2

سیاست

سه شنبه  27فروردین 1398
 10شعبان  16 1440آوریل 2019

سال بیست و هفتم
شماره 6999

سرمقاله

رهبر انقالب اسالمی در سی و ششمین دور ه مسابقات بینالمللی قرآن کریم عنوان کرد

عزت ماست
قوت و ّ
تمسک به قرآن مای ه سعادتّ ،
ّ

بلوغاجتماعی
پیش شرط توسعه کشور
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

عکس :مهر

رهبر انقالب اسالمی تمسک به قرآن را مایه سعادت ،قوت وعزت
عنوان کرده و فرمودند :آنچه امروز دشمنان علیه ایران انجام می دهند،
نفس های آخر دشمنیشان با جمهوری اسالمی است .هرچه آنها
سختتر بگیرند ،اراده ما قویتر خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت
اهلل العظمی خامنه ای ،اســاتید ،قاریان و حافظان برت ِر شرکتکننده
در سی و ششمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم ،با حضور
در محفل انس با قرآن در حسینی ه امام خمینی (ره) با رهبر انقالب
اسالمی دیدار کردند.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار فرمودند :قرآن گفته «ا َ ِشدّا ُء َع َلی
ُ
الک ّفار»؛ بعضی از ما مسلمانان این را فراموش می کنیم ،مثل کسانی
که در کشورهای اسالمی با آمریکا و صهیونیستها ساختند و خون
فلسطینیها را لگد کردند و ح ّقشــان را ضایع کردند .ا َ ِشدّا ُء َعلی
ُ
الک ّفار را فراموش کردند و شــدند نوکر ک ّفار .االن بسیاری از سران
کشورهای عربی از این قبیلند.
ایشان در ادامه خاطرنشان کردند :دســت ه دیگر « ُر َحما ُء بَینَ ُهم» را
فراموش کردند .اینها مؤمن به اهلل و قرآن و کعبه را تکفیر می کنند و
وقتی ُر َحما ُء بَینَ ُهم نبود ،جنگ های داخلی راه میافتد .سوریه و یمن
را ببینید؛ االن یمن ۴سال است که بمباران می شود .آن بمبارانکننده،
به ظاهر مسلمان است اما به مسلمانان رحم نمی کند.
ایشان همچنین فرمودند :شهیدان خیلی چیزها یاد ما دادند .االن این
حرکتی که در امداد به ســیلزدگان میبینید ،این آموزش شهدای
ماست .حرکت عظیم مردم از مناطق مختلف کشور به سمت مناطق
سیلزده ،یک پدیده عجیبی است .مردم و جوان ها به آنجا می روند
و همراه جوانان خود آن محل ها ،با تنشان و دستشان و امکاناتشان
و پولشان ،امداد می کنند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه گفتند :حرکت عظیمی راه افتاده که در
دنیا کمنظیر است؛ اینکه آحاد مردم اینجور سیلآسا حرکت کنند و
بروند؛ این درس شــهدای ماست .در ده ه شصت و در دوران دفاع
مقدس هم جوان ها همینجور با شوق و ذوق حرکت میکردند و
فداکارانه می رفتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از بیاناتشان فرمودند:
آنچه امروز دشــمنان علیه ایران انجام مــی دهند ،نفس های آخر
دشمنیشان با جمهوری اسالمی است .هرچه آنها سختتر بگیرند،

اراده ما قویتر خواهد شد؛ هرچه آنها شدت عمل به خرج دهند ،ما
قویتر خواهیم شد؛ هرچه آنها نسبت به پایبندی ما به معارف قرآنی
بیشتر عصبانی بشوند ،پایبندی و تمسک ما به قرآن بیشتر خواهد شد.
تمسک به قرآن مای ه سعادت و ق ّوت و ع ّزت ماست.
ّ
ایشان در این مراسم ،فهم قرآن و عمل به آن را تأمینکنندهی سعادت
بشر در دنیا و آخرت دانستند و با تأکید بر این که بسیاری از مشکالت
و گرفتاریهای امت اســامی و بشریت به علت عمل نکردن به
معارف قرآنی اســت ،گفتند :امروز به لطــف الهی در جمهوری
اسالمی ،اقبال مردم بهویژه جوانان به معارف قرآنی و تمسک به این
معارف روزبهروز در حال گسترش است و همین تمسک به قرآن
مایهی سعادت ،ق ّوت و عزت نظام اسالمی خواهد بود.
رهبر انقالب اســامی بــا قدردانی از دســتاندرکاران برگزاری
مسابقات بینالمللی قرآن ،تالوت قرآن و انس با آن را مقدمهی فهم
و معرفت قرآنی و همچنین تعمیق معنویت در قلب و ذهن انسان
برشمردند و افزودند :بسیاری از کجرویها ،بدفهمیها ،ناامیدیها،
خیانتها ،دشمنیها و تسلیم شدن در برابر طواغیت ،به علت دوری
از قرآن ،و معنویت و معرفت ناشی از آن است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر این که عمل به قرآن زمینهساز
عزت ،رفاه ،پیشرفت ،قدرت ،انسجام ،سبک زندگی شیرین در دنیا
و تأمینکنندهی سعادت آخرت است ،خاطرنشان کردند :متأسفانه
برخی سران کشورهای اسالمی به دستورات قرآنی عمل نمیکنند
و به جای آنکه «اَشدا ُء علی الکفار» باشند ،نوکر و دنبالهرو آمریکا
و صهیونیســتها هســتند و به جای «رحما ُء بَینَ ُهم» ،زمینهساز
اختالفها و جنگها همچون جنگ ســوریه ،یمن و کشتار مردم
مسلمانشدهاند.
ایشــان ،الزم ه عمل به قرآن را یاد خداوند و تقوای الهی دانستند و
با اشــاره به شهدا بهعنوان انسانهایی که در مرتبهی عالی تقوا قرار
دارند ،گفتند :شهدای ما درسهای زیادی را به ملت ایران دادند که
نمونهی بارز آن ،پدیده کمنظیر حرکت عظیم مردمی برای کمک به
مناطق سیلزده است.
حضرت آیــتاهلل خامنهای ،امدادرســانی و کمکهای مردمی به
مناطق ســیلزدهی گلستان ،مازندران ،ایالم ،لرستان و خوزستان را
شبیه حرکت جوانان در دوران دفاع مقدس خواندند و افزودند :این
حرکت عجیب مردمی که این روزها شاهد هستیم ،همانند روحیهی

فداکاری و شوق و ذوق جوانان در دههی شصت است.
ایشان ،این روحیه را نتیجهی آموزهها و درسهای قرآنی برشمردند و
با اشاره به دشمنیها با جمهوری اسالمی ایران ،تأکید کردند :اگرچه
دشــمنیها و حجم و شدت آن بیشتر از گذشته به نظر میرسد اما
این اقدامات و توطئهها ،ن َ َفسهای آخر دشمنیِ دشمنان با جمهوری
اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :هرچه آنها نسبت به ملت ایران
شــدت عمل بیشتری به خرج دهند و سختتر بگیرند و هرچه از
پایبندی ملت ایران به معارف قرآنی عصبانی شوند ،اما این ملت در
تمسک خود را به قرآن
مقابل ،قویتر و قدرتمندتر خواهد شــد و ّ
بیشتر خواهد کرد.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســامی ،حجتاالسالم خاموشی

نماینــده ولیفقیه و رییس ســازمان اوقاف و امــور خیریه با بیان
گزارشی ،گفت :سی و ششمین دورهی مسابقات بینالمللی قرآن
کریم با شعار «یک کتاب ،یک امت» و با هدف ایجاد فضای انس
میان مســلمانان ،زمینهسازی جهت ایجاد هویت اسالمی واحد در
سایهی آموزههای قرآن و ایجاد فضای وحدتبخش میان ملتهای
مسلمان در شهرهای تهران و قم برگزار شد.
وی با اشــاره به فعالیتهای انجامشــده در این دوره از مسابقات،
افزود :در رویداد بزرگ قرآنی امســال  ۳۲۹نفر از اهالی قرآن از ۶۷
کشور جهان شامل مسابقهدهندگان ،داوران ،مهمانان ویژه و جمعی
از اساتید و فعاالن قرآنی حضور داشتند.
در ابتدای این دیدار تعدادی از اســاتید و برگزیدگان مســابقات
بینالمللی قرآن کریم ،آیاتی از کالماهلل مجید را تالوت کردند.

عضو شورای عالی بیمه:

کمتر از  10درصد خسارت سیل ،تحت پوشش بیمه است
عضو شورای عالی بیمه گفت :برآورد می شود که  10درصد از خسارتهای مربوط به سیل
در تعهد شرکت های بیمه قرار دارد و بقیه خسارت دیدگان بیمه نشده اند« .غالمعلی ثبات»
در گفت و گو با ایرنا افزود :بخش عمده تعهد بیمهها در سیل مربوط به منازل مسکونی است
که شــهرداری ها و برخی دستگاه ها اقدام به بیمه گروهی واحدهای مسکونی کرده بودند.
عضو شورای عالی بیمه با بیان اینکه بر اساس گزارش ها  500هزار واحد مسکونی در کشور
تحت پوشش بیمه قرار دارند ،ادامه داد :تاکنون برای  50هزار واحد مسکونی پرونده خسارت
تشکیل شده است که برای  20هزار مورد خسارت پرداخت شده است .وی به بیمه منازل شهر
آق قال اشاره کرد و گفت :برای جبران خسارت دو هزار و  500خانه سیل زده آق قال ،بیمه
ایران باید  25میلیارد تومان خسارت پرداخت کند؛ این در حالیست که تنها  32میلیون تومان

چهارسویسیاست
یادآوری وزیر امور خارجه به شرکای اروپایی برجام:

منعی برای غنی سازی ایران وجود ندارد

وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود نوشت :طبق ان پی تی ،برجام و قطعنامه  2231شورای
امنیت هیچ منعی برای غنیسازی ایران وجود ندارد؛ نه اکنون ،نه در سال  2025و نه پس از آن.
به گزارش ایرنا از اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه« ،محمد جواد
ظریف» امروز دوشنبه در حســاب کاربری خود در توییتر نوشت«:یادآوری برای سه شریک
اروپایــی ما در برجام :طبق ان پی تی ،برجام و قطعنامه  2231شــورای امنیت هیچ منعی برای
غنیسازی ایران وجود ندارد؛ نه اکنون ،نه در سال  2025و نه پس از آن .برای شرکای اروپایی،
خواندن سندی که آن را امضا کردند و قول دادند از آن دفاع کنند ،میتواند مفید باشد».
«ژرار آرو» ســفیر فرانســه در آمریکا روز گذشته در حساب توییتری خود مدعی شد«:اینکه
بگویم ایران پس از انقضای برجام اجازه دارد اورانیوم غنی سازی کند ،اشتباه است ».اظهارات
آرو واکنش مقامات کشورمان را در پی داشت؛ دیروز سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر
امور خارجه تصریح کرد«:اگر توییت های «ژرار آرو» موضع فرانسه را اعالم می کند ،با نقض
فاحش هدف و موضوع برجام و قعطنامه  2231مواجه هستیم.پاریس اعالم موضع کند ،در غیر
ایــن صورت اقدام مقتضی را انجام خواهیم داد» .دیروز همچنین «فیلیپ تیبو» ســفیر جدید
جمهوری فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد.در این جلسه طرف ایرانی با اشاره
به توییت های منتسب به سفیر فرانسه در واشنگتن  ،خواستار توضیح دولت فرانسه شده و اعالم
کرد در صورتی که اظهارات مزبور مورد تائید دولت فرانســه بوده و بیان کننده مواضع رسمی
این کشور باشد ،این امر در مخالفت آشکار با اهداف و مفاد برجام خواهد بود .سفیر فرانسه در
ث برانگیزش را حذف ،و از نظر
ت بح 
واشنگتن شب گذشته بدون ارائه هیچگونه توضیحی توئی 
خود عقب نشینی کرد.
الریجانی در دیدار با معاونان پارلمانی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی:

شیطنت آمریکاییها باعث ایجاد وفاق در کشور شد

رییس مجلس شورای اسالمی گفت:شیطنت آمریکایی ها باعث ایجاد فضای وفاق و همدلی
در کشور شد .آنها نیت دیگری داشتند ،ولی موفق به تحقق آن نشدند .به گزارش خانه ملت،
«علی الریجانی» در دیدار با معاونان پارلمانی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی کشور حفظ
و نگه داشــتن وفاق و همدلی را سرمایه ای برای تحقق آرمانهای انقالب عنوان کرد و افزود:
معاونت پارلمانی دســتگاه ها از قسمت هایی است که این مهم را بر دوش دارد .لذا موارد مد
نظر نمایندگان را پیگیری کنید چرا که فشار روی آنها زیاد بوده و مشکالت مردم را منعکس
می کنند .رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم حفظ ارتباط نمایندگان با وزرا تصریح
کرد این امر به حفظ فضای وفاق در کشــور کمک می کند .الریجانی با اشــاره به نامگذاری
سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «رونق تولید» بیان داشت :برخی قوانین
و مقررات ســرمایه گذاری را سخت کرده لذا الزم است در دستگاه ها ستادی تشکیل شود تا
ایرادات قانونی مشــخص شود که البته به معاونت قوانین مجلس نیز گفته ایم تا تنقیح قوانین
را در اولویــت قــرار دهند .وی بخش زیــادی از ایرادات قانونی را مربــوط به آییننامه ها و
بخشــنامه ها دانست و تصریح کرد :متأسفانه در حال حاضر روند سرمایه گذاری در کشور 2
سال طول می کشد که اشکال دیوانی ما را نشان می دهد همچنین در قانون برنامه توسعه ،طرح
پنجره واحد مطرح شــد که به خوبی اجرا نشد .رییس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :در
حوزه های صنعت ،کشاورزی و خدمات باید روند سرمایه گذاری روان سازی شود و اگر قانونی
مخل بوده یا ضرورت ندارد به مجلس اطالع داده شود تا اصالح شده یا در صورت لزوم همان
آیین نامه ها و بخشنامه ها تغییر کند.
الریجانــی با بیان اینکه درباره برخی قوانین بخصوص قانون برنامه توســعه بخشــنامه ها و
آیین نامه های الزم از سوی دولت نگارش نشده است ،اظهار داشت :دولت در حوزه قوانین به
خوبی عمل کرده اما باید این اشکاالت را نیز برطرف کند .وی یادآور شد :مجلس تنها یک سال
و چند ماه دیگر فرصت دارد و هنوز لوایح زیادی برای بررسی مانده است لذا الزم است دولت
لوایح اولویت دار را به مجلس اطالع دهد .رییس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه روان
سازی فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از فساد نیازمند راه اندازی شبکه ملی اطالعات است،
خاطرنشان کرد :در جلسه سران قوا نیز این بحث ضروری عنوان شد و در حال حاضر این پروژه
تا حدی در برخی دستگاه ها و استان ها جلو رفته اما به یکدیگر متصل نیست از این رو الزم
است وزارت ارتباطات به عنوان دستگاه اصلی باشد و سایر دستگاه ها با این وازرتخانه همکاری
کنند .معاون پارلمانی ریاســت جمهوری هم در این دیدار ضمن ارائه گزارشــی از عملکرد
معاونت های پارلمانی گفت :امور پارلمانی در دولت با خرد جمعی و هم اندیشی اداره می شود.

برای حق بیمه آنها دریافت شده بود.
ارزیابی توان بیمه ها برای پرداخت خسارت سیل
عضو شــورای عالی بیمــه درباره ادعــای ناتوانی شــرکتهای بیمه بــرای جبران همه
خسارت های سیل و احتمال ورشکستگی آنها گفت :این ادعا مطرح شده اما فعال قابل تایید
نیست زیرا شرکتهای بیمه می گویند توان پرداخت خسارت ها را دارند .ثبات اضافه کرد:
برخی نیز ادعا دارند که برآورد خسارت سیل هنوز پایان نیافته و در صورت مشخص شدن
رقم نهایی ،برخی شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت دچار مشکل و بحران خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد :متاسفانه برخی شرکت های بیمه ای در ارزیابی موارد بیمه شده و تعیین
حق بیمه برآورد درستی نمی کنند که آنها را دچار مشکل خواهد کرد .عضو شورای عالی بیمه

ادامه داد :برخی شرکتهای بیمه در رقابت مخرب با سایر شرکتها ،رقم حق بیمه را بسیار
پایین در نظر می گیرند .ثبات ادامه داد :آنها در ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه عجله میکنند و
برای جذب مشتری در پرتفوی خود ،حق بیمه را مرتب پایین میآورند .وی اضافه کرد :برخی
شرکت های بیمه به جای افزایش کیفیت خدمات به جنگ قیمتی با یکدیگر می پردازند.
همه خسارت سیل زدگان پرداخت می شود
عضو شورای عالی بیمه درباره تعیین تکلیف بیمه شدگان سیل در صورت ناتوانی شرکتهای
بیمه گفت :بیمه مرکزی به گونه ای اقدام خواهد کرد که حقوق خسارت دیدگان تحت تاثیر
قرار نگیرد؛ در قانون در نظر گرفته شــده است که اگر شرکت ها در عمل به تعهدات دچار
مشکل شوند بیمه مرکزی ورود پیدا کند.

جهانگیری:

صیانت از حریم طبیعت باید بدون مماشات پیگیری شود
معاون اول رییس جمهوری از وزارت نیرو خواست تا بدون مماشات موضوع ساخت و
سازها و تجاوز به حریم رودخانه ها و مسیل ها را به طور ویژه در دستور کار قرار دهد تا
از حریم طبیعت بخصوص رودخانه ها صیانت شود.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی معاون اول رییس جمهوری ،جلسه شورای عالی
آب امروز -دوشنبه -به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
وی در این جلســه به بارش های اخیر کشور و بحران سیل در برخی استان ها اشاره کرد
و اظهار داشت :وقوع سیالب در کنار همه مشکالت و سختی ها ،با درس هایی نیز همراه
بود تا از این پس از تجاوز به حریم رودخانه ها و مسیل ها بطور جدی جلوگیری شود و
مردم نیز از این موضوع آگاه شدند که ساخت و سازها در حریم رودخانه ها تا چه حد می
تواند خطر آفرین باشد.
معاون اول رییس جمهوری از وزارت نیرو خواست به عنوان دبیرخانه شورای عالی آب
با همکاری سایر دستگاه های مرتبط ،ضمن برنامه ریزی برای الیروبی بستر رودخانه ها،
بدون مماشات موضوع ساخت و سازها و تجاوز به حریم رودخانه ها و مسیل ها را نیز به
طور ویژه در دستور کار قرار دهد تا از حریم طبیعت بخصوص رودخانه ها صیانت شود و
شاهد تکرار وقوع اینگونه خسارات و آسیب ها نباشیم.
باید قدردان حضور خودجوش مردم در مدیریت بحران سیل باشیم
جهانگیری همچنین با قدردانی از حضور دســتگاه ها و نهادهای مختلف نظیر نیروهای
مسلح ،هالل احمر ،بسیج و نهادهای مدنی برای مدیریت بحران سیل در کشور ،تصریح
کرد :نقش مردم سراسر کشور نیز در کمک رسانی و مدیریت بحران بسیار پراهمیت بود که
باید از همت ،ایثار و حضور خودجوش مردم قدردانی کنیم.
وی در ادامه این جلسه از تالش ها و اطالع رسانی سازمان هواشناسی در خصوص بارش
ها و وقوع سیالب در استان های مختلف کشور قدردانی کرد و گفت :یکی از بهترین روش
ها برای پیشــگیری از خطرات این است که توانمندی کشور را برای دقت و سرعت در
پیش بینی ها افزایش دهیم.
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد :سازمان هواشناسی باید با اطالع رسانی علمی و
بموقع در خصوص وضعیت آب و هوای کشور از اظهارنظرهای غیرعلمی و غیرکارشناسی
توســط دیگران جلوگیری کند و تعامل و همکاری خوبی با دستگاه های اجرایی مرتبط
داشته باشد چرا که دستگاه های اجرایی مکلف شده اند براساس پیش بینی های سازمان
هواشناسی برنامه ریزی و اقدام کنند.
تقویت تجهیزات سازمان هواشناسی برای بهبود پیش بینیها ضروری است
جهانگیری همچنین بر ضرورت تقویت امکانات و تجهیزات سازمان هواشناسی کشور
تاکید کرد و از ســازمان برنامه و بودجه خواست منابع مالی مورد نیاز برای مجهزتر شدن
سازمان هواشناسی را تامین کند تا پیش بینی های این سازمان با سرعت و دقت بیشتری در
اختیار مسئولین اجرایی کشور قرار گیرد.
وی با یادآوری این که میزان بارش ها و روان آب های برخی کشــورهای همسایه نظیر
افغانستان و ترکمنستان نیز که تاثیر مستقیمی بر میزان آب رودخانه های برخی از استان های
کشور دارد ،افزود :سازمان هواشناسی باید با تقویت تجهیزات و توسعه فعالیت ها ،وضعیت
بارش های این کشورها را نیز مدنظر قرار دهد تا پیش بینی ها برای اقدامات پیشگیرانه هر
چه بهتر و دقیق تر انجام شود.
معاون اول رییس جمهوری پیشنهاد مطرح شده در جلسه مبنی بر تشکیل کارگروهی ذیل
دبیرخانه شورای عالی آب برای هماهنگی هر چه بیشتر میان دستگاه های مرتبط را مثبت
ارزیابی کرد.
جهانگیری اظهار داشــت :کارگروهی متشــکل از نمایندگان وزارتخانه های نیرو ،جهاد
کشاورزی ،سازمان هواشناسی و جمعی از صاحب نظران دانشگاهی می تواند در افزایش
هماهنگی میان دستگاه های مرتبط با مدیریت آب و پیشگیری از خطرات ناشی از سیالب
نقش مهمی ایفا کند .وی با یادآوری گزارش مدیرعامل ســازمان آب و برق خوزستان در
خصوص اقدامات صورت گرفته برای مدیریت ســیالب این استان ،از تالش های انجام
شده قدردانی و بر ضرورت استمرار این تالش ها برای کاهش تلفات انسانی و خسارات
مالی طی روزها و ماه های آینده تاکید کرد .معاون اول رییس جمهوری افزود :استان های
مختلف کشور و بخصوص استان خوزستان باید با در نظر گرفتن پیش بینی های سازمان
هواشناسی و نیز با توجه به آب شدن پوشش برفی کوه ها ،احتمال وقوع سیل در ماه های
اردیبهشت و خرداد را جدی بگیرند و برنامه ریزی دقیقی برای پیشگیری از بروز خسارات

جهاناقتصاد

برای انجام هر کاری ابتدا اقداماتی زیر بنایی الزم اســت تا شرایط حداقلی برای رسیدن به
نتیجه مطلوب فراهم آید .به عنوان مثال برای ساختن یک ساختمان ،مقدار قابل توجهی وقت،
مصالح و هزینه صرف می شــود تا شــرایط الزم برای احداث بنا فراهم آید و نام آن را می
گذاریم فونداسیون و علیرغم اقدامات انجام شده ممکن است چیزی هم به چشم نیاید .در
مسایل اجتماعی هم اقداماتی ساختاری و زیر بنایی الزم است تا شرایط حداقلی را برای رشد
و توسعه فراهم آورد .این اقدامات نیز به صورت فونداسیون اجتماعی ایفای نقش کرده و از
الزامات توسعه همه جانبه به شمار می رود.
بخش اصلی فونداســیون اجتماعی را می تــوان در قالب بلوغ اجتماعی در نظر گرفت که
مواردی از جمله"آزاد اندیشی" و " مطالبه گری" از اجزاء آن است .آزاد اندیشی به این معنی
نیست که آحاد جامعه از هر نظر آزاد بوده و هیچگونه محدودیت اجتماعی نداشته باشند ،یا
اینکه باید همه هم فکر باشند ،گرایشات سیاسی ،باورهای مذهبی و در کل نظرات یکسان
داشته باشــند .موضوع اصلی آزادی در انتخاب و قبول تفاوت ها است .چه بسا بخشی از
زیبایی زندگی و یکی از عوامل پیشرفت جامعه بشری در همین تفاوت ها و تنوع طلبی نهفته
است .یکی با انداختن عریضه در چاه جمکران آرام می گیرد و دیگری با ترانه تتلو! بله " ،اال به
ذکر ا ...تطمئن القلوب" .ولی دل ها به روش های گوناگون آرام می گیرند و نمی توان نسخه
یکسانی برای همه پیچید .اصل مطلب این است که به مقصد ،که همان آرامش درونی است،
برسیم و قطع ًا مسیرهای مختلفی برای رسیدن به مقصد وجود دارد و هیچ کس حق ندارد و
نمی تواند مسیر را برای دیگری تعیین کند .جامعه وقتی به بلوغ اجتماعی رسیده است که هر
کسی در درجه اول به فکر اصالح خویش باشد و نه کور خود و بینای دیگران و بر آن باشد
که دیگران را به زور به بهشت ببرد!
از دیگر مشخصه های بلوغ اجتماعی که خود زیر بنای توسعه همه جانبه کشور به شمار می
رود ،مطالبه گری است .ملتی که با همه مسایل جامعه خود اعم از سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
منفعالنه برخورد کند و نسخه" همین که هست" را بپیچد نمی تواند انتظار تحول داشته
باشد .به ویژه جوانان ما باید به این باور برسند که سرنوشت کشور در دست یکایک ماست
و مطالبه گری را تمرین کنند .جامعه ای می تواند ادعا کند به بلوغ اجتماعی رسیده که به کم
بسنده نکند ،بهترین ها را بخواهد و در راه نیل به اهداف بلند خود تالش کند .نه اینکه توجیه
نبودن ها ،نشدن ها و کم و کاستی ها را بپذیرد .جامعه باید به این باور برسد که وضعیت هر
کشوری از جمله کشور ما را از آسمان به سرمان نریخته اند ،بلکه تمام ًا برآیند افکار و اعمال
خودمان اســت .لذا وقت آن رسیده که از خودمان آغاز کنیم .آزادی اندیشه را در وجودمان
تقویت کنیم و به خود بقبوالنیم که نه حق آن را داریم که به محدوده فکری دیگران تجاوز
کنیم و نه اجازه می دهیم کسی اعتقادات ،باورها و تفکراتمان را به سخره بگیرد .مطالبه گری
را تمرین کنیم .به کم بسنده نکنیم و خود را مستحق بهترین ها بدانیم .صد البته که نابرده رنج
گنج میسر نمی شود و جان برادر باید بیشتر تالش کنیم تا هم خودمان را به سر منزل مقصود
برسانیم و هم کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهیم.

گزارش

صالحی:

گزارشتعامالت
در عرصه علوم و فنون هسته ای به رییس جمهوری ارائه شد

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :گزارشی در حوزه تعامالت
و همکاریهای فنی و علمی میان جمهوری اسالمی ایران و کشورهای پیشرو در عرصه علوم
و فنون هستهای به رییس جمهوری ارائه شد .به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی سازمان
انرژی اتمی ،علی اکبر صالحی امروز  -شنبه  -در دیدار با رییس جمهوری گزارش مبسوطی
از عملکرد و فعالیت های مجموعه سازمان انرژی اتمی ایران ارائه کرد و رییس جمهوری با
توجه به برنامه های مصوب این دستگاه رهنمودهایی برای بهبود روند فعالیت ها ارائه کرد.
صالحی با اشــاره به اینکه دیدار وزراء و روســای دستگاه ها با رییس جمهوری به صورت
دوره ای و منظم انجام می شود ،اظهار داشت :رییس جمهوری در این دیدار که به مناسبت
فرارسیدن سال جدید و ایام شعبانیه انجام شد ،با تخصیص وقتی مبسوط به تفصیل مطالب
و موضوعات مطروحه در جریان فعالیت ها و برنامه های مجموعه سازمان انرژی اتمی قرار
گرفتند .وی افزود :رییس جمهوری ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای ارائه شده در جریان
برگزاری سیزدهمین سالروز ملی فناوری هستهای پرسشهایی را پیرامون برنامههای میانمدت
و بلندمدت سازمان و نیز در زمینه پروژههای در دست اقدام در سال  98مطرح کردند.
رییس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد :به دلیل اشراف رییس جمهوری بر موضوعات هسته ای،
وی همواره موضوعات و مسائل سازمان انرژی اتمی در حوزه هسته ای را پیگیری می کنند.
صالحی اضافه کرد :در این جلســه توضیحات الزم در باب فعالیت ها و برنامه های کوتاه
مدت ،میان مدت و بلند مدت سازمان ارائه شد و بنا بر صالح دید رییس جمهوری مقرر شد
تا مساعدت حداکثری در چارچوب امکانات میسور ،جهت پیشبرد و اتمام طرحها در زمان
مقرر از سوی دولت اعمال شود.

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
ی
• مدیر مسئول:فرزانه خرقان 
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار مالی :مرتضی ابراهیمی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران
نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
farzaneh.kharaghani@jahaneghtesad.com

مالی و تلفات انسانی ناشی از سیالب انجام دهند.
جهانگیری تصریح کرد :وزارت نیرو باید سدهایی را که روند احداث آنها متوقف شده مورد
بررسی قرار دهد تا در صورتی که ضرورت تکمیل آنها احساس شود ،برنامه زمانبندی برای
تکمیل این سدها تدوین کند.
وی از دبیرخانه شورای عالی آب خواست با هماهنگی و همکاری وزارت جهاد کشاورزی
و سازمان حفاظت محیط زیســت پیش بینی های الزم را برای جلوگیری از وقوع آتش
سوزی در جنگل ها و مراتع و نیز وقوع ریزگردها انجام دهد.
در این جلســه که وزیر نیرو و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند،
نماینده وزارت نیرو گزارشــی از وضعیت آب سدها و روان آب های کشور ارائه کرد و
گفت :امسال ورودی سدهای کشور  280درصد و موجودی مخازن سدها  63درصد نسبت
به سال گذشته افزایش یافته است.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان هم در این نشست با اشاره به اینکه ورودی آب به
اســتان خوزستان در سال آبی 98ـ  33 ،97میلیارد و  700میلیون متر مکعب بوده است از
افزایش  477درصدی ورودی آب به این استان خبر داد و گفت :در حال حاضر  94درصد
مخازن سدهای استان خوزستاناز آب پر شده است.
وی همچنین به ارائه گزارشــی در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای مدیریت
سیالب استان خوزستان پرداخت و بیان کرد :یکی از اقدامات صورت گرفته برای مدیریت
ســیالب تشکیل کارگروه و شورای مشورتی بود تا ضمن رصد لحظه ای سدهای استان
برنامه ریزی الزم را برای رها سازی آب انجام دهد تا خسارات سیالب ها در پائین دست
با حداقل آسیب ها مدیریت شود.
مدیرعامل ســازمان آب و برق خوزستان برگزاری جلسات مستمر برای بررسی پایداری
سدهای استان خوزستان ،تهیه طرح اضطراری تخلیه سیالب و نیز برنامه ریزی برای تقویت
سیل بندها را از دیگر اقدامات صورت گرفته جهت کنترل سیالب در این استان برشمرد
و از آبگیری شدن  85درصدی تاالب هورالعظیم و  90درصدی تاالب شادگان خبر داد.
رییس سازمان هواشناسی کشور هم در این جلسه گزارشی از تحلیل بارش و دمای هوای
کشور از ابتدای سال آبی  98ـ  97یعنی از  1/7/97تا  25فروردین  98ارائه کرد و به تشریح
پیش بینی این سازمان برای سه ماه آینده سال پرداخت.
براساس این گزارش استان های ایالم و لرستان بیشترین بارش ها را داشته اند و در اثر بارش
های اخیر کمبود بارش سال  96جبران شده و انتظار می رود با بارش های پیش رو در دو
ماه آینده کمبود بارش سال  95نیز جبران شود.
وی با بیان این که میزان گرمایش کشور در مقایسه با دمای دوره بلندمدت هنوز باال است،
گفت :هنوز بخش هایی از کشور براساس شاخص ها ،در خشکسالی هستند اگر چه آب
مورد نیاز تا حد زیادی تامین شده و از شدت خشکسالی ها خفیف است.

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت
در همه جنبهها و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و
قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم
شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف
مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

