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اگر کسی کار خالفی انجام داده باید با آن
برخورد شــود و اگر وزیر هم با توصیه من
یک بازنشســته را به کار گرفته اســت ،باز
باید بروید و از وزیر درباره آن سؤال کنید.
هرکسی در این کشور خالف کرده ،بیخود
کرده است! (تابناک)
من هیــچگاه نگفتم  SPVتــا دو هفته
دیگر اجرایی میشــود ،بلکه گفتم تا آخر
ســال میالدی .همان حرفــی را که خانم
موگرینــی زده بود ،گفتــم .اروپاییها نیز
از ما عذرخواهــی کردنــد و گفتند که ما
همه برنامههایمان را تقســیم کردیم ،اما
فشارهای آمریکا کار ما را به تأخیر انداخته؛
البته از هدفمان دست برنداشتهایم .یعنی
آنها دارند پیش میروند( .فارس)
دست دشــمن خالی اســت و به عملیات
روانی و جنگ رسانهای روی آورده ،دل به
چند تحریم خوش کردهاند که به حســاب
خودشــان مردم را بــه زانــو درآورند ،اما
ملت ما حقیقت و جریــان دفاع مقدس را
فراموش نمیکنــد .آن زمانیکه امکانات
نداشتیم به پیروزی رســیدیم و نگذاشتیم
یک وجب از خاک وطنمان دســت دشمن
بیفتد ،امروز که بحمداهلل دست برتر از آن
ملت ایران و فرزندان شــجاع و دالور آنان
در نیروهای مســلح اســت و به برکت این
هوشــمندی ،اقتدار و آمادگــی ،بیتردید
دشــمن هیــچ غلطــی نمیتوانــد بکند.
(سپا هنیوز)
فیلترینگ حساس و مهم است .باید معنی
فیلترینگ را برای مردم درست بیان کنیم.
ما میگوییــم باید این شــبکهها مدیریت
شود .اگر میشود کاری کرد که شبکههای
«گرامی» بتواند به مردم خدمت برســاند
اما آســیب نزند ،این کار را بکنید ،اما اگر
نمیشــود بایــد تصمیم دیگــری گرفت.
(فارس)

۱۲صفـــحه۴+صفحهورزشی 16+صفحه ویژه میالن
24صفحهویـژهشهـرآرامحله 4 +صفحه ویژهپلخمون
 20دی  03 | ۱۳۹۷جمـــــــادی االول 1440
شــــــمــــــاره  500 | 2737تــــــومـــــان

97
۸

صبح

امام صادق (ع)

4

1

12

9

ظهر

1

عبید زاکانی

6

عصر

4

0

مـــنشـــور
اخـــــالقی

اذان مغرب 16:55

غروب آفتاب16:35

طلوع آفتاب فردا 6:43

اذان صبح فردا 5:14
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بسته خبری
گروه ایران

zz

جوانان میتوانند گرهها را باز کنند

در سالروز قیام تاریخساز مردم قم در ۱۹دی
 ۱۳۵۶هزاران نفر از مردم این استان با رهبر
انقالب دیــدار کردند .گزیــدهای از بیانات
حضرت آیتا ...خامنــهای در این دیدار به
شرح زیر است:
انقالبی قم و
فضای
تغییر
برای
 انگیزههاییِ
کمرنگکردن روحیه انقالبی و دینی در آن
وجود دارد و نباید از مکر دشمن و عوامل آن
غفلت کرد .بزرگان و جوانان قم نباید اجازه
دهند دســتهای خائن ،قــم را از مرکزیت
انقالب ،خارج و این حرکت تحولی را در آن
کمرنگ کنند.
 باوجود آنکه عدهای غربزده و آمریکازده،پُــ ِز قــدرت محاســباتی و آیند هنگــری
آمریکاییها را میدهند اما آمریکا همچنان
دچــار ضعــف محاســباتی اســت .برخی
دولتمــردان آمریکایــی اینطــور وانمود
میکنند کــه دیوانهاند ،البته بنــده این را
قبول ندارم اما آنهــا حقیقتا «احمقهای
درجهیک» هستند.
 برخی از روی نفهمی یا مسائل دیگر ،علتدشمنی مستکبران را ســخنان امام یا فالن
مســئول علیه آمریکا میدانند ،درحالیکه
زورگویــان جهانی بــا یک قــدرت جوان،
روبهرشد ،پرتالش و پرانگیزه دشمن هستند
که این قدرت معنوی ۴۰سال است درمقابل
چشم آنها روزبهروز تنومندتر و قدرتمندتر
شــده و ت ََرکها و شکافهای اســتکبار را
عمیقتر کرده است.
 (خطاب به مســئوالن) اولویت کاری خودرا حل مشــکالت معیشــتی مردم بهویژه

قشــرهای ضعیف قرار دهیــد ،چراکه این
مسئله اهمیت ویژهای دارد .منابع کشور کم
است اما چرا باوجود تذکرات مکرر ،جریانها
و افــرادی ،ظالمانه این منابــع را میبلعند
و با داللبازی و انحصارطلبــی در تجارت،
مانع پیشرفت کشور میشــوند و در تقویت
تولید داخلی کارشــکنی میکنند .درمقابل
توپ و تشــر و یاوهگوییهای آمریکا و اروپا
پس نزنید و بایســتید و بدانید که اینها نه
تهدید ،نه «وعده و قول» و نه حتی امضایشان
اعتبار نــدارد .جوانان میتواننــد گرههای
دســتگاهها را باز کنند ،بنابرایــن به آنها
مراجعه کنید و قدرشــان را بدانید؛ چراکه
حتی بلندپروازیهای آنها خوب اســت و
کشور را به جلو میبرد.

zz

انتخابات مجلس در آستانه استانی شدن

نمایندگان در جلســه علنی دیروز مجلس
درجریان بررســی طرح یکفوریتی اصالح
مــوادی از قانون انتخابات مجلس شــورای
اسالمی(استانیشــدن انتخابات مجلس) با
155رأی موافــق64 ،رأی مخالف و 2رأی
ممتنــع از مجموع 232نماینــده حاضر در
صحــن علنی موافقــت کردنــد .همچنین
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با ارجاع
جزئیات طــرح انتخابات به کمیســیون با
186رأی موافــق23 ،رأی مخالف و 2رأی
ممتنــع از مجموع 230نماینــده حاضر در
جلســه موافقت کردند .بنابراین مقرر شــد
کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس
ظرف مدت یک هفته بــه جزئیات این طرح
رسیدگی کنند.

اجرا در آفساید
همه او را در «مستطیل ســبز» و با لباس
فوتبالی قرمز دیده بودند ،اما 17سال قبل
زمانیکــه بهعنــوان خواهــرزاده «خانم
فرامرزی» ،میهمان یکی از قســمتهای
«زیر آسمان شهر» و با «خشایار مستوفی»
و «بهــروز خالیبند» و «فــوالد» ،از قاب
شیشــهای میهمان خانهها شــد ،میشد
حدس زد که بدش نمیآید عرصه هنر را تجربه کند.
پساز چندی ،انتقــال کاپیتان قرمزها به لشــکر
آبیپوشان ،او را مبغوض طرفداران پرسپولیس کرد
و همین هم او را به حاشیه دنیای فوتبال برد .خودش

خبر عکس

تکیه«آملی»برصندلی«نگهبان»

خبرنگار ایــن روزنامه اطالع
یافته که در اولین روز ســفر
محمدجواد ظریف ،وزیر خارجــه ایران به هند ،دو
طرف به چارچوب اولیه انتقــال پول نفت از هند به
ایران دست یافتهاند .براساس این چارچوب ،یکی از
بانکهای ایرانی در هند شعبهای تأسیس کرده است
و با همکاری یک بانک هندی ،زمینه تسهیل تجارت
و انتقال پول را فراهم خواهد کرد .گفته میشــود
منابع حاصل از فروش نفت ایران به هند در دو قالب
تسویه میشود .در قالب اول هند ۵۰درصد از ارزش
نفــت خریداریشــده را بهصورت روپیه تســویه
میکند۵۰ .درصد باقیمانده را نیز ایران از هند کاال
و خدمات وارد خواهد کرد .هرچند هنوز فهرســت
کاالها و خدماتی که قابل تجارت است ،ازسوی دو
کشور نهایی نشــده ،احتماال دو طرف طی روزهای
آینده به چارچوبی درباره آن دست خواهند یافت.
درکنار بحث انتقــال پول و فروش نفت ،تســریع

سرمایهگذاری و توســعه بندر چابهار نیز از اهداف
سفر ظریف به هند بود.».
حسن موسویچلک ،رئیس
مددکاری اجتماعی ایران،
در گفتوگو با این روزنامه با اشاره به موضوع انتشار
فیلم خشونت پسر سیرجانی در فضای مجازی اظهار
کرد« :امروز بخشــی از مردم ما از قشــرها و سنین
مختلف پذیرای انواع خشونت هستند .وقتی چنین
سطحی از انواع خشــونت در موقعیتهای مختلف
اعمال میشود نشــان میدهد که ما درباره سالمت
اجتماعی و روانی جامعه ســهلانگاری و در ترویج
حس مهربانی و مسئولیتپذیری کوتاهی کردهایم.».
این روزنامه در گزارشی با اشاره به
برداشتن نردههای محافظ در نماز
چالش
جمعه برخی شهرها نوشت« :مدتی پیش،
ِ

هــم در جایی این اقــدام را «بزرگترین اشــتباه
زندگــیاش» عنوان کرده اســت .او کــه مادرش
روزگاری آرزو داشــته «روحانی» شــود ،اواسط
دهه ،80خوانندگی را هم تجربه کرد تا پساز «نیما
نکیسا»« ،رضا عنایتی» و «پژمان جمشیدی» ،دیگر
بازیکنی باشــد که از محبوبیتــش در این عرصه
استفاده میکند .اما شاید خودش هم متوجه شد که
برای این کار ساخته نشده اســت .عشق قدیمی و
دوران بچگی او ،یعنی سینما ،مقصد بعدی علیآقا
بود تا پساز بوسیدن زمین ســبز ،آن را بهصورت
جدی و رسمی تجربه کند.

این اواخر هم درمقابل بینندگان میایستد و «اجرا»
را تجربه میکند؛ اما حضور او در این عرصه جدید،
حاشیههایی برایش در پی داشــته است .چند ماه
قبل بعد از آنکه مهمان برنامه اینترنتیاش از چند
خواننده آنور آبی نام برد ،نتوانســت خندهاش را
کنترل کند و موجب شد چند ماهی بیخیال این کار
شود .در جدیدترین نمونه هم اینبار در «جامجم»
سخنی را با کنایه گفته که رنگوبوی نژادپرستانه
و توهین به مردم همسایه شرقی ایران دارد« .علی
انصاریان» باید بداند در نقش جدیدش ،خیلی در
«آفساید» است!

خبر ویژه

جلسه معارفه آیتا ...صادق آملیالریجانی روز گذشته در شورای نگهبان با حضور
اعضای این شورا برگزار شد.
دبیر شورای نگهبان در این جلسه ،با تکریم شــخصیت آیتا ...هاشمیشاهرودی،
او را از مفاخر حوزههای علمیه و شــورای نگهبان دانست و گفت :آن مرحوم از نظر
علمی و سوابق انقالبی مایه افتخار بود .آن فقید سعید از نظر خدمات در قوه قضائیه
نیز از مفاخر بود که با آبرو زندگی کــرد و آبرومند از دنیا رفت .آیتا ...احمد جنتی،
حضور آیتا ...آملیالریجانی را خیر مقدم گفت و عضویت او را در این شــورا مایه
خوشبختی دانست .او با ابراز امیدواری برای حرکت جدید شورای نگهبان با حضور
آیتا ...آملیالریجانی گفت :بهویژه اکنون که ایام بررسی الیحه بودجه است ،شورای
نگهبان بسیار پرکار است و بررسی این الیحه رســیدگی بیشتری میطلبد .دبیر
شورای نگهبان افزود :باتوجهبه مشکالت مختلف در کشور ،شورای نگهبان برای رفع
این مشکالت میتواند بسیار کمک کند .بهویژه در مسئله بودجه باید دقت کنیم که
در این زمینه خالف شرعی صورت نگیرد و از اسراف ،تبذیر و هزینههای غیرضروری
جلوگیری شود.

طبق وعــدهای که به مــردم دادیم در دو
روز گذشــته هیئت ،نظر کارشناســی را
اعالم کرده و ســه عامل اساســی را مقصر
حادثه واژگونی اتوبوس در دانشــگاه علوم
تحقیقات دانســته است .راننده ،دانشگاه و
پیمانکار که مسئول خدماترسانی در آنجا
بوده اســت مقصر اعالم شدند .راننده فوت
کرده اســت و ازطریق بیمــه ،مبلغ دیهها
وصول میشود( .ایسنا)

د کــــــه
مطبوعات
ایــــران
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اذان ظهر11:39

شـــــهر آ ر ا
در ســروش

نیمه شب شرعی 22:54

رسول رضایی

رمضان شریف
سخنگو و مسئول
روابطعمومی کل سپاه

بهدلیل نــوع رفتــار صداوســیما درباره
مجلس ،هیئترئیسه جلســهای با رئیس
و برخی معاونان سازمان صداوسیما داشت
که در آنجا تمام مسائل مطرح شد و تا حد
زیادی قبول کردند که قصور شــده است.
البته معتقد بودند تعمدی در کار نیســت.
قرار هم بر نوعی اصالح رفتار شــده است.
درباره این موضوع خاص چنین اعالم شد
که هیئترئیسه درخواست کرده که آقای
زائری ممنو عالتصویر شــوند ،د رحالیکه
چنین نیست و ما فقط شرح ماوقع دادیم.
امیدواریم ایشــان این رویه را تغییر دهند.
(ایسنا)
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بهترین چیزی که پدران برای
فرزندان خود به ارث میگذارند،
ادب اســت نه مال  ،زیرا مال از
بین میرود و ادب باقی می ماند.

شــیطان را پرســیدند كه كدام
طایفه را دوســت داری؟ گفت:
دالالن را .گفتند :چرا؟ گفت :از
بهر آن كه من به ســخن دروغ
از ایشان خرســند بودم ،ایشان
سوگند دروغ نیز بدان افزودند.

ر و ز نــــا مه
الکترونیــک

طرح  :رضا جنگی

مسعود پزشکیان
نماینده مجلس شورای
اسالمی

به نظر من از یک سو باید دولت در رابطه با
ادعاهای اسماعیل بخشی اطالعرسانی کند
و از سویی هم رســانهها نباید زود قضاوت
کنند .فضای مجــازی مزایای زیادی دارد،
اما یک عیب هم دارد که در آنجا داور یها
زود اتفاق میافتد؛ د رحالیکه باید به همه
طرفها در ایــن زمینه فرصت بیان مواضع
را داد( .ایسنا)
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روزنامــــه فرهنگــی-
اجتماعــی -اطالع رســانی
صاحــــــب امتیــاز:
شـــــهردار ی مشـــــهد
مدیــر عامل مؤسســه
شــهرآرا  :مجیــد خرمی
نشـــانی :میـــــدان
شــهدا ،نبش دانشــگاه 1
دفتـــــر مركـــــز ي:
3 72 8 8 8 8 1 - 5
نمـــابــر37238310 :
روابط عمومی37243110 :
شماره پیامک 30007289 :
چاپ  :شهر چاپ خراسان

حمایتدولتازخسارتدیدگانخراسانی

هئیتدولت مصوبکردبهآسیبدیدگانحوادثغیرمترقبهدربرخیمناطقکشورکمککند
هیئت وزیران در جلسه روز گذشــته به ریاست حجتاالسالم حسن
روحانی ،برای جبران خسارت ناشــی از حوادث غیرمترقبه در برخی
مناطق کشــور ،اعتبار و تســهیالت بانکی اختصاص داد .این اعتبار و
تسهیالت بانکی شامل اجرای پروژههای پیشگیرانه و عملیات تثبیت
رانش مسیر لوله آب شــرب مشکین شهر در اســتان اردبیل ،جبران
خسارت و بازسازی اماکن مسکونی و تأسیسات زیربنایی خسارتدیده
ناشی از وقوع سیل ،فرونشست زمین ،برف و کوالک ،توفان و زلزله در
استانهای آذربایجان غربی ،اصفهان و خراسانرضوی و کمک بالعوض
و ارائه تسهیالت بانکی ارزانقیمت به آسیبدیدگان و نیز امحاء سموم
سنواتی توسط سازمان حفظ نباتات کشور است.
هیئتوزیــران بهمنظــور تســهیل در فراینــد تولید داخلــی برای
سالهای 1397و  1398مصوب کرد واردات تا سقف 300میلیون دالر
بهصورت بدون انتقال ارز و صرفا بهمنظور تأمین مواد اولیه ،قطعات و
ملزومات ضروری خطوط تولید با تأیید وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بالمانع است.
باتوجهبه استقبال چشمگیر از نمایشــگاه «ایران :مهد تمدن» که در
کشور هلند برگزار شــد ،دولت با پیشنهاد ســازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری مبنی بر برگزاری نمایشگاه مذکور در کشور
اسپانیا موافقت کرد.
در ادامه نشســت ،دولت ضمن اعالم نظر درباره تعدادی از طرحهای

«فرزندت کجاست؟» برای مدیران مطرح شد و اتفاقا
مدیران بســیاری هم در آن مشــارکت کردند و با
پاسخهای حیرتانگیزشان ،طنزهای تلخی را رقم
آقایان مدیر را به چالشــی جدید
زدند .حاال بیایید
ِ
دعوت کنیم و از آنها بخواهیم به این سؤال پاسخ
بدهند :چه کسی میخواهد شما را ترور کند؟ و چرا؟
درواقع ما میخواهیم بدانیم که اصال از نظر آنها،
خطری تهدیدشان میکند یا نه؟ و اگر چنین خطری
هست ،از چه کسی یا از سوی کجاست؟ و این تهدید
به چه دلیلی اســت؟ آقایان چه کردهاند که چنین
تهدیدی را سبب شده؟».
این روزنامه در مطلبی به موضوع
اظهارات چالشــی روزهــای اخیر
محمود واعظی پرداخته و نوشته است« :مسئوالن
ارشد دولتی که ریشــهدار هستند باید به این فرد و
آنهایی کــه با او همفکر هســتند تذکــر دهند و

نمایندگان مجلس شــورای اســامی ،نماینده خود را برای پیگیری
موضوع تعیین کرد.
همچنین رئیسجمهــور در این جلســه گفت :امروز در آســتانه
چهلمین جشن پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ،اشتغال جوانان
و تأمین معیشــت مردم ،دو اولویت اصلی و مهم همه ما در کشــور
است و نباید اجازه دهیم مردم با مشکل مواجه شوند .روحانی بیان
کرد :یکی از وظایف ســازمان برنامه و بودجه ،اشتغال است .یعنی
ســازمان برنامه و بودجه و وزارتخانهها باید بدانند که وظیفه بزرگ
همه ما مسئله اشتغال جوانان است؛ چون میدانیم در شرایط سخت
عد های بیکار یا از کار برکنار میشــوند و یک عده نمیتوانند ادامه
کار بدهند .باید جبران کنیم و برای آن کسی هم که بیکار میشود،
باید فکر کنیم .روحانی در ادامه با بیان اینکه مســئله دوم ،معیشت
مردم اســت که نباید در زندگی روزمره و نیازهــای فوری و روزانه
دچار مشکل شوند ،تأکید کرد :تورم ماه آذر1 8 ،درصد است ،ولی
تورم مواد غذایی و خوراکی ما 24درصد و این به نظر من مهم است.
رئیسجمهور با بیان اینکه وقتی تورم کل را حساب میکنیم ،مردم
به آن کاری ندارند و 2 4درصد بهطور متوسط است که برای برخی
اجناس  30تا  40درصد و برخی دیگر کمتر و بیشتر است ،گفت :از
این بدتر زمانی است که نوسان هفتگی و روزانه در قیمتها داشته
باشیم.

نگذارند افرادی که جایگاهی در میان مردم ندارند و
بهخاطر قحطالرجــال بودن جایگاهی به دســت
آوردهاند بهگونهای رفتار کنند کــه این اقدامات و
عملکرد به پای همه دولت نوشــته شــود .حرکات
خزنده و زیرپوســتی امثــال واعظــی برگرفته از
سیاســتهایی که آنها برای دوران پسا 1400در
پیــش گرفتهاند و کســانیکه دراینباره ســکوت
کردهاند ،بایــد بدانند که ولینعمــت آنها مردم
هســتند و مماشــات با خودبرتربینان سیاســی
عاقبتبهخیری برای آنها نخواهد داشت .به فعاالن
سیاســی اصالحطلب نیز پیشــنهاد میکنیم که
نگذارند امثال واعظی به گفتههای خود رســمیت
ببخشد و با زیر ســؤالبردن اظهارات این فرد و هر
شخص دیگری که میکوشد دستاوردهای اصالحات
را مصادره کند ،راه را برای گزافهگوییهای جریان
افتــراق و توطئه ببندند و نگذارنــد که آنها دچار
توهم قدرت شوند.».

در یکی از یادداشــتهای این روزنامه
میخوانیم« :متأسفانه سیاستگذاران
جامعه ما چنــدان توجــه نمیکنند کــه یکی از
مهمترین مؤلفههــای قدرت یــک جامعه ،وجود
رسانههای آزاد و مستقلی است که همه را به چالش
میکشند .این به چالشکشیدن موجب میشود که
بیاعتمادی مردم کمرنگ شود ،زیرا مردم مطمئن
خواهند بود که چشــمان بیدار آنــان یعنی وکال و
روزنامهنــگاران ،مراقب امور هســتند و اگر چیزی
باشــد ،آنان افشــا و پیگیری خواهند کرد .بهطور
خالصه باید گفت که تنها راه برای بازسازی اعتماد و
بیاثر کردن شایعه ،شــکلگیری نهادهای مدنی
مستقل رسانهای رسمی اســت و بهطور مشخص،
صداوسیما باید تغییر رویه دهد و مطبوعات نیز در
جایگاه شایسته و بایسته خود قرار گیرند .مطبوعات
و رســانه آزاد ،هیئت پیگیری دائمــی کمهزینه و
معتبر برای رسیدگی به هر شایعهای هستند.».

