كه چطور 
اين طيف در بسيارى از جاهاى ديگر كه از قضا هيچ كنترلى بر آن نيست )مانند فضاى مجازى( بر طبل عدم 
نظارت مى كوبد؟! يا در موضع وزارت ارشاد و نظارت اين وزارتخانه بر كتاب هايى كه تقاضاى انتشار دارند اين 
طيف اصالح طلب بر طبل عدم نظارت مى كوبد و مى گويد نظارت را به اهل قلم و كتاب بسپاريم!! حال چگونه 

است كه نظارت بر صدا و سيما را به اهالى رسانه ملى نمى سپارند؟ 
در گزارش شرق آمده: »...۱۲سال است كه نمايندگان مجلس به دنبال تصويب طرحى هستند كه به اداره 
صدا و ســيما شــكل قانونى بدهد]!![...حاال طرح اداره و نظارت بر صدا و سيما در كميسيون فرهنگى مجلس 

تصويب شده و در نوبت رسيدگى در صحن مجلس قرار گرفته است...«
نهايت زشتى و بى اخالقى طيف مدعى اصالح طلبى در سطرهاى باال در عبارت »قانونى« مشخص مى شود. 
گويا تا كنون رسانه ملى قانونى نبوده است! موضوع ديگر اينكه در فضاى مجازى و پيام رسان خارجى صدها كانال 
و گروه با مضامين مستهجن و ضدفرهنگى وجود دارد؛ همچنين كانال ها يا گروه هايى كه مصرف موادمخدر يا 
گروه هايى مانند شيطان پرستى را ترويج و تبليغ مى كنند! حاال سؤال اين است كه چرا طيف موسوم به اصالح طلب 
براى نظارت بر آن فضا دغدغه اى ندارد؟! به واقع موضوع در روشنگرى هاى رسانه ملى نهفته است. براى نمونه 
در موضوع فتنه 88 و يا در موضوعات ديگرى نظير پروژه هاى نفوذ و يا موضوع برجام اين رســانه به تبيين و 
روشــنگرى پرداخت و اين موارد به مذاق طيفى كه شــعار راستگويى و صداقت با مردم را سر مى دهد چندان 
خوش نيامده و نمى آيد. آنقدر در موضوع برجام به رسانه ملى فشار آوردند تا آن را به انفعال بكشانند.  چنان كه 
از عملكرد اين طيف پيداست، آنها چندان دغدغه نظارت به معناى سالم سازى و پيراستن از موارد ضدفرهنگى 

و ضددينى و اخالقى ندارد بلكه هدف آنها جلوگيرى از روشنگرى هاى اين رسانه در مواقع حساس است.
باید تا 2020 صبر کنیم تا دموکراتها برجام را ادامه دهند!

روزنامه آرمان در مطلبى نوشــت:»از آنجايى كه سال آينده ميالدى انتخابات رياست جمهورى آمريكا در 
پيش است و دموكرات ها حساب ويژه اى روى آن باز كرده اند، فرستادن شخصى مثل آقاى تخت روانچى كه خود 
از پايه گذاران برجام و مذاكره كنندگان توانمند است، مى تواند موضع ايران را در سازمان ملل در جهت حقانيت 
ايران در موضوع برجام و نقض آشــكار اين توافق از ســوى دولت فعلى آمريكا بسيار محكم كند. قباًل نيز وزير 
امور خارجه آلمان به آقاى ظريف گفته بود كه اگر ايستادگى كنيد تا دوره ۴ ساله ترامپ پايان يابد و در دوره 
بعدى دموكرات ها پيروز شوند، بدين علت كه آنها به برجام پايبندى دارند و خود با ايران و كشورهاى اروپايى 

به توافق برجام رسيدند، قطعاً به اين توافق و انجام تعهدات خود باز خواهند گشت«.
گفتنى است در اولين روز اجراى برجام- دى ماه ۹۴- و در مقطعى كه مدعيان اصالحات و برخى دولتمردان 
تاكيد داشتند كه »تحريم ها به تاريخ پيوست«، دولت اوباما با تصويب تحريم هاى ضدايرانى، نقض برجام را كليد زد.
پس از آن، ســريال نقض برجام توســط دولت اوباما با غارت ۲ ميليارد دالرى اموال ايران، تمديد قانون 
تحريمى آيســا، تصويب قانون محدوديت ويزا، تصويب بيش از 8۰ طرح ضدايرانى در كنگره آمريكا و پابرجا 

ماندن تحريم سوئيفت و...ادامه يافت.
باراک اوباماى مؤدب! و باهوش! در آبان ســال ۹۵ و در واپســين روزهاى رياســت جمهورى خود، قانون 
وضعيت اضطرارى عليه ايران را تمديد كرد. در همان ايام برخى رسانه ها نوشتند: »اوباما با اين كار آخرين لگد 

را به برجام زد«.
اوباما با حيله گرى مى كوشيد تا با استفاده از دروغ ها و مكرهاى متعارف خويش، چهره اى زيبا از هيوالى 
بدسيرت آمريكا به نمايش بگذارد، چهره اى كه مى توانست ساده دالن و خوش خياالن را خام كند و فريب دهد. 
در مقابل، ترامپ نماد جنون آمريكايى و كابوى قرن بيست ويكمى است كه ماهيت آمريكا را به نمايش گذاشت.

با اين وجود مدعيان اصالحات همچنان روياى بازگشت دموكرات ها را در سر مى پرورانند.

صفحه11
دوشنبه۲۶فروردین1۳۹۸
۹شعبان1۴۴۰-شماره۲۲1۶1

بحمــداهلل تالش مردمى در اين قضّيه تالش خيلى خوبى بود. اين، بار اّول هم 
نيست؛ در همه  حوادث طبيعى و بالياى طبيعى -كه حوادثى ]است[ كه ظاهر بال 
دارد، اگر چه باطنش ممكن اســت نعمت و عطاى الهى باشد- ملّت ايران حقيقتاً 
جانانه وارد ميدان مى شوند؛ ما اين را بارها و بارها آزموده  ايم. اين روح همبستگى در 
ميان مردم ما و حالت بسيج شوندگى براى خدمت به هم ميهنان يک چيز استثنائى 
است؛ مشّوق مسئولين دولت هم هست، كمک كار آنها هم هست. ...و مردم عزيز ما 
به همكارى هايشــان با مسئولين ادامه بدهند؛ اين كار الزمى است. حضور مردم در 
صحنه، همكارى آنها، كمک آنها حقيقتاً گره گشا است. )بيانات در ديدار مسئوالن 

نظام و سفراى كشورهاى اسالمى ۱۳۹8/۱/۱۴(
ســيل در كنار تمام آســيب ها و رنج هايى كه به همراه داشــت موجب خلق 
زيبايى هاى بى نظيرى هم شــد. مردم سراسر كشــور براى كمک به هموطنانشان 
بسيج شدند. در همه شهرها ولوله به پا شد. مردم براى كمک به مناطق سيل زده 
دســت از پا نمى شناختند. هر كس به هر طريقى كه مى توانست به كمک شتافت. 
جوانان از كار و زندگى روزمره دست كشيدند قيد حقوقشان را زدند مرخصى گرفتند 
و به مناطق سيل زده اعزام شدند. شب را به صبح دوختند و صبح تا شب پاى كار 
ماندند. كسانى كه نمى توانستند حضور پيدا كنند چرتكه اى انداختند و آنچه در توان 
داشتند كمک مالى كردند. مضحک ترين سؤال در اين اوضاع آن است كه از عزيزان 
جهادگر بپرسى: چند گرفتى اومدى اينجا كمک؟ يا بپرسى: چند گرفتى كه به مناطق 

سيل زده كمک مالى كردى؟
آنچه اين همدلى و هميارى را رقم زد آن بود كه مردم به چشمشــان سيل را 
ديدند و مشكل مناطق سيل زده شد مسئله اول كشور. مردم به گل نشستن خانه هاى 
هموطنانشان و از دنيا رفتن عزيزانشان را به چشم ديدند. سرمايه هايى كه يک روزه 

برباد رفت و خانه هايى كه آوار شد. 
در همين روزها و بلكه چند سالى است حال اقتصاد كشور اصال خوش نيست. 
برندهاى خارجى روز به روز در بازار بيشتر خودنمايى مى كنند و محصول توليد كننده 
داخلى روى دستش مى ماند. سيِل واردات، نفس توليدكنندگان را به شماره انداخته 
است. قاچاق پا بر حلقوم سرمايه گذاران در بخش توليد گذاشته است و روز به روز 
بيشتر فشار مى دهد. اما متاسفانه ايرادش آن است كه به چشم ديده نمى شود. باور 
كنيم سيل بى توجهى به توليدات داخلى، بسيارى از هموطنانمان را در خود گرفته، 
خانواده هاى فراوانى را به خاک سياه نشانده است و روز به روز قربانى بيشترى مى گيرد. 
كدام يک از ما اخبار تلخ تعطيلى دومينويى كارخانه ها و كارگاه هاى توليدى داخلى 
را نشــنيده ايم. تعطيلى هر كارخانه معادل با بيكارى چند نفر و به مخاطره افتادن 
زندگى چند خانواده است؟ تفاوتش آن است كه سيل بيكارى هموطنان و بى مهرى 
به توليدات داخلى، به چشم نمى آيد؛ اما متاسفانه وجود دارد و هر روز سطح آن باالتر 

مى آيد. كمى با دقت به اطرافمان نگاه كنيم. 
توليد نيازمند است با همين سرعت كه به كمک سيل زدگان شتافتيم به حمايت 
از آن برخيزيم. بايد فقط و فقط توليدات داخلى را خريد كنيم و اجازه ادامه حيات 
به توليدكنندگان داخلى بدهيم. اگر با اين ديد خريد كنيم اصال اينكه بگوييم ضرر 
مى كنم يا از جيبم مى رود يا ... غلط اســت؛ همان گونه كه وقتى مى خواهيم براى 
كمک به هموطنان سيل زده مان دست در جيب كنيم هرگز از خودمان نمى پرسيم 
به جاى آن، چه چيزى عايدمان مى شود. فعال بايد مراقب باشيم سيل، سرزمين توليد 
را ويران نكند. اولويت اول، آن است. مدتهاست محصول دسترنج هموطنانمان زير گل 

و الى سيل كاالهاى خارجى مانده است. 
»ما نسبت به اقتصاد ملِّى خودمان بايد تعّصب داشته باشيم؛ مصرف جنس خارجى 
يكى از عيوب مهّم ما است؛ ما بايستى تعّصب داشته باشيم نسبت به مصرف داخلى 
و جنس داخلى و اقتصاد ملّى مان. جوان هاى ما تعّصب دارند نســبت به فالن تيم 
فوتبال؛ يكى طرف دار تيم قرمز است، يكى طرف دار تيم آبى است، ]آن هم[ با تعّصب؛ 
و حّتى ]تعّصب به[ تيم هاى خارجى؛ يكى طرف دار تيم رئال اســت، يكى طرف دار 
تيم ]ديگر[؛ اينها تعّصب نسبت به اين تيم ها دارند؛ اگر همين مقدار و همين اندازه 
تعّصب را نسبت به اقتصاد ملّى و توليد داخلى داشته باشيم، بسيارى از كارهاى ما 
اصالح خواهد شد.۱ اينكه كسانى همه اش دنبال ماركها و برندهاى خارجى و اسمهاى 
خارجى باشند، خطاست؛ فرونشاندن يک هوس شخصى است، اما ضربه زدن به يک 
كار عمومى و اصلى است.۲ محصوالت داخلى را مردم مصرف كنند؛ نروند دنبال اين 
نشانه ها. حاال ُمد شده است بگويند »بَِرند« است، بَِرند فالن؛ بَِرند چيست! برويد سراغ 
مصرف توليدات داخلى. آن چيزهايى كه مشابه داخلى دارد، متعّصبانه و با تعّصِب 

تمام، ملّت ايران، خارجِى آن را مصرف نكنند.«۳
حمید وحیدیان

۱( بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى ۱۳۹7/۱/۱ 
۲( بيانات در اجتماع مردم اسفراين ۱۳۹۱/7/۲۲

۳( بيانات در ديدار مردم آذربايجان شرقى ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

چند می گیری كمک كنی؟

سرويس سياسى-
»بنابرتأکید مقام معظــم رهبری و نامه 
مکتوب ایشان و همچنین دستور رئیس جمهور 
موضوع بازسازی، نوسازی و تأمین خسارت به 
عنوان اصلی ترین دغدغه مردم، باید در محور 
توجهات مسئوالن قرار گیرد.« این را رحمانی 
فضلی در صحن علنی مجلس گفت؛ او همچنین 
از صداوسیما و موکب های اربعین تشکر کرد، 
اســامی و اردکانیان، وزرای راه و نیرو نیز 

گزارش هایی از سیاب های اخیر ارائه دادند.
جلسه علنى ديروز مجلس شوراى اسالمى به 
رياست على الريجانى در حالى آغاز شد كه مهم ترين 
دستور كار صحن علنى با توجه به حضور چند وزير 
و روســاى برخى ســازمان هاى مرتبط به بررسى 
وضعيت استان هاى سيل زده و اقدامات صورت گرفته 

اختصاص داشت.
سيداميرحســين قاضى زاده هاشمى با  اشاره 
به دستوركار جلســه ديروز اعالم كرد كه رؤساى 
سازمان هواشناسى، جمعيت هالل احمر و سازمان 
مديريت بحران و وزراى نيرو، جهاد كشاورزى، راه 
و شهرسازى و كشور در اين جلسه توضيحات الزم 
درخصوص اقدام خود در مدت وقوع سيل در كشور 

را ارائه خواهند داد.
تصویب طرح اقدام متقابل 

در برابر تروریستهای آمریکایی
على نجفى خوشرودى سخنگوى كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در گفت وگو 
با خبرگزارى مهر در تشريح جلسه عصر ديروز اين 
كميســيون، اظهار داشت: طرح دو فوريتى تقويت 
جايگاه سپاه پاسداران انقالب اسالمى در برابر آمريكا 
در جلســه امروز كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مورد بحث و بررســى قرار گرفت و كليات 

آن به تصويب رسيد.
وى با اشــاره به تصويب ماده واحده و دو بند از 
اين طرح، اظهار داشــت: طبق اين طرح به منظور 
اقدام متقابل در برابر اقدامات اياالت متحده آمريكا 
در تضعيــف صلح و ثبات منطقه اى و بين المللى و 
قراردادن نام سپاه در ليست گروه هاى تروريستى، 
فرماندهى آمريكا در منطقه غرب آسيا )سنتكام( و 
سازمان ها و نهادهايى كه تحت اختيار اين فرماندارى 
عليــه جمهورى اســالمى ايران اقــدام مى كنند، 
تروريست اعالم مى شــوند و هرگونه كمک مالى، 
فنى، آموزشــى، خدماتى و تداركاتى به اين نيروها 
همكارى در اقدام تروريستى محسوب شده و مرتكب 
به مجازات مقرر در ماده ۵۰8 قانون مجازات اسالمى 
)بخش تعزيرات( مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصالحات و 

الحاقات بعدى محكوم مى شود.
سخنگوى كميســيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس با اشاره به جزئيات اين طرح گفت: 
طبق بند يک اين طرح دولت جمهورى اســالمى 
ايران در چارچوب مصوبات شوراى عالى امنيت ملى 

نيروهاى مسلح براساس تدابير فرماندهى معظم كل 
قوا در برابر اقدامات تروريستى نيروهاى آمريكايى 
و ساير نيروهاى تروريســتى كه منافع جمهورى 
اسالمى را به مخاطره مى اندازد، اقدامات متقابل و 

قاطع انجام دهد.
وى ادامــه داد: طبق بنــد ۲ اين طرح، دولت 
جمهورى اســالمى ايران موظف است با استفاده 
از ظرفيت هــاى حقوقى، سياســى و ديپلماتيک 
بهره منــدى نيروهاى آمريكايى و ســاير نيروهاى 
تروريســتى موضــوع اين قانون را از تأسيســات، 
تجهيزات، منابع مالى و ديگر كمک هاى احتمالى 
كشــورهاى منطقه به حداقل ممكن برساند. ادامه 
بررسى جزئيات اين طرح به جلسه امروز )دوشنبه( 
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى موكول شد.

هماهنگی  جلســه  اولین  برگــزاری 
کمیته های بازسازی

عبدالرضا رحمانى فضلى، وزير كشور در نشست 
علنى ديروز مجلس درخصوص اقدامات وزارت كشور 
در جريان سيل اخير گفت: ۲۵ استان درگير سيلى 
بودند كه در نوع خود بى نظير بود و موجب شد ما 
در هر يک از اين استان ها با شدت و حدت متفاوت 
درگير مسائل و مشكالت زيادى از جمله آبگرفتگى، 
تخريب منازل، مساكن، واحدهاى توليدى، مزارع، 
پل هــا، جاده ها و راه ها باشــيم. اقدامات در حوزه 
پيشگيرى متناســب با گزارش هاى واصل شده به 
گونه اى بود كه توانســتيم با توجه به هدفگذارى، 
خســارت هاى جانى را به عنوان اولين هدف خود 

منظور كنيم. 
رحمانى فضلى با اشاره به هماهنگى بين همه 
دستگاه ها در جريان ســيل اخير توضيح داد: ۲۵ 
استان و بيش از ۴ هزار و ۴۰۰ روستا درگير باران و 
سيل بودند ولى قدرت هماهنگى و بسيج شوندگى 
و تأمين امكانات و منابع و ماشــين آالت به ويژه در 
ايام نوروز كه همگى بــه دنبال كار و زندگى خود 

هستند، به خوبى انجام شد.
وى خواستار آن شد كه تا آخر ارديبهشت ماه 

اين جديت در مقابله و پيشــگيرى در كشور وجود 
داشته باشد و با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبرى و 
نامه مكتوب ايشان و همچنين دستور رئيس جمهور 
توضيح داد: موضوع بازســازى، نوســازى و تأمين 
خسارت به عنوان اصلى ترين دغدغه مردم بايد در 

محور توجهات قرار گيرد.
تشکر وزیرکشور 

از صداوسیما و موکب های اربعین
اين عضــو كابينه دولت دوازدهم با اشــاره به 
اينكه اولين جلســه هماهنگى روز گذشــته و با 
تشكيل كميته هاى مختلف اعم از كميته فرهنگى و 
اجتماعى و كميته نوسازى و بازسازى مساكن برگزار 
شــده است، گفت: در اين مرحله براى پيشبرد كار 
به كمک مجلس نياز داريم زيرا بحث سيالب ها در 
شرايط كنونى بايد ما را در انجام امور پيش بينى و 

پيشگيرى فعال تر كند.
اين عضو كابينه دولت دوازدهم با اشاره به اينكه 
۲۰۰ موكــب اربعين در اين ايام فعال و مشــغول 
خدمت رســانى به مردم شد، توضيح داد: از صدا و 
سيما كه در اين مدت همراهى ويژه داشت و موجب 
افزايش مشاركت مردم و بسيج شوندگى آنها شد، 
تشكر مى كنم ضمن آنكه اصحاب رسانه نيز در اين 

خدمت رسانى همراه ما بودند.
وزير كشــور در پاســخ به ســؤال مســعود 
برآورد  درخصوص  پزشــكيان نايب رئيس مجلس 
خسارت سيل گفت: اگرچه خسارات در حال افزايش 
است اما تاكنون رقم ۳۰ تا ۳۵ هزار ميليارد تومانى 

براى آن پيش بينى شده است.
نقش آفرینی بخشهای خصوصی، دولتی 

و نیروهای مسلح
محمداســالمى، وزير راه و شهرسازى نيز در 
جلســه ديروز در بخشى از گزارش خود گفت: »در 
نقاط ســيل زده بيش از ۱۰ هزار و ۹۰۰ ابنيه فنى 
آسيب ديده كه شامل آب نما، آب رو و انواع پل است. 
در اين ميان 7۲۵ پل تخريب شده و باقى مانده آن 
آسيب هاى جزئى و كلى داشته است. موضوع مهمى 

كه در اين مقطع شاهد بوديم، فعال شدن چشمه 
ســارهايى كه ساليان سال خشک بودند، خروشان 
شده و با حركت آب ها در جاى جاى جاده ها آسيب 
پذيرى جاده ها را افزايش داده اند. در مسير رودخانه ها 
و مسيل ها، حجم آبى كه روان شد در خيلى از نقاط 
به ويژه در استان لرستان و گلستان، بيش از سه برابر 
دوره بلندمدت بود و به همين دليل در گزارشــات 
خبرى و فضاى مجازى مشاهده مى كرديم كه حجم 
ســنگين آب از روى پل ها عبور مى كند. اين نشان 
مى دهد كه حجم دبى آب رودخانه ها بيشتر از حجم 
آبى بود كه براى پل ها در نظر گرفته شــده بود. به 

ويژه در رودخانه هاى گچان و سيمره.«
اين عضو كابينه دولت دوازدهم گفت: »جاده 
اصلــى پلدختر- خرم آباد به طــول ۱۰8 كيلومتر 
تخريب شد و بيش از ۴۰ كيلومتر آن آسيب جدى 
ديده است. بيش از حجم خسارت هاى وارد شده به 
جاده ها و ابنيه هاى فنى، حدود ۳ هزار و ۵۲۰ ميليارد 
تومان است. خطوط ريلى نيز دچار آسيب شده اند اما 
با اقدامات گوناگون همواره سعى كرديم از خطوط 
ريلى استفاده فعال كنيم. نكته ديگر اينكه تخريب 
۱۵۰ هزار واحد مســكونى در شهر و روستاها بوده 
است. ۵ هزار واحد آن نياز به بازسازى مجدد و يكصد 
هزار واحد نياز به تعمير دارند. نكات ارزشمندى كه 
در اين مقطــع رخ داد نقش آفرينى تمام همكاران 
بخش خصوصى، دولتى و نيروهاى مســلح در اين 

شرايط بحرانى بود.«
آبگرفتگی 44تاالب کشور

 40 تا 100درصد 
وزير نيرو نيز در جلســه ديــروز گفت: »اصل 
موضوع سيل اجتناب ناپذير است، هر مقدار تجهيزات 
الزم است بايد براى پيش بينى ها تهيه شود، آخرين 
پيش بينى كه ۹ بهمن ماه سال گذشته در شوراى 
آب ارائه شد حاكى از اين بود كه در سه ماهه اسفند، 

فروردين و ارديبهشت شرايط عادى است.«
وزيــر نيرو با بيان اينكــه  فراموش نكنيم در 
حوزه هايى كه سيل رخ داد به دليل ظرفيت مخازن 
و حجم سيالب ها شرايط نامناسبى براى پايين دست 
ايجاد شد، تصريح كرد: »دستور رئيس جمهور براى 
تشكيل هيئت بررســى و تدوين گزارش سيل ها 
صادر شــده، ســازمان هاى اجرايى توانسته اند در 
پاســخگويى به حادثه و بازگردانى شرايط به نحو 

مطلوبى عمل كنند.«
وزير نيرو در پايان خاطرنشان كرد: »مديريت 
۱۰ ميليــارد مترمكعب آب ورودى به مخزن چند 
ســد تنها با مديريت در رهاسازى آب هاى ذخيره 

شده امكان پذير بود.«
دكتر علــى الريجانى رئيس مجلس در پايان 
گفت: »درخصوص مسئله اليروبى رودخانه ها كه جزء 
وظايف وزارت نيرو اســت با توجه به اينكه احتماال 
ترسالى ادامه پيدا مى كند برنامه اى به مجلس ارائه 

كنيد تا در سال آينده دچار مشكل نشويد.«

وزیر کشوردر صحن مجلس: 

بنابر نامه رهبرانقالب و دستور رئیس جمهور
اولویت نخست، بازسازی مناطق سیل زده است
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سردار شریف با اشاره به رصد پهپادی 
دقیق و 24 ساعته و بکارگیری 270 فروند 
شناور ســپاه در مناطق سیل زده ،گفت: 
خدمت رسانی پاســداران و بسیجیان  تا 
رفع آالم و مشــکات هموطنان عزیز در 
استان های سیل زده و بازگشت وضعیت به 
شرایط عادی همچنان تداوم خواهد داشت.

با گذشــت نزديــک به يک ماه از شــروع 
بارندگى هاى شديد در كشور كه منجر به جارى 
شدن سيل در برخى استان ها به ويژه گلستان، 
مازندران، لرستان و خوزستان و  بروز خساراتى 
براى هموطنان در اين استان ها گرديد ؛ سردار 
سرتيپ دوم پاســدار رمضان شريف سخنگو و 
مسئول روابط عمومى كل سپاه در گفت و گو با 
سپاه نيوز به تشريح اقدامات  و فعاليت هاى سپاه و 
بسيج در فرآيند امداد و كمک رسانى به هموطنان 

سيل زده پرداخت.
سردار شــريف با اشاره به ابالغ فرمانده كل 
ســپاه به نيروها، سپاه هاى اســتانى و قرارگاه 
سازندگى خاتم االنبيا)ص( مبنى بر  تسريع در 
امدادرسانى بيشتر و گسيل امكانات براى ترميم 
زيرساخت ها و كمک به سيل زدگان،كاهش تلفات 
انســانى، كمک و مساعدت به مردم سيل زده ، 
ارائه خدمات اوليه مانند تغذيه، بهداشت، اسكان 
و ترابرى و نيز مديريت متمركز براى جلوگيرى 
از افزايش خطر سيل را سرلوحه اقدامات سپاه در 
امداد رسانى به سيل زدگان برشمرد و تصريح كرد: 
در جريان سيل اخير  سپاه هاى استانى درگير در 

سيل و  سپاه هاى استانى معين ، نيروهاى زمينى 
،دريايى، هوافضا  وبســيج ، قرارگاه ســازندگى 
خاتم االنبيا)ص( و معاونت هاى پشتيبانى مانند 
لجستيک ،بهدارى و نيروى انسانى سپاه به طور 
مداوم ، مشغول امدادرسانى و كمک به هموطنان 

در استان هاى سيل زده مى باشند.
وى افزود :حضور فرمانده كل سپاه، نماينده 
ولــى فقيه در ســپاه ،جانشــين فرمانده كل ، 
فرماندهــان نيروها و قرارگاه ســازندگى خاتم 
االنبيا)ص( و نيز مسئولين معاونت هاى پشتيبانى 
و ستادى در مناطق سيل زده و تقسيم كار براى 
ارائه خدمات بهتر و مديريت جهادى و انقالبى 
در صحنه از نخستين ساعات وقوع سيل در حال 
انجام است و بحمدهلل حضور ميدانى فرماندهان 
نقش تعيين كننده اى در مديريت بحران و كاهش 
آالم مردم عزيز در مناطق سيل زده داشته است.

سردار شــريف در ادامه با اشاره به اقدامات 
برجسته رده ها و نيروهاى سپاه در جريان سيل 
اخير ، جمع آورى كمک هــاى مردمى ، فراهم 
كردن امكانات ترابرى و ارسال و توزيع كمک ها 
با هماهنگى سازمان هاى مسئول در منطقه را از 
جمله اقدامات سپاه هاى استانى درگير در سيل 
و سپاه هاى استانى كه به عنوان معين براى هر 
يک از اســتان هاى سيل زده مأموريت داشتند 
برشــمرد و افزود:  اعزام  پاسداران ، بسيجيان 
و گروه هــاى جهادى به منظــور ارائه خدمات 
ميدانى و همكارى با ستادهاى بحران استان ها 
،  برقرارى امنيت و نيز كمک رسانى به مردم در 

اسكان، تغذيه و پاكسازى منازل، معابر و محلهاى 
كســب آنان از ديگر اقداماتى است كه طى يک 
ماهه اخير در مناطق سيل زده صورت پذيرفته 

و همچنان ادامه دارد.
وى اظهار كرد: فرمانده نيروى زمينى سپاه 
و معاون هماهنگ كننده اين  نيرو از نخستين 
روزهاى وقوع سيل در مناطق سيل زده حضور 
دارند؛ همچنين نيروى زمينى سپاه با استقرار ۳ 
بيمارستان صحرايى در مناطق سيل زده به ارائه 
خدمات تخصصى امدادى و درمانى به هموطنان 

سيل زده مى پردازد.
رمضان شريف افزود: بكارگيرى واحدهاى 
مهندسى نيروى زمينى سپاه  براى ايجاد و ترميم 
سيل بند ها ،حفر كانال ،ساخت پل و...، بازگشايى 
مسيرهاى اصلى ارتباطى مانند جاده دسترسى 
معموالن و ســاخت پل هاى ۱۹ گانه در استان 
گلستان ، بكارگيرى ۵۶۳ دستگاه ماشين آالت 
مهندسى و نيز به كارگيرى بالگردهاى هوانيروز 
به منظور جابه جايى و اقدامات ترابرى مورد نياز در 
طى روزهاى اخير توسط يگانهاى نيروى زمينى 

سپاه صورت گرفته است.
ســردار شــريف در ادامه خاطرنشان كرد: 
همچنين قرارگاه كربالى نيروى زمينى ســپاه 
در خوزستان تاكنون بيش از ۴ هزار متر ترميم 
و احداث ســيل بند را به انجام رســانده است؛  
تامين بيش از ۲۰۰ هزار ليتر آب شــرب سيل 
زدگان و اعزام و اســتقرار بيمارستان صحرايى 
حضرت فاطمه زهرا )س( از اســتان كرمان به 

خوزســتان از ديگر اقدامات اين نيرو در مناطق 
سيل زده مى باشد.

ســخنگوى سپاه در ادامه راه اندازى قرارگاه 
پشتيبانى و امداد رسانى آبى در مناطق سيل زده 
را از اقدامات برجسته نيروى دريايى سپاه در يارى 
رساندن به سيل زدگان برشمرد و تصريح كرد: 
اين نيرو با به كارگيرى بيش از ۲7۰ فروند شناور 
ســبک اقدام به نقل و انتقال و جابه جايى مردم 
كرده است؛ همچنين به منظور تردد در كانال ها 
و مسير هاى كم عمق مناطق سيل زده 7۰ فروند 

قايق جيمينى به اين نقاط ارسال شده است.
وى افزود: انجام اقدامات ترابرى ســنگين 
تجهيزات در مسيرهاى دريايى، بكارگيرى بيش 
از ۱۰۰ دســتگاه ماشــين آالت راهسازى اعم 
از بولدوزر، جرثقيــل، بيل مكانيكى، كاميونت 
و كشــنده  و نيز استقرار بيمارستان تخصصى 
نيروى دريايى سپاه با تجهيزات و امكانات كامل 
در منطقه هويزه، از جمله اقدامات اين نيرو در 

جريان سيل اخير است.
سردار شريف اســتقرار دو فروند بالگرد به 
منظور امدادرسانى و انتقال بسته هاى حمايتى 
به مناطق فاقد مســير تــردد زمينى را از ديگر 
اقدامات نيروى دريايى ســپاه در ســيل اخير 
برشــمرد و اظهار كرد: ۴۰۰ نيروى متخصص 
شناورى ،غواص ،مكانيک دريايى ،آماد، پزشكى 
و امداد و نجات نيز در مناطق سيل زده به ويژه 
در خوزستان حضور داشته و به ايفاى نقش در 

كمک رسانى به هموطنان سيل زده مى پردازند.

گزارش سردار شریف از خدمت رسانی به سیل زدگان

سپاه در سیل چه كرد؟

هنرمندان بسیجی از مدیریت فرهنگی 
و هنری کشور انتقاد کردند.

نشست هم انديشــى هنرمندان بسيجى با 
سردار »محمدحسين سپهر« جانشين سازمان 
بسيج مســتضعفين عصر شنبه در پادگان ولى 

عصر)عج( برگزار شد. 
جمــال شــورجه، رضا اســماعيلى، رحيم 
مخدومى، مصطفى محمدثى خراسانى، محمدتقى 
فهيم، جمشــيد جم، كوروش زارعى، كمالدين 
شــاهرخ، حسين اسرافيلى و بســيارى ديگر از 
چهره هاى سرشناس هنرى و ادبى كشور در اين 

نشست حضور داشتند.
سيد محمد حسينى وزير اسبق فرهنگ و 
ارشاد اســالمى در ابتداى اين نشست به هفت 
دستاورد مورد اشاره در بيانيه گام دوم پرداخت و 
عنوان كرد: تک تک هفت دستاورد مورد  اشاره 
در بيانيه گام دوم مى تواند سوژه براى كار هنرى 
باشــد. در ايام دهه فجر بمب بــاران تبليغات و 
تحريف بود؛ بى بى سى و ديگران با نگاه خودشان 
۴۰ سال انقالب را تحليل مى كردند و مى خواستند 
همان نگاه را القاء كنند. يک گذشته تيره و تار و 

يک آينده اى كه معلوم نباشد چيست. 
جمال شورجه، كارگردان سينما نيز گفت: 
سينما خاكريزى اســت كه دست سكوالرها و 
ليبرال هاســت؛ همان طور كه پــاره ديگرى از 

هنرهايمان چنين است.
اين كارگردان ســينما اهتمام بســيج در 
فعاليت هاى ســينمايى را موجب بازپس گيرى 
سنگرهاى از دست رفته فرهنگى دانست و افزود: 
بدون برنامه، نگاه و استراتژى نمى توان در حوزه 

سينما فعاليت كرد. 
رحيم مخدومى نيز در ادامه اين نشســت 
گفت: براى رصد صحيح جريان فرهنگى بايد به 

سيره رهبر معظم انقالب تاسى داشت. حضرت 
آقا وقتى آن طورى كه بنده اطالع حاصل كرده ام، 
حدوداً هفته اى يک نشست با فعاالن فرهنگى كه 
در خط مقدم هستند نه در ستاد؛ دارند. داغ داغ با 
كسانى كه در خط مقدم فرهنگى مبارزه و تالش 

مى كنند، نكات را دريافت مى كنند.
وى ادامه داد: رمان هم همانند بســيارى از 
موضوعات فرهنگى و هنرى در دســت جريان 
انقالبى نيســت چراكه موضوعات مهم انقالب 
هنوز سياستگذارى نشده است. بعد از ۴۰ سال 
هنوز هيچ سياست گذار فرهنگى براى نوشتن يک 
كتاب بزرگ از امام خمينى)ره( برنامه ريزى نكرده 
اســت و مداوم براى شش ماه و يک سال آينده 

برنامه ريزى مى كنيم. 
جمشيد جم خواننده نيز در اين نشست در 
سخنانى با بيان اينكه كمى از جريان موسيقى 
سهم جريان انقالبى شده است، گفت: با چنگ و 
دندان تالش مى كنيم سهمى از موسيقى كشور 

داشته باشيم تا موسيقى اصيل ماندگار شود. حدود 
هشت هزار هنرمند ثبت شده در رشته موسيقى 
در استان ها وجود دارند كه سرشار از نيرو، عشق 
و انقالب هستند. حيف است كه اين هنرمندان 
رها شــوند درحالى كه در تاالرهاى تهران آثار 
تهى از هنر و كالم ارائه مى شــود و در ماشين ها 

شنيده مى شود. 
وى به بودجه هاى كالن خانه موسيقى  اشاره 
كرد و ادامه داد: خانه موسيقى بودجه كالن دارد 
و ما اگر بودجه و پول داشــته باشيم مى توانيم 

هنرمندان درجه يک به دنيا تحويل دهيم.
رضا اسماعيلى شاعر و مسئول انجمن شعر 
بسيج در اين نشست اظهار داشت: ما يک برند با 
عنوان »كنگره سراسرى شعر بسيج« داشتيم كه 
هم  پاى كنگره هاى بزرگ كشورى برگزار مى شد 
كه به خاطر مشــكالت مالى برگزار نشد و امروز 
جريان هنرى بسيج مطالبه احياى آن را دارد كه 

با رويكرد جديد برگزار شود. 

هوشنگ توكلى، بازيگر سينما و تلويزيون نيز 
در ادامه اين نشست گفت: مديريت كالن فرهنگى 
ما زياد دل خوش از بچه مسلمان ها نداشته است و 

دوست نداشته اين عزيزان فعاليت كنند. 
اين هنرمند خاطرنشان كرد: درحوزه فرهنگ 
و هنر بخاطر وجود يک جريان پيچيده ماسونى 
بعد از ۴۰ ســال هنرمندان انقالب تنها پنج نفر 
معرفى مى شــود درحالى كه نزديک به دو هزار 
و ۲۰۰ اثر فقط طى ســه ماه مطالعه شده كه به 
دستور رهبر انقالب كتاب خواهد شد و در دهه 

فجر امسال رونمايى خواهيم كرد. 
انسيه شاه حسينى، نويسنده و فيلمساز هم در 
بخش ديگر اين مراســم درحالى كه لباس سپاه 
برتن داشت گفت: اوالً از آقاى ترامپ ممنونم كه 
من را به آرزويم رساند تا لباس سپاه بپوشم چراكه 

هميشه آرزو مى كردم سپاهى باشم. 
ســردار محمدحســين ســپهر جانشين 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين نيز گفت: اگر 
مــا روحيه انتقادپذيرى را از خودمان دور كنيم؛ 
قطعاً در تحقق آرمان ها و رسالت هاى اجتماعى و 
ملى موفق نخواهيم شد لذا از هرگونه نقد و تذكر 
با روى باز اســتقبال مى كنيم چراكه هنرمندان 
بسيجى دغدغه انقالب اسالمى و شهدا را دارند. 
وى از تجميع تمام ســاختارهاى هنرى و 
فرهنگى بسيج تحت مديريت سردار آزادى خبر 
داد و گفت: مديران سازمان بسيج مستضعفين 
معتقد بــه حمايت از كارهاى فرهنگى و هنرى 
هستند. اعتبارات بسيج هنرمندان در سال ۹8 
با افزايش ۱۰۰ درصدى همراه خواهد بود تا در 
زمينه هاى مختلف هنرى بحث آموزش و توليد 
آثار هنرى انجام شود تا هنرمندان جوان انقالبى 
وارد عرصه شــوند و زمينه تمدن سازى اسالمى 

درگام دوم انقالب محقق شود.

انتقاد هنرمندان بسیجی از مدیریت فرهنگی و هنری كشور

سیاب به خراسان رضوی رسید
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پنج روستا در مناطق فارياب و ارزوئيه اين استان به دليل شدت بارش ها و احتمال 
وقوع سيالب تخليه شدند.

بامداد ديروز برق شهرستان شهربابک قطع شده بود كه اين مشكل برطرف شد.
رئيس  اداره روابط عمومى اداره كل آموزش و پرورش استان كرمان نيز از تعطيلى 
مدارس ۱۰ شهرستان اين استان به دليل پيش بينى بارش باران و جارى شدن سيالب در 
روز يكشنبه خبر داد. مدارس شهرستان هاى بافت، رابر، ارزوئيه، جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، 

رودبار جنوب، قلعه گنج، منوجان و فارياب ديروز در تمام مقاطع تحصيلى تعطيل شد.
4 مسیر ارتباطی در رودبار جنوب مسدود شد

فرماندار رودبار جنوب گفت: بر اثر سيالب سه مسير ارتباطى فرعى از سمت رودبار 
جنوب به شهرستان كهنوج و يک مسير ارتباطى روستايى در اين شهرستان مسدود شد.

منصور خانه گير از طغيان رودخانه دوكمپ در منطقه جازموريان خبر داد و گفت: 
با قطع شدن اين مسير راه ارتباطى ۱۶ روستا مسدود شده و اين تعداد روستا جمعيتى 

افزون بر ۲ هزار نفر دارند.
خطر از شهر اهواز رفع شد

فرمانده گروه ۴۰ صاحب الزمان نيروى زمينى سپاه و مسئول مهندسى نيروهاى مسلح 
در استان خوزستان گفت: حالت بحرانى از شهر اهواز برداشته و خطر از مناطقى كه در 

شرايط سيالب بودند همچون ورودى شهر اهواز رفع شد.
سرتيپ »محمد گرامى« اظهار داشت: گروه ۴۰ صاحب الزمان نيروى زمينى سپاه يک 
سيل بند به طول هشت كيلومتر در مناطق پرخطر شهر اهواز و كانال هاى پرخطر شهر 
ايجاد كرده است.  وى تاكيد كرد: فعال مشكلى از بابت سه كانال مهم شهر يعنى الغدير، 
سلمان و شهيد چمران نداريم و اكنون آب با شدت زياد در حال حركت به جفير است، در 
مسير گلدشت به مالشيه نيز با تالش شبانه روزى نيروها سيل بند هاى محكمى ايجاد شد.

جریان سیابی رودخانه های خوزستان متوقف شد
مدير دفتر برنامه ريزى منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، با بيان اينكه جريان 
سيالبى به رودخانه هاى استان فعال متوقف شده گفت: كاهش خروجى سدها به پايين دست 

تا زمان بارش هاى آينده ادامه مى يابد.
داريوش بهارلويى بيان كرد:جريان ورودى به سدهاى خوزستان كاهش نسبى داشته 

و اين كاهش تا زمان بارش هاى جديد در حوزه هاى آبريز تداوم دارد. 
وى افزود: در اين مدت، سعى شده كه براى كم كردن فشار در پايين دست حوزه ها، 

خروجى از سدها در حوزه هاى كرخه و دز و كارون تعديل شود. 
بهارلويى اضافه كرد: با توجه به اينكه حدود ۹8 درصد ظرفيت سدهاى خوزستان 

تكميل شده و ظرفيت مهار سيالب در آنها كم است، خروجى سدها بايد افزايش يابد. 
بهارلويى ادامه داد: خطر هنوز وجود دارد اما اميدواريم با تمهيداتى كه ديده شــده 

ديگر شاهد پيشروى سيالب نباشيم.
توقف آبگیری از کانال سلمان 

مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان گفت: گزارش هايى از وجود لكه هاى نفتى بر 
آب كانال سلمان رسيد كه براى حفظ سالمت شهروندان آبگيرى از اين كانال متوقف شد.

صادق حقيقى پور اظهار داشت: آب آشاميدنى مورد نياز قسمت هاى مركزى اهواز از 
كانال سلمان تامين مى شود و بنابر احتياط فعال از اين كانال براى تامين آب آشاميدنى 
برداشت نخواهد شد. وى ادامه داد: بخشى از آب كانال سلمان به رودخانه كارون مى ريزد 
از همين رو تيم هايى براى بررسى و پايش آب در رودخانه كارون نيز مستقر شده است.

حقيقى پور يادآور شــد: ممكن است در برخى نقاط شهر اهواز شاهد افت فشار و يا 
قطعى موقت آب باشيم.

در چند روز گذشته به دليل سرريز كانال شهيد چمران و كانال سلمان كه از كرخه 
منشــعب مى شــوند، رودخانه هاى كرخه و دز به هم متصل و سرريز آنها در شهرستان 

اهواز جارى شد.


