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وزیر کشور گفت: حاشیه نشینی و مقابله با آن دو 
رکن دارد، اول بحث کالبدی که متولی آن وزارت راه و 
شهرسازی است، دوم بحث محتوایی و اجتماعی است که 

برای این امر هم برنامه ریز شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشور صبح امروز در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای 
اجتماعی کشور با اشاره به موضوع حاشیه نشینی اظهار 
یا  از نوع تحلیل  داشت: موضوع حاشیه نشینی خارج 
ریشه یابی، یک واقعیتی است که ما با آن مواجه هستیم.

نشینی، کمک  پدیده حاشیه  به  نگاه  یک  افزود:  وی 
کردن و در اختیار قرار دادن امکانات است که ایراد این 
نوع نگاه این است که سیل مهاجران به مناطق حاشیه 
نشین افزایش پیدا می کند، پس در نتیجه این نگاه، نگاه 
خوبی نیست. وزیر کشور تصریح کرد: این واقعیت ناشی 
از مجموعه اقداماتی است که در کشور انجام شده و این 

خروجی رفتارهای غلط ما است.
افرادی  نخواهیم  چه  بخواهیم،  چه  داد:  ادامه  وی 
ما  همنوعان  می کنند  زندگی  حاشیه ای  مناطق  در  که 
و بالطبع انسان هستند و حق دارند با شرایط خوبی در 
این کشور زندگی کنند، پس در نهایت ما باید به فکر هر 
چه بهتر شدن شرایط مناطق حاشیه نشین برای زندگی 

هم وطنانمان باشیم.
رحمانی فضلی با اشاره به اقداماتی که باید به صورت 
فوری در مناطق حاشیه نشینی انجام شود، گفت: ما باید 
اقدامات و خدماتی از قبیل آموزش و پرورش، بهداشت، 
محیط زیست سالم را به صورت فوری برای مناطق حاشیه 
نشین ایجاد کنیم و بعد از آن اقدامات دیگری را به صورت 

طبقه بندی شده برای آنها انجام دهیم.
وی ادامه داد: ما نمی توانیم تکلیفمان را از همشهریانی 
که در مناطق حاشیه نشین زندگی می کنند، برداریم و آنها 

را قضاوت کنیم.
با اشاره به علت و معلول پدیده حاشیه  وزیر کشور 
نشینی گفت: ما کامالً آگاه هستیم که مهاجرت سبب 
می شود تا بر تعداد افرادی که در مناطق حاشیه نشین 
زندگی می کنند، اضافه شود اما باید اقدامات ما به نوعی 
باشد که ما یک گام قبل از مهاجرت داشته باشیم، یعنی 
اقداماتی را انجام دهیم که قبل از اینکه مهاجرت بخواهد 

شکل بگیرد، ما از آن جلوگیری کرده باشیم.
 ۱۱ الی   ۱۰ با  تهران  کرد:  خاطرنشان  فضلی  رحمانی 
میلیون جمعیت رتبه یک بزهکاری و جرم و جنایت دارد.

یادآور شد: برنامه ریزی غلط و تخصیص  وزیر کشور 
بودجه اشتباه سبب شده است تا خروجی این تصمیمات 

اشتباه بر تعداد مهاجرت و حاشیه نشینی اضافه کند.
وی تأکید کرد: ما باید همزمان دو کار را در مقابله با 
پدیده حاشیه نشینی انجام دهیم. اول اینکه برای مردمی 
که در مناطق حاشیه نشین زندگی می کنند شرایط ابتدایی 
اینکه  دوم  کنیم.  ایجاد  شأن  زندگی  برای  خوبی  نسبتاً 
همزمان با موضوع قبلی، از مهاجرت افراد بیشتری در 

مناطق حاشیه نشین جلوگیری کنیم.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه حاشیه نشینی دو رکن 
اصلی دارد و مقابله با آن هم باید بر همین دو رکن استوار 
باشد، گفت: حاشیه نشینی و مقابله با آن دو رکن دارد، 
اول بحث کالبدی حاشیه نشینی است که متولی آن وزارت 
راه و شهرسازی است، دوم بحث محتوایی و اجتماعی 

است که برای این امر هم ما تقسیم بندی هایی را انجام 
داده ایم و قرار است هر نهادی به وظیفه خود عمل کند تا 

از موازی کاری جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: نسخه انقالبی و جهادی این کار برمی گردد 
به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه دستگاه ها بیایند 
با  زمین های مازادی را که دارند در اختیار طرح مقابله 

حاشیه نشینی قرار دهند.
با حاشیه  راه حل مقابله  یادآور شد:  رحمانی فضلی 
نشینی این است که ما مردم را پای کار بیاوریم تا کار ما 
سرانجام بهتری داشته باشد، یعنی ما باید تسهیل گری 
کنیم. منابع را در اختیارشان قرار دهیم و بقیه کار را اجازه 

دهیم خود مردم انجام دهند.

وزیر کشور تأکید کرد: افراد یا گروه هایی هستند که 
را  خوبی  اقدامات  می روند،  نشین  حاشیه  مناطق  به 
انجام می دهند اما زمانی می توان گفت اقدامات اینها 
خوب و نتیجه بخش است که در این مناطق عالوه بر 
این اقدامات، توانمندسازی هم داشته باشند. این کارها 
یک کار بزرگ است که در حال حاضر در مرحله نطفه 
است و تا بالغ شدن آن ما باید این افراد را یاری دهیم.

وی یادآور شد: بر اساس بیانات مقام معظم رهبری 
با پدیده حاشیه نشینی در تمامی کشور  برای مقابله 
طبق  و  کنیم  رفتار  گنج«  »قلعه  موضوع  مانند  باید 
همین فرمایش ما ۳۱ شهرستان در ۳۱ استان را تقسیم 
و  معضالت  روی  مطالعاتی  کارهای  و  کرده ایم  بندی 
یک  شهرستان  هر  برای  داده ایم،  انجام  مشکالتشان 
شهرستان معین انتخاب کرده ایم و قرار است مطالعات 
و اقدامات را به زودی به مرحله اجرا برسانیم. به دلیل 
این  درآمدن  اجرا  به  کشورمان،  در  اخیر  سیل  وقوع 
طرح کمی عقب افتاد، چرا که ما مشغول رسیدگی به 
سیل و خسارات مربوط به این موضوع بودیم. )تصمیم 
داریم تا مانند بنیاد مستضعفان که پروژه قلعه گنج را 
به سرانجام رساند، ما هم با پدیده حاشیه نشینی این 

گونه رفتار کنیم.(
رحمانی فضلی در پایان گفت: مجدد تأکید می کنم که 
تمامی ما مسئوالن دولتی با هر میزان بودجه و سرمایه ای 
که داشته باشیم بدون کمک مردم هیچ کاری را نمی توانیم 
انجام دهیم و تنها با کمک مردم می توانیم موضوع حاشیه 
نشینی را که یک موضوع مهمی برای کشور است )حتی 

کشورهای در حال توسعه( به سرانجام برسانیم.

  
 سخنگوی هیات رییسه مجلس:

سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین فعال متوقف شد

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از برگزاری جلسه غیرعلنی 
امروز در خانه ملت با موضوع بنزین خبر داد و گفت: سهمیه بندی و 
افزایش قیمت بنزین فعال متوقف و قرار شد که برای یافتن راهکار با دولت 
رایزنی شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، »بهروز نعمتی« در حاشیه 
جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس در جمع خبرنگاران در تشریح جلسه 
غیر علنی صبح امروز مجلس شورای اسالمی که ۳۰ دقیقه برگزار شد، 
اظهارداشت: موضوعات مختلفی در حوزه منطقه، بین المللی و داخلی در 
جلسه غیر علنی امروز مجلس شورای اسالمی مطرح شد. وی افزود: در این 
جلسه میهمانی از دولت نداشتیم و جلسه داخلی مجلس شورای اسالمی 
بود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی همچنین گفت: در 
بحث اصالح ساختار بودجه قرار شد که محمد باقر نوبخت رییس سازمان 
برنامه و بودجه سناریوهای مختلفی را که دولت آماده کرده به مجلس ارایه 
کند. سخنگوی هیات رییسه مجلس اظهار داشت: در خصوص بحث بنزین 
فعال موضوع متوقف است و قرار بر این شد که در این زمینه رایزنی هایی را 
مجلس برای یافتن راهکار با دولت انجام دهد. وی تاکید کرد: در مورد بنزین 
قرار شد که بین مجلس و دولت مشترکا جلساتی برگزار کنند ولی در کل 
موضوع متوقف است. نعمتی افزود: این هفته قرار شد کمیسیون برنامه و 
بودجه با محمد باقر نوبخت جلساتی بگذارند، به احتمال زیاد این جلسه در 
این ماه برگزار می شود، البته نوبخت امروز در جلسه فراکسیون مستقلین 
مطرح کرد که سناریوهای مختلفی را در نظر گرفته اند و همین امروز هم در 

جلسات دولت این موضوع را بررسی می کنند.

دو سوال ملی از وزیران آموزش و پرورش و نیرو اعالم 
وصول شد

از  عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: دو سوال ملی 
وزیران آموزش و پرورش و نیرو در جلسه علنی امروز -یکشنبه- مجلس 
اعالم وصول شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علیرضا رحیمی اعالم 
کرد: سوال ملی حبیب الله نیکزادی پناه نماینده بم و ریگان از وزیر نیرو 
در خصوص عدم اعمال مدیریت علمی و عملی در امور آب کشور و سوال 
ملی حسین مقصودی نماینده سبزوار از وزیر آموزش و پرورش با موضوع 
عدم اقدام عملی جهت تعیین تکلیف نیروهای حق التدریس و آموزش 

یاران نهضت سوادآموزی اعالم وصول شد.
مجمع نمایندگان استان فارس روز ملی شیراز را گرامی داشت

اعضای مجمع نمایندگان استان فارس نیز در بیانیه ای روز ۱5 اردیبهشت 
ماه روز ملی شیراز را به ایرانیان به ویژه مردم شیراز تبریک گفته و این 

روز را گرامی داشتند.
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پشت پرده تماس  ترامپ و پوتین
مطهرنیا بررسی کرد

 علم مرده یا علم زنده؟!

رییس دفتر مقام معظم رهبری:
بلند شدن هر ندای اختالفی، کار دشمن است

رییس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به سفر اخیرش به مناطق سیل زده 
در استان خوزستان، گفت: هر حلقومی که ندای اختالف از آن بلند می شود کار 
شیطان و دشمن است. اتحاد نقش بزرگی در حل مسائل کشور دارد. در مناطق 

سیل زده آنچه دیده ام همین بود.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم محمد محمدی گلپایگانی که در مراسم تکریم و 
معارفه نمایندگان قدیم و جدید ولی فقیه در امور حج و زیارت سخن می گفت، به 
مشاهداتش از سفری که به مناطق سیل زده در استان خوزستان داشت اشاره کرد 
و اتحاد مردم در این مناطق را اعجاب انگیز وصف کرد و افزود: دیروز از این سفر 
بازگشتم، آنجا آثار اتحاد و برابری مردم را در حادثه عظیم سیل شاهد بودم. واقعاً 
عجیب بود. این از برکات سیلی است که خرابی های فراوانی داشته است. تعداد 
زیادی از مردم کاشانه، مزارع و تمام هستی شان را از دست داده اند، اما دستاورد 
این حادثه مهم طبیعی آن هم در کشوری که جزو ۱۰ کشور حادثه خیز جهان 

است، ایجاد روح اتحاد بوده است.
وی ادامه داد: در چند ساعتی که آنجا حضور داشتم به شخصی برخوردم که 
مسؤولیتی هم داشت. درباره اش می گفتند این آقا تمام سه ماه را روزه گرفته 

است. واقعاً احساس حقارت کردم. از هیچ پولی برخوردار نیست و از بیت المال 
حقوقی نمی گیرد. می گفتند ۳۴ شب است که به خانه نرفته با اینکه خانه اش 
نزدیک محل حادثه بود. اتحاد و برابری خیلی علنی و روشن دیده می شد. این 

آثار و برکات سیل است. همان چیزی که مورد هجمه دشمن واقع شده است.
رییس دفتر مقام معظم رهبری گفت: دشمن با تمام وجود سعی می کند با 
نقشه های شیطانی این اتحاد را از بین ببرد. ما روحانیون که تریبون و فرصت 
داریم رسالت مان این است که اهمیت این اتحاد را یادآور شویم. هر حلقومی که 
ندای اختالف از آن بلند می شود کار شیطان و دشمن است. اتحاد نقش بزرگی 
در حل مسائل کشور دارد. در مناطق سیل زده آنچه دیده ام همین بود. مردم 
یکپارچه و متحد پشت سر مقام معظم رهبری ایستاده بودند. وجود شریفشان 
مورد احترام است با آنکه ناراضی بودند و هستند اما در موضوع رهبری همه 

نظرشان یکی بود.
محمدی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنانش در مراسم تکریم قاضی عسکر  
و معارفه نواب به عنوان نماینده ولی فقیه در امور حج، نخست با بیان اینکه 
حضرت آقا به همه این جمع سالم رسانده اند، گفت: فلسفه تشکیل این جلسه 

برای همه ما روشن است. قرار نیست معارفه ای انجام شود. معارفه آنجاست 
که کسی را نشناسیم. آقای نواب )نماینده جدید ولی فقیه در امور حج و زیارت( 
شخصیت شناخته شده در حوزه حج هستند که با توجه به دوران خدمت در بعثه 

و مکه همه رموز و مهارت های حج را می داند.
او همچنین به اثرگذاری حجت االسالم قاضی عسگر در دیپلماسی حج اشاره 
کرد و افزود: ایشان از عهده مسئولیت های سخت به خوبی برآمده اند و الزم 
است از خدمات ارزشمندشان در حوزه حج و زیارت تشکر کنیم. ما همیشه 
از حضور قاضی عسگر در مواقع بحرانی بهره برده ایم، چه آن زمان که در 
اصفهان نیاز بود به عنوان امام جمعه اعزام شوند چه در زمانی که حج با 

بحران روبرو شد.
حجت االسالم محمد محمدی گلپایگانی سپس حکم مقام معظم رهبری را 
به حجت االسالم سیدعبدالفتاح نواب به عنوان نماینده جدید ولی فقیه در امور 
حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی اهدا کرد و با اهدای لوح یادبود سازمان 
حج و زیارت و پرچم حرم امام حسین )ع( از چهار دهه فعالیت حجت االسالم 

قاضی عسکر تقدیر کرد.

حذف
خ ۴۲۰۰ تومانی نر

یعنی تورم افسارگسیخته

پرسپولیس یا سپاهان 
کدامیک رکورد ۲۰ ساله را

تکرار می کند؟

در صورت قهرمانی یک تیم در جام حذفی و لیگ برتر یک اقتصاددان مطرح کرد
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