
با حكم فرمانده معظم كل قوا

سردار سرلشكر سالمي فرمانده كل سپاه شد

نرخ تورم فروردین به 30/6 درصد رسید
كرد: نرخ تورم دوازده   اقتصادي مركز آمار ایران اعالم 
ماه منتهی به فروردین م�اه ١3٩٨ به 30/6 درصد 
رسید كه نسبت به همین اطالع در ماه قبل )٩/26 
درصد( 3/7 واحد درصد افزایش نش�ان می دهد. 
به گزارش فارس، مرکز آمار ایران شاخص قیمت 

مصرف کننده – فروردین ١٣٩٨ را منتشر کرد. 
  افزایش نرخ تورم خانوارهای كشور

در فروردی��ن م��اه ١٣٩٨ ع��دد ش��اخص کل 
)١00=١٣٩٥( ب��ه ١70/٩ رس��ید که نس��بت به 
ماه قب��ل 4 درصد افزایش نش��ان می دهد. در این 
ماه درصد تغییر ش��اخص کل نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ٥١/4 درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای 
کش��ور به طور میانگی��ن ٥١/4 درصد بیش��تر از 
فروردین ١٣٩7 برای خرید یک »مجموعه کاال و 
خدمات یکسان « هزینه کرده اند که نسبت به این 
اطالع در ماه قبل )47/٥ درصد( ٣/٩ واحد درصد 
افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
به فروردین ماه ١٣٩٨ به ٣0/6 درصد رس��ید که 
نس��بت به همین اطالع در ماه قبل )26/٩ درصد( 
٣/7 واحد درصد افزایش نش��ان می دهد. شاخص 

قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی  ها و 
دخانیات « نسبت به ماه قبل ٨/٨ درصد و در گروه 
عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات « ١/6 درصد 
افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه 
جاری نس��بت به فروردین ماه ١٣٩7 برای این دو 

گروه به ترتیب ٨٥/٣ و ٣7/٨ درصد می باشد. 
  افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری كشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور 
در فروردین ماه ١٣٩٨ به عدد ١6٩/٣ رس��ید که 
نسبت به ماه قبل ٣/7 درصد افزایش نشان می دهد. 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل ٥0درصد است که نس��بت به ماه قبل )6/46 

درصد( ٣/4 واحد درصد افزایش داشته است. 
  افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی كشور

ش��اخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی 
کش��ور در فروردین ماه ١٣٩٨ به عدد ١/١٨0 
رسید که نس��بت به ماه قبل ٥/٨ درصد افزایش 
نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل ٥٩/4 درصد است که 
نس��بت به ماه قب��ل )٥2/7 درص��د( 6/7 واحد 

درصد افزایش داش��ته اس��ت. 

با فروکش کردن سیل کم سابقه 
در مناط��ق جنوبی کش��ور به 
صورت طبیعی ترمیم آالم روحی 
و هزینه های مالی و مادی مردم 
باید در کان��ون توجه حاکمیت 
و خصوص��اً دولت ق��رار گیرد. 
زحماتی که تاکن��ون نیروهای 
مس��لح و اجزای مختلف دولت 
کش��یده اند مربوط ب��ه دوران 
اضطرار و گذار بوده است و کم کم 
مرحله اقدامات زیرساختی و تثبیت ش��روع خواهد شد. باید 
منصفانه دید و گفت که گرچه وظیفه اصلی بر دوش دولت است 
اما دولت قادر به تأمین همه منابع موجود برای رفع مشکالت 
کشاورزی، احشام، اثاثیه و مسکن، راه، برق، آب، گاز و...  نخواهد 
بود. اینجاست که »جهاد ملی مشارکت « را باید راه حل اصلی 
مسئله دانست، باید متناسب با وزن هر یک از سه گانه: ١- دولت 
2- دس��تگاه های حاکمیتی فرادولتی ٣- کمک های مردمی، 

برنامه ریزی و تقسیم هزینه و تخصیص منابع نمود. 
به صورت طبیعی کار اصلی بر دوش دولت اس��ت و برخی امور 
در همه جغرافیای مناطق بحران زده بر عهده آن است. حتی اگر 
ابزار و ادوات انجام کار نیز در خارج از دولت یافت شود اما تأمین 

منابع به عهده دولت خواهد بود. 
١- مأموریت دولت در حوزه   هایی مانند کش��اورزی، احش��ام، 
آبرسانی، برق رسانی و ترمیم راه های ارتباطی قطعی و حتمی 
است. اگر این امور در همه مناطق به عهده دولت گذاشته شود 
قابل انجام است زیرا ساختارهای آن را دارد. این بخش اگرچه 
گسترده اس��ت اما هزینه های آن ش��اید به اندازه همه مسکن 
آسیب دیده نباشد. شرط این مهم آن است که دولت را از حوزه 

مسکن و اثاثیه معاف نماییم. 
2- سازمان  ها و نهاد  هایی هستند که دارای زیرساخت، ادوات، 
نیروی انس��انی متخصص و با تجربه هس��تند. دولت می تواند 
ساخت جاده ها، الیروبی   ها و خدمات عمومی را بین آنان از جهت 
قدرالسهم جغرافیایی توزیع نماید و هر سازمان معین منطقه ای 

خاص شود اما منابع این کار نیز به عهده دولت باشد. 
٣- اما مسئله اصلی و اساس��ی تأمین مسکن یا ترمیم آن است 
که هزینه زیادی را به خ��ود اختصاص خواهد داد. تصدی گری 
مستقیم دولت یا هر س��ازمانی در این حوزه امری غیرعقالیی 
است، چرا که اگر مالک را از فرایند ساخت حذف کردیم او صرفاً 
توقعات را طرح می کند و توقع دارد منزلی مطلوب در اختیارش 
قرار گیرد. پس محوریت اصلی ساخت مسکن باید مالک باشد 
تا هم س��لیقه خود را اعمال کند و هم قدرالسهم حاکمیت به 
وی روشن باش��د و خود مدیریت کار را به عهده بگیرد. به نظر 
می رسد باید منابع مالی بخش مس��کن و تأمین اثاثیه منزل را 
به مردم سپرد. مشارکت مردم باید در این نقطه متمرکز شود. 
کمک های خالصانه و بی شائبه مردم تاکنون رضایت بخش بوده 
اما هم در نسبت با خس��ارات وارده ناچیز است و هم در مرحله 
اسکان و ضروریات و تغذیه هزینه شده است. طرح سازمان بسیج 
مستضعفین مبنی بر »یک مسجد یک منزل« را باید مورد توجه 
قرار داد و این شدنی است. اول اینکه بسیج دارای شبکه سراسری 
در کشور است و تقریباً در همه مساجد کشور حضور دارد. حدود 
70هزار مسجد در کشور وجود دارد که 40هزار آن فعال است. 
اما حدود ١٥هزار مس��جد پای کار می توانند مش��کل مسکن 
همه س��یل زدگان را حل کنند. دوم اینکه بازاریان و متمکنین 
اهل مسجد هس��تند که می توانند هم مرجع جمع آوری منابع 
ش��وند و هم خود به میدان بیایند. در عین حال هزاران مسجد 
کش��ور دارای اماکن تجاری و درآمدزا هس��تند که تأمین یک 
باب منزل که شاید زیر ١00میلیون تومان تمام شود برای آنها، 
عدد زحمت آوری نباش��د. این کار ب��ه دو روش می تواند انجام 
گیرد؛ اول اینکه بس��یج به تصدی گری ورود نکند. هر مسجد 
مستقیماً ساخت منزلی را در مناطق سیل زده به عهده بگیرد و 
هیئت امنا و بسیج مسجد مستقیماً به مالک وصل شوند و امر 
ساخت و ساز را با هم انجام دهند. راه دوم اینکه مساجد منابع 
را در اختیار بسیج سازندگی قرار دهند و نواحی شهرستان های 
بسیج به مالکان منازل آسیب  دیده وصل شوند و امر ساخت و 

ساز را تسهیل نمایند.
اثاثیه منزل را نیز می توان به چند سازمان مشخص مانند ستاد 
اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد حضرت امام، 
آس��تان قدس و قرارگاه محرومیت زدایی سپاه و بسیج اصناف 

واگذار کرد. 
با این اوصاف بخش گسترده ای از کار مستقیماً بر دوش دولت 
قرار می گیرد و بخش متمرکز و پرهزینه کار نیز به عهده مساجد 
درآمدزای کشور خواهد بود. هر مسجد می تواند منابع بانکی را 
نیز از دولت اخذ و اقساط آن را خود پرداخت کند زیرا بسیاری از 
مردم روستاهای لرستان و خوزستان حتی قدرت دریافت وام را 
نیز ندارند و نسبت به اخذ آن تمایل نشان نمی دهند. این ایده را 
می توان به طرح عملیاتی تبدیل کرد و در وانفسای منابع دولتی، 

مردم را به میدان مشارکت آورد. ان شاءاهلل

سر مقاله

عبداهلل گنجي

مدیرمسئول

 جهاد مشاركت ملی 
در بازسازی چگونه؟
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 سرلشکر سالمي 
فرمانده کل سپاه شد

2/5 میلیون سیل زده چشم انتظار آغاز بازسازی

در حکمي از سوي فرمانده کل قوا

سفر نخست وزیر پاکستان به ایران از مشهد آغاز شد

 عمران خان
 به زيارت امام رضا)ع( رفت

رئیس جمهور یک بار دیگر راهي غرب و جنوب غربي کشور شد تا از مناطق سیل زده استان هاي 
خوزستان، لرستان و ایالم بازدید کند. حسن روحاني در این سفر که به منظور بررسي وضعیت 
مناطق سیل زده و روند امدادرساني صورت گرفت با حضور در میان مردم سیل زده این استان ها 
تأکید کرد که »دولت با همه توان و تا پایان کار بازسازی در کنار مردم مناطق سیل زده خواهد 
بود.« بر اس��اس گزارش دفتر نمایندگی یونیس��ف در ایران، س��یل های ویرانگر در سه چهارم 

استان های ایران بیش از ١0میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده که از این تعداد 2 میلیون نفر در 
معرض آسیب شدید قرار گرفته اند و ٥00 هزار نفر نیز از خانه هایشان آواره شده اند. نیمی از این 
افراد را کودکان تشکیل می دهند. عالوه بر این، بیش از هزار مجموعه بهداشتی و هزار مدرسه هم 
تخریب شده یا به  شدت آسیب دیده اند. در نتیجه ١00هزار کودک از مدرسه محروم مانده  اند و 

هزاران نفر نیز به مراقبت های بهداشتی اولیه دسترسی ندارند | صفحه 3
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پرواز قلب تپنده  از رشت تا تهران
عملیات یک گروه ١00نفره براي انتقال قلب اهدایي از رشت به تهران با هواپیماي پلیس و 
خلبان ارتش در نوع خود شاخصی برای میزان پیشرفت های فنی، پزشکی، عملیاتی و نظامی 

کشور است که تراز ایران را در میان کشورهای پیشرفته توانمند در این زمینه باال می برد 

سکانس خونین سريال تروريسم سعودي-ترامپي در سريالنکا
٨ حمله تروریستي به كلیسا  و هتل هاي كلمبو بیش از 200  قرباني گرفت

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دو شنبه  2 اردیبهشت ١3٩٨   -    ١6 شعبان ١440
سال بیست و یكم- شماره 5632 - ١6 صفحه

قیمت: تهران و استان البرز ١000تومان
 شهرستان ها 500 تومان

خدمات باارزش و ماندگار سردار سرلشکر پاسدار جعفري در فرماندهي سپاه،   سياسي حضرت آیت اهلل خامن��ه اي، فرمانده معظم کل قوا در حکمي با س��پاس از 
سردار حسین سالمي را با اعطاي درجه سرلشکري به فرماندهي کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي منصوب 

کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، رهبر معظم انقالب اسالمي همچنین در حکم 
جداگانه اي سردار سرلش��کر پاس��دار محمدعلي جعفري را به مس��ئولیت قرارگاه فرهنگي و اجتماعي 
حضرت بقیه اهلل االعظم ارواحنا فداه منصوب کردند. متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سردار سرلشكر پاسدار محمدعلی جعفري

نظر به تمایل جنابعالي به حضور در عرصه هاي فرهنگي و نقش آفریني در جنگ نرم و با تقدیر از تالش های 
شایسته تان در دوران فرماندهي کل سپاه، شما را به مسئولیت قرارگاه فرهنگي و اجتماعي حضرت بقیه اهلل 
االعظم ارواحنا فداه منصوب مي کنم. بهره گیري از ظرفیت های گسترده و توانمندی های ژرف در جامعه 
به ویژه علماي دیني و نخبگان فرهنگي و جوانان جهادي و انقالبي براي گسترش و تبیین معارف انقالب 
اسالمي بر پایه خطوط ترسیم شده در بیانیه گام دوم، با برنامه ریزي عالمانه و مدبرانه و تعامل و هم افزایي 
با مجموعه هاي فرهنگي سپاه و بسیج از جنابعالي انتظار مي رود. توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت 

مي کنم. 
سید علي خامنه اي ١ اردیبهشت ١3٩٨

در حکم فرمانده معظم کل قوا به سردار سالمي نیز آمده است: نظر به ابراز ضرورت جابه جایي در فرماندهي 
سپاه از سوي سردار سرلشکر پاسدار محمدعلي جعفري و با سپاس از یک دهه خدمت باارزش و پرحجم و 
ماندگار معزي الیه، با توجه به شایستگي ها و تجارب ارزنده جنابعالي در مدیریت های کالن و مسئولیت های 
گوناگون نهاد انقالبي و جهادي و مردمي سپاه، شما را با اعطاي درجه سرلشکري به فرماندهي کل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمي منصوب مي کنم. 
انتظار دارد ارتقاي توانمندی های همه جانبه و آمادگي در همه بخش ها و نیز تقویت گوهر دروني س��پاه 
یعني تقوا و بصیرت و همچنین گسترش مدیریت های برخوردار از بنیه  معنوي و توانایي هاي کارشناسي 
و اعتالی فرهنگي که در مدیریت سردار جعفري بدان پرداخته شده است، با ابتکارات جنابعالي افزایش 
یابد و سپاه در حرکت خود به سوي تکامل گام های بلند بردارد.  توفیقات شما و همکارانتان را از خداوند 

متعال مسئلت مي کنم.
سید علي خامنه اي ١ اردیبهشت ١3٩٨ 

انتصاب سرلشکر جعفري به فرماندهي قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه اهلل)عج( 


