
 دیه مرد مسلمان برای سال آینده 
۲۷۰ میلیون تومان تعیین شد

دیه یک مرد مس��لمان در سال ۹۸ در جلسه دیروز 
مسئوالن عالی قضایی برای ماه های غیرحرام، ۲۷۰ میلیون 

و برای ماه های حرام ۳۶۰ میلیون تومان تعیین شد.
حجت االسالم غالمحس��ین محسنی اژه ای معاون 
اول و سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه جلسه مسئوالن 
عالی دس��تگاه قضایی در رابطه با مباحث مطرح شده 
در این جلسه اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در این 
جلس��ه مطرح شد، بحث دیه بود. وی با اشاره به اینکه 
طبق قانون رئیس دستگاه قضایی ابتدای هر سال باید 
مبلغ دیه را تعیین و اعالم کند، افزود: امسال خیلی از 
مس��ئوالن ذیربط و نیز رئیس کل بیمه مرکزی تقاضا 
داشتند که این تعیین میزان دیه در جهت تسهیل امور 
مردم و قرارداد هایی که می خواهند منعقد کنند هر چه 
زودتر اعالم ش��ود، بنابراین در جلسه دیروز بحث دیه 
مورد رسیدگی قرار گرفت البته روز یکشنبه بنده یک 
جلسه مقدماتی با حضور 15 نفر از کارشناسان ذیربط 

داشتم که در جلسه دیروز نتیجه آن مطرح شد.
وی تصریح کرد: نهایتاً در جلس��ه دیروز مقرر شد 
که دیه یک مرد مسلمان در سال جدید ۲۷۰ میلیون 
توم��ان برای ماه های غیرحرام باش��د که البته به طور 
طبیعی یک س��وم همین مبلغ ب��رای ماه های حرام به 
این مبلغ اضافه می ش��ود؛ یعنی در ماه های حرام ۹۰ 

میلیون بر این ۲۷۰ میلیون تومان افزوده می شود.
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 گروهزيستبوم م�ي کمیت��ه ح����ا رئی��س 
امداد امام خمینی)ره( جزئیات ساخت 
5 هزار واحد مسکونی برای مددجویان 
کرمانش��اه توس��ط این نهاد را تشریح 

کرد.
سیدپرویز فتاح با اشاره به تعمیر، 
بازس��ازی و س��اخت بیش از 1۰ هزار 
واح��د مس��کونی ب��رای مددجوی��ان 
زلزله زده استان کرمانش��اه، افزود: کار 
س��اخت منازل مس��کونی مددجویان 
زلزله زده کمتر از یک ماه پس از زلزله 
آبان ماه ۹۶ آغاز شد و در این مدت نیز 
کمیته امداد در ارائه خدمات اس��کان 
اضط��راری، موقت و دائ��م مددجویان 

پیشگام بود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
افزود: در زلزله کرمانشاه حدود 1۰ هزار 
واحد مس��کونی مددجویان امداد دچار 
خسارت یا تخریب شد که از این تعداد 
حدود پنج هزار واحد نیاز به بازس��ازی 

کامل داشت.
فتاح با بی��ان اینکه 4۹۰۲ مورد از 
منازل تخریب شده در مناطق روستایی 
بودند و مابقی در مناطق شهری بودند، 
خاطرنشان کرد: آبان ماه گذشته ۲5۰۰ 
واحد مس��کونی مددجوی��ان زلزله زده 
افتتاح ش��د و با تحوی��ل ۲5۰۰ واحد 
دیگر، دیروز عملیات ساخت واحدهای 
مسکونی مددجویان زلزله زده کرمانشاه 

به طور کامل پایان یافت.
وی با اشاره به اینکه کمیته امداد 

برای س��اخت پنج هزار منزل مسکونی 
مددجوی��ان در کرمانش��اه بیش از ۶۰ 
میلی��ارد تومان اعتب��ار اختصاص داده 
ب��ود، اضافه کرد: دولت ب��رای احداث 
هر واحد مسکونی در مناطق روستایی 
4۰ میلیون تومان و در مناطق شهری 
5۰ میلی��ون تومان تس��هیالت بانکی 
اختص��اص داد ک��ه ای��ن مبل��غ برای 
تعمیرات مسکن 1۲ میلیون تومان در 

نظر گرفته شده بود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
همچنین به مس��اعدت بالعوض امداد 
اشاره کرد و افزود: برای مسکن روستایی 
1۲ میلیون تومان و برای مسکن شهری 
15 میلیون تومان مس��اعدت تکمیلی 
بالعوض از محل منابع استان ها و مردم 
نیکوکار در نظر گرفته ش��د. همچنین 
بخشی از هزینه های ساخت واحدهای 
مس��کونی از مح��ل آورده مددجوی��ان 

تأمین شد.
فتاح با بیان اینکه میانگین زیربنای 
واحدهای مسکونی ساخته شده توسط 
کمیته امداد در روس��تاها ۷۰ مترمربع 
و در ش��هرها ۹5 متر مربع است، ادامه 
داد: پیش از این کار بازسازی واحدهای 
مس��کونی که نیاز به ترمی��م و تعمیر 

داشت به پایان رسیده بود.
وی در پای��ان احداث بیش از پنج 
هزار منزل مس��کونی تخریب ش��ده و 
حدود پنج هزار مس��کن خسارت دیده 
در مدت یکس��ال را حرکتی جهادی و 
انقالبی دانست و گفت: این اقدام جز با 

مشارکت مردم نیکوکار و کمک دولت 
و دیگر نهادها ممکن نبود.

امامعلیعلیهالسالم:
 مؤمن هنگام بی نیازی شکر می گزارد

و منافق هرگاه بی نیاز شود طغیان می کند.
تحفالعقول،ص212

بازسازی واحدهای 
 زلزله زده سال ۹۸ 

به اتمام می رسد
استاندار کرمانشاه گفت: 
مسکونی  واحدهای  بازسازی 
زلزله زده در استان کرمانشاه 
اتمام  به   ۹۸ سال  پایان  تا 

می رسد.
در  بازوند  هوشنگ 
واحدهای  افتتاح  مراسم 
بی نهر  روستای  در  مسکونی 
اظهار  داالهو،  توابع  از  سفلی 
داشت: از 37 هزار واحدهای 
مسکونی زلزله زده که نیازمند 
ساخت دوباره بود ساخت 25 
هزار واحد مسکونی به اتمام 
اشاره  با  وی  است.  رسیده 
واحدهای  بازسازی  اینکه  به 
زلزله زده  مناطق  مسکونی 
روستایی ۹2درصد پیشرفت 
کرد:  بیان  است،  داشته 
تاکنون 2314 میلیارد تومان 
وام زلزله زدگان امهال شده و 
براین اساس زلزله کرمانشاه 
ده هزار میلیارد تومان بار مالی 

برای دولت داشته است.
وی با بیان اینکه در زلزله 
سال گذشته مقام معظم رهبری 
مناطق  به  را  امیدبخشی  پیام 
داشتند،  ارسال  زلزله زده 
فرمایشات  طبق  کرد:  عنوان 
ایشان زلزله از یک تهدید باید 
به یک فرصت تبدیل می شد 
تمام  تالش  با  فرصت  این  و 
دستگاه های اجرایی در مناطق 
بازوند  افتاد.  اتفاق  زلزله زده 
واحدهای مسکونی  کرد:  بیان 
آسیب دیده در شهر 70 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است 
و امیدواریم در سال ۹۸ کل 

بازسازی پایان یابد.

نمای نزدیک

خاطرات حضرت آی��ت اهلل العظمی  م�هربان س��ّیدعلی خامن��ه ای از زندان ها و ي�ار
تبعی��د دوران مبارزات انقالب اس��المی با عنوان »خون 
دلی که لعل ش��د« برای نخس��تین بار از سوی انتشارات 

انقالب اسالمی منتشر شد.
این کتاب ترجمه فارس��ی کتاب »إّن مع الّصبر نصراً« 
اس��ت که پیش از این به زبان عربی در بیروت توسط سّید 
حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان رونمایی و منتشر شد.

عالوه بر این در کت��اب دو نوع تصویر به ترتیب زیر 
آورده شده است:

1- تصاویر منتشر نشده از رهبر انقالب، مرحوم پدر 
بزرگوارشان، فرزندانشان و...

۲- عکس نقاشی هایی مرتبط با موضوع روایتهای کتاب.
آنچ��ه کتاب حاض��ر را از کتاب های مش��ابه متمایز 

می کند، بیان حکمت ها، درس ها و عبرت هایی اس��ت که 
به فراخور بحث ها بیان شده که هر کدام از آنها می تواند 

چراغ راهی برای مخاطب کتاب بویژه جوانان باشد.
مخاط��ب در قالب خاطرات، با فجایع رژیم منحوس 
پهلوی آش��نا می شود. همچنین از سختی ها، مرارت ها و 
رنج های مب��ارزان و در مقابل از پایمردی ها، مقاومت ها، 

خلوص و ایمان انقالبیون مطلّع می شود.
ش��اید بتوان گفت ش��اه بیت این کتاب و ترجیع بند 
آن، همان است که در نام کتاب، تبلور یافته است و آن، 
طعم ش��یرین پیروزی اس��ت که پس از مقاومت و صبر، 
چشیده می ش��ود و همین می تواند یکی از دالیل انتشار 

این خاطرات در این زمان باشد.
عالقه مندان برای تهیه ای��ن کتاب می توانند به پایگاه 
اطالع رسانی www.book-khamenei.ir مراجعه کنند.

ازسویانتشاراتانقالباسالمیخاطراتدورانزندانتبعیدرهبرانقالبمنتشرشد
»خوندلیكهلعلشد«

عدم استفاده ذوب آهن اصفهان از يارانه انرژى و اقدام در جهت ساخت 

اين  برجستگى هاى  از جمله  واحدهاى فوالدى كشور  اندازى ديگر  راه  و 

شركت است

ذوب آهن اصفهان به عنوان اولين صنعت فوالد كشور همچنان به عنوان 

يك شركت بزرگ و خوشنام در سطح كشور مطرح است

سالگرد  چهلمين  مناسبت  به  كه  صنعت  و  انقالب  پيشگامان  همايش  در 

و ديگر مسئولين  با حضور مديران عامل  و  ايران  انقالب اسالمى  پيروزى 

سه  روز  در  شركت  اين  فعلى  سرپرستان  و  مديران  و  آهن  ذوب  سابق 

 شنبه 7 اسفند ماه سال جارى در تاالر آهن برگزار شد ، روند فعاليت ها، 

چالش ها، طرح هاى توسعه، موفقيت ها ،توليدات ،مسئوليت هاى اجتماعى 

و مسايل پيش روى اين مجتمع عظيم صنعتى مورد بررسى قرار گرفت .

اين همايش ضمن  در  اصفهان  آهن  عامل ذوب  مدير  زاده  يزدى  مهندس 

مرور تحوالت و اقدامات ذوب آهن در سال هاى اخير ، به توليد محصوالت 

جديد در اين  شركت اشاره كرد و گفت : در سال 97 با يك اقدام اساسى 

از   بخشى  ديگر  اقدامى  در  و  141 خارج شديم  ماده  از  افزايش سرمايه  و 

تهاتر  از دولت  اجتماعى  تامين  با مطالبات سازمان  بدهى هاى ذوب آهن 

شد و در سال آينده نيز با استفاده از اين پتانسيل بدهى هاى ذوب آهن 

كمتر خواهد شد.

وى در ادامه افزود : هزينه هاى مالى ذوب آهن اصفهان در سال 97 كاهش 

يافته و با سود دهى مناسب در سال جارى زيان انباشته شركت به كمتر از 

1000 ميليارد تومان خواهد رسيد .

با اشاره به اقدامات اجرايى و فنى سال جارى  مهندس يزدى زاده سپس 

در ذوب آهن گفت : توليد ريل ملى به عنوان يك ايده جديد از سه سال 

قبل در ذوب آهن مطرح بود كه در سال جارى اين محصول توليد و عرضه 

شد . همچنين توليد تيرآهن H300  با توليد بيم بالنك به ثمر رسيد و اين 

شركت قادر است محصوالت صنعتى و جديد خود را متنوع كرده و ميزان 

توليد آن ها را افزايش دهد .

مدير عامل ذوب آهن در ادامه مهمترين مشكل و دغدغه اين مجتمع عظيم 

صنعتى در حال حاضر را تهيه مواد اوليه معرفى كرد و يادآور شد : ذوب 

آهن در داخل هيچ مشكلى ندارد و توليد اين شركت  با تامين مواد اوليه 

و راه اندازى مجدد كوره بلند شماره يك در سال آينده با فعاليت سه كوره 

بلند به سه ميليون و 600 هزارتن خواهد رسيد.

 14000 حدود  ميزبان  شركت  اين   : گفت  پايان  در  زاده  يزدى  مهندس 

نيروى انسانى بوده كه سرمايه اصلى اين شركت هستند و همگى با هوش، 

زحمتكش و با انگيزه مى باشند و با وجود آنها قادر به انجام كارهاى بزرگتر 

خواهيم بود.

نيز  اسبق ذوب آهن  معاونين  و  از مديران عامل  تن  اين همايش چند  در 

نظرات و خاطرات خود از فعاليت در اين كارخانه را برشمردند.

دكتر بهرام سبحانى مدير عامل اسبق و رئيس هيئت مديره فعلى ذوب آهن 

و مرد سال فوالد ايران بود طى سخنانى از خاطرات حضور خود در صنعت 

فوالد و از جمله كار در ذوب آهن و فوالد مباركه سخن گفت و يادآور شد: 

ذوب آهن اصفهان به عنوان قديمى ترين صنعت فوالد كشور همچنان به 

عنوان يك شركت بزرگ و خوشنام در سطح كشور مطرح است و انشاا... با 

همت كاركنان و راه اندازى مجدد كوره بلند شماره يك تا شهريور سال 98 

به توليد سه ميليون و 600 هزار تن خواهد رسيد.

مهندس حسين آذربايجانى از مسئولين سابق اين شركت در سخنان خود 

زمينه  اين  در  توان  حد  در  و  بوديم  كشور  در  صنعت  گذار  ماپايه   : گفت 

قدم برداشتيم .  انتظار ما اين است كه مدير عامل فعلى با كمك كاركنان 

و  كاركنان  تكريم  توليد،  گسترش  و  حفظ  جهت  در  پيش  از  بيش  خود 

بازنشستگان و احياء عظمت و نام ذوب آهن بكوشند و در سال هاى آينده،  

توليد اين شركت را افزايش دهند .

من  براى   : گفت  آهن   ذوب  اسبق  عامل  مدير  ديگر  اصالنى  مهندس 

با كاركردن  افتخار است كه عمر خود را در ذوب آهن طى كردم و  باعث 

و  دفاع، مس  مانند صنايع  ديگر  در صنايع  مامور خدمت  كارخانه  اين   در 

سيمان شدم .

مهندس محمد رضا فرقدانى ديگر سخنران اين مراسم بود . اين مدير عامل 

اسبق ذوب آهن گفت : من از اولين فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتى شريف 

بودم كه در سال 1349 در ذوب آهن استخدام شدم و تا زمان بازنشستگى 

در سال 1381 سمت هاى مختلفى از جمله مسئوليت پدافند غيرعامل در 

زمان جنگ را بر عهده داشتم .وى گفت 2 سال آخر خدمت را نيز به عنوان 

زمان  از  خود  خاطرات  سپس  .وى  بودم  همكاران  خدمت  در  عامل  مدير 

حضور مهندسان روسى و بمباران هاى كارخانه در زمان جنگ را برشمرد .

سخنان  در  نيز  آهن  ذوب  اسبق  عامل  مدير  ديگر  ابكاء  مسعود  مهندس 

خود از انجام مسئوليت هاى اجتماعى ذوب آهن در لنجان، استان اصفهان 

و كشور سخن گفت و يادآور شد : مهمترين كار ذوب آهن عدم استفاده از 

يارانه انرژى در كشور و تالش و فعاليت در جهت ساخت و راه اندازى ديگر 

واحدهاى فوالدى كشور است.

همايش پيشگامان انقالب و صنعت ذوب آهن اصفهان عنوان شد

با تامين به موقع مواد اوليه ظرفيت توليد ذوب آهن اصفهان تكميل مى شود

در همايش انتخاب ملى (بزرگترين اجالس استراتژى هاى توسعه خدمات، توليدات و صادرات برترين شركت هاى ايران) صورت گرفت

كسب چهار افتخار و موفقيت بزرگ براى ذوب آهن اصفهان

اجالس بزرگترين  عنوان  به  ملى  انتخاب   همايش 
برترين  صادرات  و  توليدات  خدمات،   توسعه   استراتژيهاى 
كارشناسان  و  مسئولين  تعدادى  حضور  با  ايران  هاى   شركت 
 شركت هاى  داخلى  دوازدهم   اسفندماه  در محل            سالن              همايشهاى صدا  و  سيما 
اجالس  اين  اختتاميه  آيين  در  شد.  برگزار  (تهران) 
در  مادر  صنعت  عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب  سراسرى، 
خالق،  ،مديريت  كيفيت  عرصه  در  پيشگام  و  فوالد   صنعت 
تامين كننده نيازهاى صنايع كشور ،كار آفرين و حافظ منافع ملى و برند 
برتر ،همزمان موفق به كسب  چهار  موفقيت بزرگ گرديد . تنديس سيمرغ 
زرين مديريت خالق در صنعت فوالد و صنايع وابسته،گواهينامه  بهترين 
برند صنايع فوالدى 2019،  نشان ملى رتبه نخست تعهد به كيفيت و تامين 
نيازهاى صنايع كشور در صنايع فوالد ، لوح افتخار و سپاس كارآفرينان و 

مديران حافظ منافع ملى و خردمند در عرصه صنعت و تجارت و اقتصاد 
ملى به مهندس منصور يزدى زاده مدير عامل شركت اعطا گرديد.

رئیسكمیتهامدادامامخمینی)ره(خبرداد

جزئیات ساخت ۵ هزار مسکن 
برای مددجویان کرمانشاه

سقوط بالگرد اورژانس در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل مدیریت بح��ران چهارمحال و بختیاری گفت:  ث�����ه د در حادثه سقوط بالگرد اورژانس نفر جان باختند.حا
س��تار فرهادی گفت: بالگرد اورژانس اس��تان دیروز در شهرس��تان کیار 
دچار حادثه ش��د و سقوط کرد. وی با بیان اینکه بالگرد اورژانس برای اعزام 
بیمار از روستای دهدلی یکی از روستا های صعب العبور شهرستان اردل اعزام 
شده بود که قبل از رسیدن به محل ماموریت دچار سانحه شد، افزود: در این 

حادثه 5 سرنشین بالگرد براثر آتش گرفتن بالگرد در دم جان باختند.
مسئول روابط عمومی اورژانس115 استان چهار محال و بختیاری نیز گفت: 
بالگردی که برای کمک به مادر باردار اعزام شده بود در دامنه کوه در روستایی 

۳۰ کیلومتری شهرکرد قبل از رسیدن به محل ماموریت سقوط کرد.
ابراهیمی تصریح کرد: در این سانحه رسول طاهری ۳1 ساله کارشناس 
فوریت ها و س��تار کاویانی ۳۹ ساله کارشناس فوریت ها شهید شدند. اسامی 
ش��هدای کادر پرواز حادثه نیز سرهنگ مسعودخواجوی، سروان علی ودعی 

و استوار علی اشرفی بودند.
وی درخص��وص علت این حادثه ادامه داد: برخ��ورد بالگرد با کابل های 

فشار قوی برق منجر به این حادثه شده است.

قائم مقام نمایشگاه  کتاب تهران گفت: نمايشگ���اه
به زودی مطالبات مصالی امام خمینی 
)ره( پرداخ��ت و تا پای��ان هفته قرارداد 

جدیدی تنظیم و امضا می شود.
سومین جلسه شورای برنامه ریزی 
س��ی و دومین نمایش��گاه بین المللی 

کتاب تهران روز گذشته برگزار شد.
قادر آش��نا در این جلسه با اشاره 
ب��ه عقد قرارداد با مصل��ی تهران برای 
برگزاری نمایش��گاه کتاب تهران گفت: 
خوش��بختانه ب��ا پیگیری ه��ای معاون 
ام��ور فرهنگی وزارت ارش��اد به زودی 
مطالب��ات مصالی ام��ام خمینی )ره( 

پرداخ��ت و ت��ا پای��ان هفته ق��رارداد 
جدی��دی تنظی��م و امضا می ش��ود تا 
هرچه س��ریع تر کمیته ها به اس��تقرار 

نیروها و انجام امور اجرایی بپردازند.
وی اف��زود: تمام تالش م��ا بر این 
اس��ت که امس��ال چادری در نمایشگاه 
نداشته باشیم یا اینکه استفاده از چادر 
برای بخش های نمایشگاه کاهش داشته 
باشد تا هم بتوانیم در هزینه های اجرایی 
صرفه جوی��ی کنی��م و از س��وی دیگر 

ناشران کمتری در زیر چادر باشند.
همچنی��ن  جلس��ه  ای��ن  در 
اسماعیلی راد نیز گفت: جانمایی اولیه 
س��الن ها و بخش ه��ا انجام ش��ده ولی 

هنوز نهایی و قطعی نش��ده اس��ت. به 
زودی تیمی متش��کل از تش��کل های 
نش��ر و مدی��ران اجرای��ی در مح��ل 
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران حضور 
پی��دا خواهند کرد و جانمایی ها قطعی 
خواهند شد. همچنین در حال مذاکره 
با مس��ئوالن بانک هس��تیم تا امسال 
نمایش��گاه  در  را  ف��روش سیس��تمی 
کت��اب ته��ران اجرا کنیم. با اس��تفاده 
از ای��ن برنامه ناش��ران صرفاً می توانند 
کتاب های به ثبت رس��انده در سیستم 
را به فروش برسانند و فروش های آن ها 
رصد و بس��یاری از مشکالت مربوط به 

تخلفات نیز حل خواهد شد.

وز ۹۸ هنوز مشخص نشده است برنامه اکران نور
س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش گف��ت: بحث اکران  نوروز ۹۸ همچنان بالتکلیف مانده است.گی�����شه
 غالمرضا فرجی با اشاره به جلسه شورای صنفی نمایش گفت: در جلسه 
دیروز، قرار بود برنامه اکران نوروز ۹۸ مش��خص ش��ود که متاسفانه این امر 

صورت نگرفت و بحث اکران نوروز ۹۸ همچنان بالتکلیف مانده است.
طی روزهای گذش��ته روابط عمومی برخی فیلم ها خبر از اکران نوروزی 

فیلم های شان داده بودند. 
طب��ق این اع��الم، فیلم های س��ینمایی »ایکس الرج« محس��ن توکلی، 
»تگزاس۲«، مس��عود اطیابی، »زیرنظر« مجید صالحی، »شبی که ماه کامل 
ش��د« نرگس آبی��ار، »غالمرضا تختی« بهرام توکلی، »پیش��ونی س��فید۳« 
سیدجواد هاشمی، »دیدن این فیلم جرم است« زهتاب چیان، »متری شیش 
و نیم« س��عید روس��تایی، »زندانی ها« مس��عود ده نمکی، »رحمان 14۰۰« 
منوچهر هادی، »ژن خوك« س��عید سهیلی، »س��امورایی در برلین« مهدی 
نادری، »چهار انگش��ت« حامد محمدی، »تی��غ و ترمه« کیومرث پوراحمد، 
»درخونگاه« سیاوش اسعدی و »به دنیا آمدن« محسن عبدالوهاب 1۶ نامزد 

نهایی اکران نوروز ۹۸ هستند.

قائممقامنمايشگاهكتابتهرانخبرداد

به زودی با مصلی قرارداد جدید می بندیم


