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قاضیعسکر با تایید دریافت
دعوتنامه از عربستان:

نیرهساداتاحتشامرضوی
ازحوادثدیماهسال1314میگوید

محورهایموردنظرمانرا
دربارهحجاعالممیکنیم

مادربزرگم  ،تاهفتسال،پایش
راازخانهبیروننگذاشت

حــجـتاالســام سید علی قاضیعسکر در
نشست شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه
مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیــارت،
با اشاره به این که دعو تنامه عربستان برای
برگزاری دیدارها و ...

نــیــرهســادات احتشا مرضوی ،همسر شهید
نوابصفوی متولد 1312در مشهد که بهدلیل
داشتن خانوادهای انقالبی در بطن بسیاری از
رویدادهای سیاسی ،مذهبی و اجتماعی دوران
زندگیخودقرارداشته...
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در  2انفجار پایتخت افغانستان
بیش از  60نفر کشته و زخمی شدند

رکود ساخت و ساز
4ساله شد

کارمنداندولت
هدفانتحاری
طالبان

خوابزمستانی
بازارمسکن
صفحه4
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ششمین نشست مشترک
برجام با صدور بیانیه مطبوعاتی
پایان یافت

مسئوالن گازی استان ،خواستار
صرفهجویی بیشتر مردم
در مصرف گاز طبیعی شدند

صرفه جویی
تنها راه عبور
از فصل سرما

تاکید5+1
بر   بیاثرماندن
قانونآیسا

صفحه8

در طرح پژوهشی و نظرسنجی از
زائران ،عملکرد مساجد شبانهروزی
بررسی شد

بدرقهرفیق

بااقامهنمازرهبرانقالب ،اقشارمختلفمردمیاردیرینامامورهبریراتاآرامگاه ابدیاشتشییعکردند
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یادداشت روز

کالن شهرهامحروم
ازنگرشسیستمی   

قــصــه وارداتـــــی خــانــه شــکــاتــی و
صــاحـبخــانـهای کــه آن قـــدر از در و
دیــوار خانهاش میخورد که در انتها
نه خانهای میماند و نه صاحب خانه،
استعارهای زیبا ،ظریف و هنرمندانه
برای اشاره به اوضاع این روزهای نظام
شهری در ایران است .شهرنشینی در
پی اصالحات ناموفق و شائبهبرانگیز
ارضی در عصر پهلوی ،نظام اجتماعی
ریشهدار و تاریخی را در زیست بومهای
روستایی از بین برد و در مقابل وابستگی
غذایی و زراعی را به ارمغان آورد و از آن
زمان بود که بنیان دیوار کج شهرگرایی
و شهرنشینی افسارگسیخته در ایران
نهاده شد و حتی انقالب شکوهمند
اسالمی نیز ،با وجــود تحو لآفرینی
در بسیاری شئون زندگی اجتماعی،
در اصــاح ایــن رونـــد چــنــدان موفق
نبود .هرچند دالیــل عدید های برای
ایــن توفیقنداشتن ،از جمله غلبه
تــفــکــرات لیبرالیستی بــر جــریــان
مدیریتی پس از جنگ،به حاشیه راندن
اندیشمندان انقالبی با داعیه تجدد
و اصال حطلبی ،تکنوکراسی معیوب
و نهادینه نشده و نتایج نامطلوب آن،
نبود اندیشه راهبردی و درازمــدت در
بدنه قانو نگذاری و بهطور مشخص،
مجلس شورای اسالمی؛ و مواردی از
این دست را میتوان به عنوان دالیل
اصلی و علل موجبه اوضاع نابهنجار
فعلی برشمرد ،اما نگاه به گذشته،
جز عبر تاندوزی منفعتی نخواهد
داشت.واقعیت این است که اوضاع
نظام شهری در ایران ،در پی نبود نگرش
سیستمی و اجــرانــشــدن طر حهای
آمایشی ،اسفبار است و این موضوع
در مورد شهرهای بزرگ ،مادرشهرها و به
عبارت معمول ،کالنشهرها ،جدیتر
اســت ،شهرهایی چندمیلیونی در
اقصی نقاط کشور که بدون استثنا هر
کدام به تناسب ویژگیها و جغرافیای
خاص خود ،گرفتار مصائب فراوانیاند
و چشمانداز روشنی از بهبود و اصالح را
به نمایش نمیگذارند...
ادامه درصفحه2

مصطفیخودرابهولیفقیهمتعهدمیدانست

برای بیان نظرات ،انتقادات،
مشکالت و درخواستهای
خود ،همچنین معرفی سوژه
و مشکل شهری به روزنامه
شهرآرا به سامانه30007289
پیامک ارسال نمایید.

تصمیمی به یاد تشییع پیکر شهدا میافتد ،گفت:
خداوند متعال در همه مراحل زندگی به او لطف
داشت.

مصطفی به نهجالبالغه عالقه ویژه داشت

وی ،با اشاره به اینکه خدا به مصطفی کمک کرد که

سودهایبانکی
عاملورشکستگی
صنعت
صفحه 4

مشت بر سندان

مادر شهید احمدی روشن ،در پنجمین سالگرد شهادت فرزندش

صدیقه ســاالریــان ،شامگاه دوشنبه و در مراسم
بزرگداشت پنجمین سالگرد شهادت شهید احمدی
روشن ،گفت :باید همواره تابع والیت فقیه بود ،تا کشور
از آسیب دشمنان در امان بماند.
وی ،با اشاره به والیتمداری فرزندش ،گفت :مصطفی
جوانی بود که سنش اقتضا نمیکرد که امام را درک
کند ،اما ولی فقیه زمان خود را به خوبی میشناخت.
مادر شهید احمد یروشن ،با بیان اینکه مصطفی
نمونه اعالی یک جوان انقالبی بود ،افزود :او شرایط را
به خوبی درک کرده بود و در هر برهه زمانی اقدامات الزم
را انجام میداد.
وی ،با اشاره به اینکه وقتی جنگ تحمیلی آغاز شد
مصطفی 9ماهه بــود ،تصریح کــرد :در زمــان دفاع
مقدس ،همراه پدرش در تشییع پیکر شهدا شرکت
میکرد و از همان دوران او را برای دفاع از انقالب آماده
کردیم.
ساالریان ،با بیان اینکه مصطفی وقتی وارد سایت
هستهای نطنز شده بود میگفت در زمان گرفتن هر

بانکها تولید را زمینگیر کردهاند

عکس leader.ir:

مساجد  باز
اطالعرسانیبسته

دکتر مجتبی خاتونی
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در راه خواسته امام خامنهای (مد ظله العالی) حرکت
کند ،و او هم هرچه در توان داشت را به اجرا گذاشت ،در
ادامه ،از فعالیت او در مسجد سخن گفت و خاطرنشان
کــرد :به نهجالبالغه عالقه ویــژه داشــت و همواره
همه را به مطالعه این کتاب ارزشمند دعوت میکرد
و خود نیز به آموزههای این کتاب انسا نساز عمل
میکرد.مادر شهید احمدی روشن ،با بیان اینکه او
وظیفه خود را به عنوان پدر ،فرزند و همسر به خوبی
انجام میداد ،گفت :وقتی در منزل بود به قدری محبت
میکرد که همه فراموش میکردند او شبانهروز مشغول
فعالیت است.وی ،با اشاره به اینکه باید جوانان امروز
وظیفه خود را به خوبی درک و انجام دهند ،اظهار
کرد :جوانان در هر عرصهای هستند باید به خوبی به
وظایف خود عمل کرده و در راه سربلندی و پیشرفت
کشور گام بردارند.الزم به ذکر است ،مصطفی احمدی
روشن ،دانشمند هستهای کشورمان 21 ،دیماه سال
 ،90توسط عوامل وابسته به موساد ترور و به شهادت
رسید.

محمد حسین جعفریان

قدردانیارانحقیقی
انقالبباشیم...

مــن همیشه آقــای رفسنجانی را از
پشت شیشه تلویزیون و در رسانهها
دیدم .ماههای آخر ریاست جمهوری
ایشان،تازه ،کار روزنامهنگاری من باال
گرفته بود.
اواســـــــط دهـــــه هـــفـــتـــاد بــــــود و
ستوننویسیهای مرتبط با موضوعات
روز بــار دیگر بــاب شــده بــود .سرعت
ســیــاس ـتهــای اقــتــصــادی ایــشــان
انتقاداتی را برانگیخته بود .در همین
مشهد خودمان بلوایی به پا شد که بیا
و ببین! در یکی از ستونهای روزنامهام
درباره افراط و تفریط اجرای سیاست
سدسازی در مملکت نوشته بــودم؛
این که بــرای ساخت برخی از اینها
کارشناسی مناسب انجام نمیشود.
این را هم بگویم :همان ایام تازه سومین
کتاب شعر من منتشر شده بود و هی
در صداو سیما و این طرف و آنطرف
بهعنوان شاعر اجــرای شعرخوانی
داشــتــم .کــام را طوالنی نکنم .روز
جمعه شد و من تصادفی خطبهها را در
تلویزیون میشنیدم .مرحوم آیتا...
هاشمیرفسنجانی خطبه خواندند و
بحث درباره سیاستهای روز مملکت
بود .ناگهان ایشان رشته کالم را برد
سمت فواید سدسازی و تأثیرات آن بر
اقتصاد و کشاورزی کشور و درنهایت هم
چیزی با این مضمون گفت که عدهای
که کارشان شعر و شاعری است منکر
مزایای این سدها میشوند و ....من
پای تلویزیون و در عالم جوانی کلی
هیجانزده شدم که حضرت آیـتا...
مستقیما د ر خطبهها بــه مطلب
منتشرشده در ستونم پاسخ داده
بودند.
حاال حدود دو دهه از آن روزها گذشته
و روزنامهنگاری چون من در سهای
زیادی از این فراز و فرود گرفته است.
یکی از مهمترین آنها قضاوتنکردن
سیاه و سفید دربــاره مــردان سیاست
اســت .با کمال تأسف شاهد بــودم در
فضای مجازی بعضیها بعد از ...
ادامه درصفحه2

