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عضو شورای شهر مشهد در
واکنش به اخبار ضد و نقیض
آغازبهکار شوراها گفت

تولیت آستان قدس رضوی
در گردهمایی اصحاب رسانه
و تجلیل از خانوادۀ شهدای مدافع حرم:

۱۲شهریور
زمان قطعی
شروع
شورای پنجم

رسانۀدشمن
تالشداردحقراباطلو
باطلراحقجلوهدهد
گردهمایی اصحاب رسانه با حضور تولیت آستان
قدس رضوی در مؤسسۀ فرهنگی قدس برگزار شد.
بهگزارش شهرآرا ،تولیت آستان قدس رضــوی در
این مراسم موضعگیری و فهم شجاعانه را ویژگی
رسانۀ انقالبی دانست و گفت« :رسانهها نقش
مهمی در امیدآفرینی و آ گاهیبخشی در جامعه
دارنــد که موضو ع بسیار حائزاهمیتی اســت.».
حجتاالسال موالمسلمین سیدابراهیم رئیسی،
فهم صحیح و شجاعانۀ موضوعات ،سمتگیری
بهنگام ،و سرعت بههمراه صحت و دقت در عمل را از
ویژگیهای رسانۀ انقالبی برشمرد و ابراز کرد« :جریان
شایعهسازی در جامعه تالش دارد حق را باطل و باطل
را حق جلوه دهد و باعث انحراف اذهان مردم جامعه
شود .».وی با بیان اینکه سیاسیبودن ...
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«پادشاهدیوانه»
وجنگجهانیسوم

هما نطو رکه قا بلپیشبینی بو د
فشارهای داخلی بر ترامپ و کاهش
مشروعیت سیاسی وی در داخل آمریکا
باعث شد کاخ سفید رویکردی تهاجمی
در عرصۀ بینالمللی اتخاذ کند .در
جدیدترین نمونۀ چنین رفتاری ترامپ
ونزوئال را به اقدام نظامی تهدید کرده
است .رئیسجمهوری آمریکا هشدار
داده که دست به حملۀ نظامی علیه
ونزوئال میزند ،اقدامی که واکنشی
شدید ازســوی واشینگتن به بحران
سیاسی در این کشور آمریکای التین
بهشمارمیرود.اینواکنشغیرمنطقی
به تحوالت ونزوئال درحالی رخ میدهد
که تنش میان واشینگتن و پیونگیانگ
بهدنبال لفاظیهای ترامپ بهحدی
بــاال گرفته که برخی از کارشناسان
ا منیتی و تحلیلگرا ن سیا سی ا ز
احتمال آغاز جنگ جهانی سوم خبر
دادهانــد .رئیس سابق اطالعات ملی
آمریکا گفته نگران این است که جنگ
لفظی میان رئیسجمهوری آمریکا با
رهبر کرۀشمالی از کنترل خارج شود
و بهسوی یک درگیری نظامی در سطح
َ
بینالمللی سوق یابد .جیمز کلپر،
رئیس سابق اطالعات ملی آمریکا،
هشدار داده که دو کشور آمریکا و
کرۀشمالی ممکن اســت بهصورت
کــورکــورانــه بهسمت یک جنگ سوم
جهانی سوق پیدا کنند ،چون رویکرد
خصمانۀ دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا درقبال کیم جونگاون ،رهبر
کرۀشمالی،افزایشیافتهاست.
ترامپ میگوید طــر حهــای نظامی
این کشور برای واکنش دربرابر اقدام
احتمالی کرۀشمالی آماده شده است.
نخستوزیر استرالیا هم اعالم کرده که
کشورش د رصورت حملۀ کرۀشمالی
به آمریکا بهکمک واشینگتن خواهد
رفــت .همزمان چین اعــام کــرده که
درصورت حملۀ آمریکا به کرۀشمالی
در کنار کرۀشمالی خواهد ایستاد.
ژاپن از استقرار موشکهای پاتریوت در
مرزهای خود خبر داده و ...
ادامه درصفحه2

وزیر دفاع پیشنهادی ضمن دفاع از برنامههای خود در خانۀ ملت:

تقویتتوانموشکیادامهمییابد

خانۀ ملت این روزها محل رفتوآمد وزرای پیشنهادی
رئیس جمهور است تا ،با تشریح برنامههایشان برای
نمایندگان ملت ،روند تأیید صالحیت خود را تسهیل
کنند.
امیر سرتیپ امیر حاتمی ،وزیر پیشنهادی دفاع ،در
فراکسیون مستقلین والیی ،در تشریح برنامههای
خود اظهار داشت« :برنامهای واقعی و کامالکاربردی
از چند ماه قبل در حضور سردار دهقان و با همکاری
همۀ وزارت دفــاع -فــارغ از اینکه چه کسی وزیر
میشود -تهیه شده است.».
وزیر پیشنهادی دفاع بیان کرد« :از همۀ مبانی ،تدابیر
رهبری معظم انقالب ،سیاستهای دولت ،قانون
برنامۀ ششم و قوانین موضوع در تهیۀ برنامه استفاده
شده است و کارهایی که باید انجام شود را در برنامه
دید هایم و ،پس از تأیید ،این برنامه میتواند اجرا
شود.».
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
گفت« :دشمن در منطقه استقرار دارد و سالح به
منطقه میآورد و در تالش است به بنیۀ دفاعی کشور
آسیب وارد کند اما ما ،در برنامۀ خود ،برای مقابله با این
موضوع هدفگذاری کردهایم.».
وی ادامه داد« :در حوزۀ موشکی کارهای خوبی انجام
شده است و از این پس نیز باید اقدامات الزم انجام
شود .همچنین ،در صنایع دفاعی ،حرکتهای خوبی
آغاز شده است که ،برای پیشرفت ،این حرکت باید
تداوم یابد.».

وزیر پیشنهادی دفاع گفت« :در زمینههای هوایی،
دریایی ،معیشت و حقوقی اهداف روشنی داریم که،
با اتکا به تجربۀ وزارت دفاع ،از همۀ تواناییهای موجود
در کشور مانند دانشگاهها و نیروهای نظامی کمک
میگیریم تا بازدارندگی و قدرت دفاعی همیشگی
برای کشور فراهم شود و مردم در امنیت و آرامش کامل
به زندگی خود ادامه دهند.».
وی افزود« :رئیس جمهور دستور محکمی به صورت
مکتوب برای تقویت بنیۀ دفاعی کشور صادر کرده
است و مقام معظم رهبری نیز تدابیر روشنی در این
زمینه دارند و ،با توجه به این شرایط ،سر سوزنی برای
تقویت بنیۀ دفاعی کشور به کسی نگاه نمیکنیم.».
وزیر پیشنهادی دفاع گفت« :زیرساخت بزرگی برای
هواپیماسازی در هسای اصفهان داریــم به طوری
که معاون نخستوزیر یک کشور هواپیماساز ،پس از
بازدید آن ،گفت ایران چیزی برای هواپیماسازی کم
ندارد.».

کمیسیون فرهنگی
به صورت واحد اظهار نظر نمیکند

همچنین فاطمۀ ذوالــقــدر ،عضو هیئت رئیسۀ
کمیسیون فرهنگی مجلس ،دربــارۀ نشست دیروز
کمیسیون فرهنگی مجلس با سید عباس صالحی،
گزینۀ پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
گفت« :ایــن جلسه ،به عنوان نخستین نشست
کمیسیون فرهنگی مجلس با دکتر صالحی ،نشست

مفید و مثبتی بود که مباحثی جدی در آن مطرح
شــد .».وی افــزود« :در این نشست ،دکتر صالحی
برنامههای خود در حوزههای مختلف را ارائه داد و ،با
توجه به سوابق طوالنی خود در حوزۀ فرهنگی ،دربارۀ
عملکرد خود در بخشهای مختلف از جمله معاونت
فرهنگی وزارتخانه توضیح داد.».
عضو هیئت رئیسۀ کمیسیون فرهنگی مجلس
تصریح کرد« :نتیجهگیری نهایی دربارۀ رأی اعتماد
به دکتر صالحی با خود اعضای کمیسیون است و
کمیسیون فرهنگی به شکل واحد و همصدا دربارۀ
وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهارنظر
خواهد کرد.».

در بهرهوری از آب ،وضعیت ما قابلقبول نیست

همچنین محمود حجتی روز گذشته در فراکسیون
تولید و اشتغال حضور یافت و دربارۀ برنامههای خود
برای حضور در کابینۀ دولت دوازدهم اظهار داشت:
«بخش کشاورزی را نمیتوان در اقتصاد کشور رها کرد
و انتظار پایندگی و زایش از آن داشت.».
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ
تولیدکنندهای آسیبپذیرتر از بخش کشاورزی نیست
گفت« :تولیدکنندگان کشاورزی با موجود زنده در
ارتباط هستند و عوامل مختلف بر آن اثرگذار و سرمایۀ
آن دربرابر این حمالت رها شده است.».
وی با اشاره به اینکه تولید محصول با نرخ سود پایین
صرفۀ اقتصادی ندارد افزود« :بسیار تالش کردهایم

ارزانترین تسهیالت را در کشاورزی داشته باشیم.
محصوالت تولیدی باید بــا نمونۀ خــارجــی تــوان
رقابتپذیری داشته باشد .سرمایه همیشه به سمتی
میرود که بازگشت داشته باشد.».
حجتی با تأکید بر اینکه طبق گزارشهای مؤسسات
آب و خاک راندمان در مصرف آب از 38درصــد به
48درصــد رسیده است بیان کرد« :در بهرهوری از
آب ،وضعیت ما قابلقبول نیست اما شتاب خوبی
داشتهایم .این امر تنها به واسطۀ سیستمهای آبیاری
امکا نپذیر نیست .از بذر تا نشاکاری در این مورد
اثرگذار اســت .».این وزیر پیشنهادی برای حضور
در کابینۀ دولت دوازدهــم با بیان اینکه نشاکاری در
محصوالت کشاورزی را روزبـهروز باید افزایش دهیم
تصریح کرد« :ذرت را با دو آب کمتر توانستهایم به
مرحلۀ برداشت برسانیم .مصرف آب در تولید هندوانه
کمتر از ذرت نیست .زمانی 18تن هندوانه در هکتار
تولید میکردیم اما اکنون این میزان به  80تن در
هکتار رسیده است.».
وی با اشاره به اینکه 700هزار هکتار زمین کشاورزی
در کشورهای مختلف تحت کشت کشاورزان ایرانی
قرار گرفته است اضافه کرد« :باالترین نرخ بهرهوری
آب را داشــتـهایــم .به همین منظور ،بحث کشت
صیفیجات و سبزیجات را در گلخانه مطرح کردیم و
به مجلس درخواست ممنوعیت کاشت خیار و گوجه
را دادیم تا این محصوالت نیز در گلخانه تولید شوند اما
مجلس موافقت نکرد.».

در نشست سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اصحاب رسانه مطرح شد

یوسفزاده -سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور
ضمناشارهبهسونامیبازنشستگیآموزشوپرورش
در ســا لهــای آیــنــده بیان کــرد« :بهدلیل موج
استخدامیهای دهــۀ 60در آمــوزشوپــرورش تا
سالهای آینده ،طبق آمار حدود 90هــزار نفر در
آموزشوپرورش بازنشسته میشوند .».بهگزارش
شهرآرا ،دکتر محمود مهرمحمدی در نشست خبری
چهارمین دورۀ اردوهــای حیات طیبه به میزبانی
دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی ،اظهار کرد:
«اردوی فرهنگی و معرفتی حیات طیبه به یک
برند فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان تبدیل شده
است .».وی ادامه داد« :دانشگاه فرهنگیان دارای
جاذبههایی است که هیچیک از دانشگاههای دیگر
کشور از این ویژگیها برخوردار نیست.».

سونامیبازنشستگیدرآموزشوپرورش

سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور با اشاره به اینکه
اگر حقیقت معلمی بهدرستی درک شده باشد ،هیچ
نقش دیگری یارای مقایسه با آن نیست ،عنوان کرد:
«یکی از ویژگیهای دانشگاه فرهنگیان ،استخدام
دانشجویان از بدو ورود ،معافیت پسران از سربازی
و تضمین شغلی اســـت .».وی ادامــه داد« :اگر
دانشجویان بعد از فار غالتحصیلشدن از دانشگاه
فرهنگیان در کنکور ارشد شرکت کنند و قبول شوند،
درصورتیکه ادامهتحصیل آنها مداخلهای با کار
موظف آنها نداشته باشد ،میتوانند ادامهتحصیل
دهند .».مهرمحمدی یادآور شد« :رتبههای دورقمی
و سهرقمی در دانشگاه فرهنگیان دارای امتیازات
ویــژهای هستند .رتبههای دو و سهرقمی بهترتیب
کمکهزینۀ تحصیل بالغبر  250و 150هزار تومان

برایهرماهدریافتمیکنندوامکانکمکبالعوضتا
سقف دو و یکمیلیون دارند .».وی درخصوص تعداد
دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان کشور گفت:
«در مهرماه جاری حدود 10هزار نفر دانشجومعلم
جدید وارد دانشگاه میشوند که با احتساب این
تعداد درمجموع قریب به 45هــزار نفر دانشجو
در دانشگاه فرهنگیان کشور مشغول تحصیل
هستند .».سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور
افــزود« :درمجموع 40هــزار نفر دانشآموختگان
دانشگاه فرهنگیان هستند و از طرفی  800نفر
هیئتعلمی در ایــن دانشگاه فعالیت میکنند
که  600نفر ازایـنتــعــداد هیئتعلمی تطبیقی
هستند .».وی اظهار کرد« :درهمینراستا با دانشگاه
ایچی ژاپن که دارای دانشگاه تربیتمعلم است،

اقدام به امضای تفاهمنامه کردیم.».مهرمحمدی
در ادامــۀ سخنان خــود ضمن اشــاره به سونامی
بازنشستگی آموز شوپرورش در سا لهای آینده،
بیان کرد« :بهدلیل موج استخدامیهای دهۀ60
در آمــوزشوپــرورش تا سالهای آینده ،طبق آمار
حدود 90هــزار نفر در آمــوزشوپــرورش بازنشسته
میشوند .».سیدحسین مجتبوی ،رئیس امور
پردیسهای دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی
نیز در این نشست با اشاره به تحصیل بیش از 6هزار
دانشجو در این مجموعه طی سالهای اخیر ،گفت:
«ازاینمیزان بیش از 3هــزار نفر فار غالتحصیل
شــد هانــد و امسال نیز بین  500تا  700ورودی
جدید بهصورت پیوسته و ناپیوسته در این دانشگاه
آغازبهتحصیل خواهند کرد.».
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ترامپ
معماییدومجهوله

ترامپ که خود میگوید میخواهد برای
مبارزه با مفتخواران برکرسیپریدهای
که بر کرسیها پرید هاند مبارزه کند
مردم آمریکا را که تا دیروز محبوب مردم و
قهرمان جهان بودند امروز چنان منفور
ساخته که هرکس میخواهد با ظلم
و فساد کشورش مبارزه کند نخست
پرچم آمریکا را میسوزاند .آمریکایی
ترین کشورهای
که تا دیــروز ثروتمند ِ
مردم
بدهکارترین
جهان بود امــروز
ِ
جهان آ نهــم به کشور چینی است
که تا چهار دهه پیش فقیرترین کشور
جهان و «کشور گیشا و تریاک» خوانده
میشود .ترامپ میگوید میخواهد
با برکرسیپریدگانی مبارزه کند که
مــردم بسیاری از آمریکا را بیخانه و
کارتنخواب و بیکار کرد هاند و بازار
فروش تولیدات چینی در همهجای
آمــریــکــا گــســتــرده اســـت ،ازایــــنرو
کــه کهنهسربازانش کــه ســا لهــا به
کاری
هوسبازی و خودخواهی و طمع ِ
برکرسیپریدگان ،دور از وطــن ،با
کشورهای ضعیف جنگیدهاند و مردم
آنجا را کشتهاند اینک کنار خیابانها
کارتنخوا باند و گدایی میکنند و
ثمرۀ جنگهایشان کشتن مردمانی
ناشناس و بیگناه با لیره و استرلینگ
بانکها گشته اســـت .او بسیاری
از جنایات حاکمان پنج دهــۀ اخیر
آمریکا را برمیشمارد و بههمیندلیل
هم سرمایهخواران آمریکا او را متهم
به رابطه با روسیه میکنند .بنابراین
ترامپ هنوز برای همگان ناشناخته و
رفتار و گفتارش معما و مجهول است.
همچنین ما میبینیم که برخوردهای
ترامپ با کشورها نهتنها جسورانه،
که احمقانه اســت .در خــاور دور هر
لحظه کرۀشمالی را که چــون بمب
ساعتشماری است بیشتر تحریک
میکند و برای ترساندن آنان بهگونۀ
مسخره و دیوانهواری بزرگترین بمب
خود را به مرز افغانستان و پاکستان
میپراند و پابهپای داعش برای کشتار
مردم سوریه و عراق و...
ادامه درصفحه2

