سایهروشن

محمدرضا عارف
رئیس فراکسیون امید
مجلس

حشمتا ...فالحتپیشه
رئیس کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی
مجلس

سیدمهدی امامجمارانی
عضو مجمع روحانیون مبارز

صادق خرازی
دبیر کل حزب ندای ایرانیان

آقــای نتانیاهــو! مطمئن باشــید تهدید
مضحک اخیــر شــما را هیچ به حســاب
نمیآوریم .بدانید اگــر برابر برخی اقدامات
مذبوحانه شما صبر پیشه میکنیم ،حکمتی
بزرگ در آن نهفته اســت .بیشک شما در
آیندهای نهچندان دور بــه مصلحت و صبر
انقالبی ما پی خواهید بــرد .فقط بدانید که
دارید با دم شــیر بازی میکنید! بترســید
از روزی که موشــکهای نقطــهزن ایران
غرشکنان بر سرتان فرود آید و انتقام همه
خونهای بهناحقریخته مســلمانان مظلوم
منطقه را از شما بگیرد( .سپاهنیوز)
هجمههای زودهنگام علیه شورای نگهبان
برای انتخابات مجلس سال آینده که اغلب
از خارج هدایت میشود ،بهمنظور تضعیف
جایگاه ایــن نهاد مقدس اســت و ما باید از
مواضع بهحق شــورای نگهبــان در اجرای
نظارت قانونی دفاع کنیم( .فارس)
در روزهای اخیــر مصاحبــهای از آیتا...
موســو یخوئینیها که خــود از نزدیکان
امام و فعاالن نهضت ایشــان بودند ،درباره
شخصیت آیتا ...هاشمیرفسنجانی منتشر
شــد که به نظر حقیــر مصاحبــه مطلوبی
نبود .گمــان نمیکنم مجمــع روحانیون
مبارز و اعضای آن با شناختی که اینجانب
از ایشــان دارم ،دارای چنیــن نظراتــی
باشــند و حتما ایــن مصاحبــه و انتقادات
مطر حشده در آن ،نظرات شــخص آیتا...
موسو یخوئینیهاســت که متأسفانه باید
عرض کنم به هیــچ عنوان مصلحت نبود در
این شــرایط و اوضاع و احوال کشور ،آن هم
در فقدان آیتا ...هاشمیرفسنجانی ،چنین
سخنانی درباره ایشان مطرح شود( .تسنیم)
شفافیت فعالیتها و تصمیمات حکومت در
ابعاد مختلف بهعنوان یکی از اساســیترین
سیاســتهای مبارزه با فســاد اقتصادی و
اصالحات اقتصــادی میتواند باعث افزایش
مسئولیتپذیری و پاســخگویی مسئوالن،
ارتقای سالمت نظام اداری ،سالمت اقتصادی،
افزایــش رقابــت ،ارتقای اعتمــاد عمومی،
کارآمدی حاکمیت ،نظارت مســتقیم مردم
بر اعمال کارگــزاران دولــت ،کاهش رانت
و فساد سیســتماتیک و رشــد و شکوفایی
اقتصادی شــود .بر همین اســاس ،تدوین و
ارائه الیحه جامع شــفافیت را گامی اساسی
در جهت تحقق این اهداف میدانیم و از این
باب قدردان دولت محترم هستیم( .ایسنا)

د کــــــه
مطبوعات
ایــــران
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چهره روز :حسین محباهری

بسته خبری
گروه ایران
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توصیه رئیسجمهور به مسئوالن؛ به افکار

عمومی توجه کنید

جلسه روز گذشته هیئتوزیران به ریاست
حجتاالسال موالمســلمین دکتر حسن
روحانی ،رئیسجمهور و بهصورت مشترک
با استانداران ،با هدف تبیین سیاستهای
دولت ،تقویــت هماهنگی بیــن مدیران
ملی و منطقهای و بحث و بررســی درباره
مشکالت استانها تشکیل شد .در ابتدای
این نشســت ،تعدادی از اســتانداران به
نمایندگی از دیگر استانداران ،جمعبندی
دیدگاههــای اســتانها را در موضوعات
مختلف بــه اســتحضار اعضــای دولت
رساندند.
رئیسجمهور نیز در این جلسه بیان کرد:
این نکته باید همواره در ذهن ما باشد که
افکار ،اندیشه ،آرمانها و نظرات حاکمان
جامعه با اکثریت قاطع مــردم همخوانی
داشــته باشــد و هرجا ایــن همخوانی
از بین بــرود و بین مــردم ،فرهیختگان،
اندیشــمندان ،صاحبنظــران و جوانان
جامعه با حاکمیت فاصله و شکاف بیفتد،
آن حکومت بر فرض هم کــه باقی بماند،
نمیتواند کاری از پیش ببرد.
روحانی افــزود :در یک حکومت مردمی و
مردمســاالر ،که یکی از افتخارات انقالب
اسالمی ایجاد چنین حکومتی است ،باید
همواره افکار عمومی و نظــرات جامعه و
آنچه خواســت مردم اســت ،حتی برای
اصالح امور و تحوالت ،مدنظر باشد.
وی همچنیــن با بیــان اینکــه د رکنار
مشــکالتی که فشــار خارجی تحریم بر
کشور وارد کرده اســت ،برخی مشکالت
هم در داخل کشور داشته و داریم ،گفت:

اولین مشــکل در کشــور ما کاغذبازی و
پیچوخمهای اداری است که باید برای رفع
آن تالش کنیم.
رئیسجمهــور افزود :اگر مدیــر کلی در
اســتان میتواند کاری را انجام دهد ،وزیر
موظف اســت انجام آن کار را واگذار کند
و اگر در یک اســتان ،اســتاندار میتواند
اقدامی را بهجای دولت انجام دهد ،دولت
باید اختیارات الزم را به اســتاندار واگذار
کند.

zz

توضیحات دادســتان دربــاره وضعیت

زاغری

دادســتان تهران به ادعــای اخیر دولت
انگلیس درباره نازنین زاغری واکنش نشان
داد و گفــت :محکومان امنیتــی از لحاظ
تماس تلفنی ،مالقات با خانواده و استفاده
از امکانات پزشــکی در بهترین وضعیت
قرار دارنــد .عبــاس جعفریدولتآبادی
در حاشیه نشست آســیبهای اجتماعی
و در جمــع خبرنگاران با تأکیــد بر اینکه
برخی دولتهای غربــی باید از دخالت در
امور قضایی کشــور خودداری کنند ،بیان
کرد :خانم نازنین زاغری و چند نفر دیگر
محکومانی هستند که به جرائم سنگینی
محکوم شــدهاند و یکی از ســنگینترین
اتهامات را دارند .وی همچنین با تشــریح
آخریــن وضعیــت پرونــده حقوقهای
نجومی گفــت :از ۵۰کیفرخواســت در
پرونده حقوقهای نجومی۱۴ ،تا منجر به
صدور حکم شده است و تعدادی هم تبرئه
شــدهاند و ازآنجاکه در مرحلــه اعتراض
است ،پساز قطعیشــدن جزئیات حکم
اعالم میشود.

خبر عکس

داعش را مردم عراق و سوریه شکست دادند
نه آمریکا

وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران در همایش همکاریهای اقتصادی ایران و
استانهای مرکز و جنوب عراق در کربالی معال گفت که این مردم عراق و سوریه بودند
که داعش را شکست دادند و آمریکا نقشی نداشت.
محمدجواد ظریف روز گذشته در این همایش که فعاالن تجاری و صنعتگران دو کشور
بهعالوه استاندار کربال و مسئوالن محلی استانهای کربال ،نجف ،بابل ،میسان ،واسط و
السماوه در آن حضور داشتند ،با اشارهبه اینکه وجود عتبات عالیات در عراق قلبهای دو
ملت ایرانی و عراقی را به هم متصل کرده است ،گفت :ما نیازی نداریم ایرانیها را برای
کار در عراق تشویق کنیم؛ بلکه فقط باید تالش کنیم موانع را در مسیر این همکاریها
برداریم .وی تأکید کرد :اگر موانع برداشته شــود ،حجم روابط تجاری چندینبرابر رقم
فعلی خواهد شد .وزیر امور خارجه اعالم کرد :جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تعرفه
را در اقدامی متقابل بین دو کشور به صفر برساند.

ابوذر ندیمی ،مشــاور رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی ،در گفتوگو با
این روزنامه به موضوع بودجه سال آینده اشاره کرد و
گفت« :ایــن بودجه باتوجهبه واقعیتهای کشــور
تنظیم شده اســت و به نظر من واقعبینی ،ریاضت
نیســت .مــا واقعیتهایــی داریم به نــام کاهش
درآمدهای نفت و اینگونه مسائل روی دیگر منابع
درآمدی آثاری گذاشته است .ما واقعگرایی را دربرابر
خیالگرایی تعریف میکنیــم .بودجه بهدلیل آنکه
تخمینی است ،هرچه به واقعیت نزدیکتر باشد ،بهتر
اســت و به اصالت آن کمک میکند .ما بزرگنمایی
نمیکنیم و هزینهها را نیز متناسب با اعداد غیرواقعی
افزایش نمیدهیم و اینگونــه انتظارات مردم را نیز
هدایت میکنیم که این رویه بر اعتماد و امید مردم
نیز تأثیر میگذارد».
اکبــر نصراللهی ،اســتاد ارتباطات ،در
گفتوگو با ایــن روزنامه درباره واکنش

وزیر ارتباطات به پرتاب ناموفــق ماهواره میگوید:
«این مدل رفتار که واقعیتها را بالفاصله و مستقیم
بهویژه بعداز شکســتها با مــردم در میان بگذاریم
رویکرد مناسب و شایسته قدردانی است .یک کار ملی
به دالیل متفاوت موفقیتآمیز نبود که میتوان با عزم
جدی و درسگرفتــن از خطاها مجدد در این زمینه
تالش کرد و مجدد ماهواره را به فضا پرتاب کرد ».این
استاد ارتباطات میافزاید« :اینکه در پروژههای علمی
در گام نخست به موفقیت نرسیم چیز عجیبی نیست.
در ایران و حتی در کشورهای بسیار توسعهیافته هم
این اتفاق رخ داده و پرتاب ماهواره توسط شرکتهای
پیشرفته در دنیا هم با شکست مواجه شده است .ما
هم این کار علمی که صفر تا صدش با خودمان بوده را
در شرایط تحریم میخواستیم انجام دهیم که موفق
نشد .این شکست چیز جدیدی نیست ،اما نکته بسیار
حائز اهمیت این است که وزیری از دولت در فاصلهای
کوتاه و قبل از اینکه منابع دیگر اعالم کنند ،شخصا
این موضوع را با مردم درمیان گذاشت».

گریهبرلبخند
آقای بازیگر را بیشــتر اوقات وقتی در
قــاب شیشــهای منــزل میدیدیم،
لبخندی گوشــه لبمان مینشست .در
زندگیاش هم همینگونه بود ،پرانرژی
و سرحال؛ گویا لبخند را روی صورتش
نقاشی کرده بودند.
فارغالتحصیل رشــته ادبیات فارســی
از مدرســه عالی ادبیــات و زبانهای خارجی
بــود .از ســال ۱۳۵۰بــه عکاســی تجربی و
بــازی در تئاتر پرداخت .در ســال ۱۳۵۴یک
دوره آمــوزش بازیگــری را در کارگاه نمایش
زیرنظر آربی اوانسیان گذراند و با ایفای نقش
کوچکــی در فیلــم «رابطه» بــه کارگردانی
رسول رضایی

احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان

در دیدار با آقای اســد گالیه کردم که ایران
در صحنه جنگ ســوریه صادقانــه درکنار
نیروهای سوری حضور داشــت ،اما در حال
حاضر مجلس شــورای اسالمی ایران از روند
مناسبسازی اقتصادی و حضور ایران رضایت
ندارد .پاسخ آقای اسد منصفانه بود .او تأکید
کرد که ایران در رأس همکاریهای اقتصادی
است و در همه زمینههای گسترش مناسبات
راهبردی پیش میرود ،اما بوروکراســی در
دو کشــور مانع از تحقق این امر شده است.
درنهایت مقرر شــد کمیتهای مشترک بین
ایران و ســوریه برای پیگیــری موضوعات
تشکیل شود( .ایسنا)

روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

پیامبــر (ص) در بــاب پــاداش
مجاهــدان ســخن میگفت .زنى
بهپاخاســت و پرســید :آیا براى
زنان هم از این فضیلتها بهرهاى
هست؟ ایشــان فرمودند :آرى ،از
هنگامى که زنان باردار میشوند ،تا
لحظهاى که کودکان خود را از شیر
باز میگیرند ،همانند مجاهدان در
راه خدا پاداش میبرند.

پــوران درخشــنده وارد ســینما شــد .در
دهه ،60خبرنــگار حوزه ســینما و تئاتر ایرنا
بود و کمکم راه خود را بهســمت ســاختمان
جام جم تغییر داد .کلنجارهــای زیاد «آقای
معلم» با مبصر پنجســاله کالس یا «رئیس»
در چاق و الغــر و بازی در «محلــه بروبیا» را
خیلی از ماها در گوشه ذهنمان به یادگار نگه
داشتهایم.
از اوایل دهه 80هم که با سرطان دستوپنجه
نــرم میکــرد ،روحیه خــود را نباخــت و با
کارهای قشنگش ،مردم را پای جعبه جادویی
کشاند.
بازیگر شصتوهفتســاله تهرانی معتقد بود:

طرح  :رضا جنگی

محمدعلی جعفری
فرمانده کل سپاه

مردم نگاه نمیکنند که یک مدیر در بخش
اجرایی ،قانو نگذاری یا قضایی است؛ همه
را به یک چشم میبینند .باید تنگنظریها
و حب و بغضها را کنــار بگذاریم و در دهه
پنجم انقالب بیشــتر بــه نرمافزارها و حل
آســیبهای اجتماعی بپردازیم .انقالب ما
انقالبی فرهنگی اســت ،اما متأسفانه امروز
آســیبهای اجتماعی در آســتانه بحران
اســت و وضعیت فرهنگی ما در شأن نظام
ارزشیمان نیست( .مهر)

حدیث روز

حکایت روز
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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:
372 8 8 8 8 1 - 5
نمـــابــر37238310 :
روابط عمومی37243110 :
شماره پیامک 30007289 :
چاپ  :شهر چاپ خراسان

«باید برای هر مشکلی روزنهای پیدا کرد؛ آن
موقع است که نوری میتابد و بر تاریکیای که
آدم را فراگرفتــه چیره میشــود؛ همه اینها
زمانی اتفــاق میافتد که به زندگــی امیدوار
باشیم و احساس خوب به زندگی را در خودمان
تقویت کنیم.».
اما دیروز آقای لبخند ،مردم را با رفتنش گریاند
تا بار دیگر بــه خودمان گذرا بــودن لحظات
شیرین کنارهمبودن را یادآوری کنیم .سریال
«87متر» آخریــن کار او بود که متأســفانه
ناتمام ماند.
مردم هیــچگاه کارهای قشــنگ «حســین
محباهری» را فراموش نخواهند کرد.

