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محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه

محمد محمدیگلپایگانی
رئیس دفتر رهبر معظم
انقالب

احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام

محمد اسالمی
وزیر راه و شهرسازی

جواد جاویدنیا
معاون دادستان کل کشور
در امور فضای مجازی

میرحمایت میرزاده
سخنگوی کمیسیون
آموزش و تحقیقات
مجلس

آقای رئیســی باید تمام تالش خود را برای
احیای اعتماد مردم به دستگاه قضایی به کار
بگیرد .این انجام نمیشود ،مگر اینکه ایشان
به پاالیش قوه قضائیه حساسیت نشان بدهد.
تالش دیگر ایشان برای ازبینبردن هزینههای
مســائل قضایی باشــد؛ اما چه زمانی مسائل
بیهزینه حل میشود؟ حل این موضوع زمانی
میسر است که مردم در صحنه باشند ،امر به
معروف و نهی از منکر که متوجه حکومت است
باید در قوه قضائیه اعمال شود؛ این یعنی که ما
نترسیم درقالب شرع به یک قاضی امر و نهی
کنیم( .باشگاه خبرنگاران جوان)
با تهمینــه جنجوعه ،معــاون وزیر خارجه
پاکســتان ،تلفنی صحبــت کــردم .ایران
و پاکســتان همسایگان و دوســتان نزدیک
هستند .برای تقویت همکاری در همه زمینهها
ازجمله مبارزه با تروریسم توافق کردیم .ایران
خواستار حل مسالمتآمیز تنشها بین هند و
پاکستان است( .توئیتر)
مدیران دســتگاهها باید به ســامت اداری
کارکنان حساس باشند .هیچ کس حق ندارد
چهره نظام جمهوری اســامی و نظام اداری
کشــور را بهخاطر نیازهای خــود مخدوش
کند .در مرکز بهزودی گزارشهای ارزیابی از
مدیران در سالمت اداری را منتشر میکنیم و
درصورت مشاهده تخلف ضمن اعالم نام ،مدیر
را عزل میکنیم؛ همچنین تمام سازمانهای
وابســته مکلف به طی این مســیر هستند.
(فارس)
بهرغم همه چالشهــا و موانــع اقتصادی،
جمهوری اســامی ایران از یــک تراز مثبت
تجاری برخوردار اســت و از بُعد اقتصادی به
هیچ ســازمان مالی و پولــی بینالمللی و به
هیچ کشوری بدهکار نیست .برای شکوفایی
اقتصادی کشــور باید همه ظرفیتهایمان را
فعــال و خالقانه از این تنگنــا و تحریم عبور
کنیم .ظرفیتهای ملی و قدرت تولید کشور،
خیلی بیشتر از نیاز بازار است( .تسنیم)
افزایش ۱۴۰درصدی آمار جرائم رایانهای در
ســال ۹۷و افزایش ۳۰۰درصدی آمار جرائم
مالی در فضای مجازی ،تبدیل به زنگ خطری
جدی شده است .متأسفانه عدهای شیاد تلفن
به دســت هر روز امنیت روانــی و اقتصادی
مردم را بعضا از درون زندان زیر سؤال میبرند
و میلیــاردی کالهبــرداری میکنند ،ولی
دستگاهها به تکالیف پیشگیرانه خود هیچگونه
توجهی ندارند( .میزان)
به نظر میرســد که ما مردم بهویژه جوانها
بهاندازه کافــی از آرزوهایمان گفته و بهاندازه
کافی انتقــاد کرده و بهانــدازه کافی دولت و
مجلس و مسئوالن را متهم کردهایم اما االن
وقت آن است که مردم خودشان وارد میدان
شوند .اول انقالب مگر دولت جوانها را بسیج
میکرد و میگفت بروید در روستاها کارهای
جهادی کنیــد؟ مگر در جنــگ حتما دولت
میگفت کــه بروید و جلو صدام بایســتید؟
(ایلنا)

د کــــــه
مطبوعات
ایــــران
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ورود ۵۰هزار رأس گوســفند به کشور برای

تنظیم بازار

مدیرکل بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی
امور دام گفــت۵۰ :هــزار رأس دام زنده از
رومانی وارد کشور شده است تا برای تنظیم
بازار و تعدیل قیمتها در بازار توزیع شود.
رضا کریمی روز گذشــته با اعــام این خبر
افــزود :واردات مرغ منجمد هــم بهمنظور
تنظیــم و تعدیل بــازار صــورت میگیرد.
وی ادامــه داد :قیمت فــروش این محصول
10هزار و 500تومان است که درکنار ذخایر
استراتژیک مرغ شــرکت پشتیبانی امور دام
قرار میگیرد و بهتدریج در بازار توزیع خواهد
شــد .همچنین مدیــرکل بازرگانی داخلی
شرکت پشــتیبانی امور دام گفت :طی چند
روز آینده نیز دو کشتی شامل 20هزار رأس
دام زنده دیگر از رومانی به ایران وارد میشود.
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توصیههای پدرساالر

بررسی بودجه در ایستگاه مصلحت

پساز اختــاف مجلس و شــورای نگهبان
درباره سه بند از بودجه ســال آینده و اصرار
خانه ملت ،قرار اســت این موارد در جلســه
امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی
شود .حسین مظفر ،عضو این مجمع ،با اعالم
این خبر توضیح داد :شورای نگهبان 9ایراد به
مصوبه مجلس درباره بودجه 98داشــت که
مجلس 4ایراد آن را اصــاح کرد و 3بند آن
اصالح نشد و مجلس بر رأی خود اصرار کرد
که برای تعیین تکلیف فردا در مجمع بررسی
میشــود .وی درباره ادامه بررسی پالرمو در
مجمع تشخیص گفت :پالرمو و  CFTبعداز
عید ،در مجمع بررسی میشود.

خبرویژه
مدیر کلاطالعاتاستان:

خطقرمزمادر تأییدصالحیتها
تخلفاتوجرائمخواهدبود
مشاور وزیر و مدیر کل اطالعات خراسان رضوی به بیانیه رهبر انقالب درباره «گام
دوم» اشاره و تأکید کرد :تحلیل کاستیها و ظرفیتهای نظام اسالمی در گام دوم
انقالب ضرورت دارد و در این مســیر ،جوانان باید پیشگام باشند .وی در جلسه
هماندیشی با استادان حوزه علمیه استان ،ضمن شنیدن دغدغهها و دیدگاههای
آنان درباره مشکالت ،آسیبها و نقاط قوت کشور با تأکید بر اینکه سیاستزدگی
مســئوالن التهاب را در جامعه افزایش میدهد افزود :مسئوالن کشور در  2سال
آینده بر مســائل اقتصادی و مشکالت معیشــتی مردم تمرکز میکنند و در این
مسیر از تخلفات و جرائم افراد چشمپوشــی نخواهیم کرد .وی به انتخابات پیش
روی مجلس اشاره کرد و ادامه داد مردم مطمئن باشند در برخورد با فساد تعارفی
نداریم و خط قرمز ما در تأیید صالحیتها فساد یا تخلفات اقتصادی است .این مقام
امنیتی در بخش دیگری از سخنانش ،تحلیلی از ابعاد مختلف فشارهای دشمنان
بر مردم کشــورمان در  3حوزه اقتصادی ،نظامی و اجتماعی ارائه کرد .وی افزود:
شکستهای آمریکا در عراق ،لبنان ،ســوریه ،یمن ،افغانستان ،پاکستان و حتی
برخی کشورهای دیگ ِر منطقه شرایط را به شکلی رقم زده است که سیاستمداران
ایران امروز شکستناپذیر اســت .وی با اشاره به نگرانی و ترس
آمریکا معترفاند ِ
آمریکاییها از ادامه نفوذ جمهوری اســامی ،در منطقه و دنیــا ادامه داد :امروز
ایران اولویت سیاست خارجی آمریکا نیســت ،بلکه تنها هدف دولت آمریکاست.
به همین دلیل ،تمام تصمیمات مقامات آمریکایــی برای جلوگیری از ادامه نفوذ
ایران در منطقه و دنیاست .در ابتدای این جلسه 10 ،تن از فضال و مدیران حوزه
علمیه استان ،نظرات خود را درباره موفقیتهای نظام و در عین حال آسیبهای
اجتماعی موجود و همچنین اقدامات بایسته در گام دوم انقالب بیان کردند.

جعفر گالبــی ،روزنامهنگار در
مطلب خود در ایــن روزنامه
آورده اســت« :اگر تلویزیون خودمــان محل بحثهای
جدی و حســاس شــود و همه صاحبنظران از سالیق
مختلف امکان حضور در انواع شــبکههای صداوسیما را
داشته باشند چرا باید نگران ترکتازی بیگانگان در یک
میدان خالی از رقیب باشــیم؟ آنها که فکر میکنند با
حذف دستوری نام شخصیتهای محبوب در رسانهها به
اهداف خود میرسند ،اکنون بنگرند که چگونه اغیار از راه
رسیدهاند و در سطحی انبوه انواع خوراک مسموم به مردم
میدهند و پولش را از بیگانگان میستانند؟ در البهالی
همین تنگنظریهــا و خودمحوریهاســت که افراد
کوچک و فرصتطلب رشد میکنند ،نواقص و عیبها را
بزرگ جلوه میدهند و ســر بزنگاه در شــعلهورکردن
آشوبها رقص گفتار به راه میاندازند .تصور کنیم که اگر
انحصارطلبی نبود و عــدهای موقعیتهای ملی را ملک
مطلق خود نمیپنداشتند و مثال یک شخصیت محبوب
امکان 10دقیقه ســخن گفتن با مردم را داشت عالوهبر
ایجاد شور و شوق و امید در مردم چهسان بازار شبکههای

مـــنشـــور
اخـــــالقی

نیمه شب شرعی 22:58

بسته خبری

اعضای مجلس خبرگان رهبری ،پنجشــنبه
گذشته با رهبر انقالب دیدار کردند .گزیدهای
از بیانات حضرت آیــتا ...خامنهای در این
دیدار به شرح زیر است:
 اگر ما از موقعیت و جایگاه خود در منطقهو از این واقعیت که دشــمن در منطقه از ما
حساب میبرد ،مطلع نباشیم ،یکجور عمل
خواهیم کرد اما اگر نســبتبه این واقعیات
آگاهی داشــته باشــیم ،جور دیگری عمل
خواهد شد .کسانی که درباره حضور جمهوری
اســامی ایران در منطقه مطالب و سخنان
نادرست و نابجایی را مطرح میکنند ،درواقع
درحال کمک به نقشه دشمن هستند.
 دشمن واقعی ما آمریکاست و در شناختدشمن خود دچار خطا نخواهیم شد .آمریکا
و صهیونیستها همه امکانات و تواناییهای
خود را بر ضد ملت بســیج کرده و غربیها و
اروپاییها نیز در حاشیه آنها با ایران دشمنی
میکنند .آنها درمقابل ایران دست به تهاجم
حداکثری زدهاند اما اگر ما به بسیج حداکثری
امکانات و تواناییهای خــود اقدام کنیم ،به
فضل الهی سنگینترین شکست تاریخ آمریکا
را نصیب این کشور خواهیم کرد.
 مرزهــای فرهنگی نیز همچــون مرزهایجغرافیایی نیاز به مراقبت دارند تا دشــمن
با فریب و خدعه و نفوذ بــر فضای مجازی و
فرهنگ کشور مسلط نشــود .نباید بهخاطر
تعصب بجا علیه دشــمن ،مخالفان نظر خود
را به همراهی با دشمنان منتسب کرد .وقتی
فالن کنوانســیون یا معاهده در کشور مورد
بحث اســت و موافقان و مخالفان استدالل
خود را مطرح میکنند ،دوطرف نباید یکدیگر
را به همراهی با دشمن متهم کنند و به جان

شـــــهر آ ر ا
در ســروش

گلستان سعدی

بیگانه کســاد میشــد و صداوســیمای ایــران همه
خبرگزاریهای آن سوی آب را جارو میکرد!»
محمدتقــی فاضلمیبــدی ،عضو مجمع
محققین و مدرســین حــوزه علمیه قم ،با
اشــاره به دیدار اخیر رئیسجمهور با آیتا ...سیستانی
گفت« :اگر آقــای روحانی در دیدارهای رســمی خود،
تصویری قوی از روابط با دولت عراق به کشــورها و دول
مختلف مخابره میکند ،در دیدار با آیتا ...سیســتانی
بیشتر ملت عراق و شیعیان منطقه را مخاطب پیام خود
قرار داده اســت .مضافا اینکه در ســالهای اخیر بهجز
چهرههای ایرانی و چند شخصیت دیگر ،کمتر شخصیت
مذهبی ،سیاسی و علمی غیرعراقی بوده که فرصت چنین
دیداری در نجف اشرف به او داده شده باشد و این خود نیز
درکنار پیامهای اجتماعی ،بدون شک پیامی سیاسی نیز
دربردارد .پیامی که قــوت آن را از فردای این دیدار ،هم
مردم عراق و شیعیان منطقه درک خواهند کرد و هم رقبا
و دشــمنان منطقهای و فرامنطقهای جمهوری اسالمی
ایران».

یک ماه دیگر آقای بازیگر هشتادونهساله
میشود؛ عمری که نیمقرن آن صرف تئاتر
و تلویزیون و سینما شده است .اگر بنا باشد
فهرستی چندنفره از بازیگران پیشکسوت
و معروف کشور را که در قید حیاتاند ،نام
ببریم ،بیشک او هم در این فهرست جا
خواهد داشت .بازیهای ماندگار وی در فیلمها و
سریا لهای معروف دهه  60و  70سینما از
«کما لالملک» و «کفشهای میرزانوروز» تا
«هزاردستان» و «پدرساالر» همه در ذهن مردم
ایران باقی مانده است .این بازیگر اصفهانی ،این
رسول رضایی

محمد شریعتمداری
وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

جوانانی که میگویند از دســت رفتیم باید
بدانند که اشــتباه میکننــد ،چراکه ریزش
داریم اما رویش دهها برابر اســت .نماز جمعه
ارزشهای فراموششده انقالب را زنده کرد.
در دوران قبل از انقــاب در نمازهای جمعه
تعداد شرکتکنندهها به ۲۰نفر نمیرسید و
اعتکاف معنی نداشــت ولی به برکت انقالب
همه اینها زنده شد( .ایرنا و ایسنا)
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چنانچــه افراد جاهل ،ســاكت
باشــند ،مردم دچار اختالفات
نمی شوند.

اســکندر رومی را پرســیدند دیار
مشــرق و مغرب به چه گرفتی که
ملوک پیشین را ملک و لشکر بیش
از این بوده است ولی ایشان را چنین
فتحی میسر نشــده؟ گفتا به عون
خدای عزّوجل هــر مملکتی را که
گرفتم رعیتش نیازردم.

ر و ز نــــا مه
الکترونیــک

طرح  :مرتضی شادنایی

عباس عراقچی
معاون سیاسی
وزیر امور خارجه

اســتعفای من هیچ ارتباطی به سفر اسد به
تهران نداشت و شرایطی که در آن قرار گرفته
بودم ،موجب شد تصمیم اســتعفا را بگیرم.
من امروز مطمئن هســتم که وزارت خارجه
مسئول سیاست خارجی کشور است و جامعه
بینالمللی باید این مسئله را بداند .امیدوارم
این پیام به آنها رسیده باشد( .ایسنا)
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

حکایت روز

photoshahr.ir
shahraraonline.ir

روزنامــــه فرهنگــی-
اجتماعــی -اطالع رســانی
صاحــــــب امتیــاز:
شـــــهردار ی مشـــــهد
مدیــر عامل مؤسســه
شــهرآرا  :مجیــد خرمی
نشـــانی :میـــــدان
شــهدا ،نبش دانشــگاه 1
دفتـــــر مركـــــز ی:
37 2 8 8 8 8 1 - 5
نمـــابــر37238310 :
روابط عمومی37243110 :
شماره پیامک 30007289 :
چاپ  :شهر چاپ خراسان

روزها باتوجهبه کهولت سن در بستر است و کمتر
در مجامع حضور پیدا میکند .البته شاید بخشی از
این تصمیم ،ناشی از فاصله این روزهای سینمای
کشور با آرمانها و عالیق او باشد .هشت سال قبل
که از او درباره حضور کم در تلویزیون و سینما
پرسیده بودند ،گفته بود« :باندبازیِ افرادی را که
سینماگر نیستند و فقط بهخاطر پول در این حرفه
و هنر فعالیت میکنند ،نمیتوانم تحمل کنم .از
اینها گذشته سناریوها این روزها واقعا ضعیفاند.
نمیخواهم به هر قیمتی و با هر نوع کاری بگویم
که هنوز هستم ».اینها باعث شد که این بازیگر

موسپید در سالهای اخیر ،کنج خانهاش را ترجیح
بدهد و به موسیقی و مطالعه مشغول شود .اخیرا
وقتی جمعی از فعاالن هنرهای نمایشی به مالقات
استاد رفتند ،توصیهای به فعاالن این عرصه کرد.
«محمدعلی کشاورز» گفت« :بچههای جوانی که
تئاتر کار میکنند به هنر این مملکت بدهکارند و
باید نویسندگانی خوب ،بازیگرانی خوب،
کارگردانانی خوب و طراحانی خوب باشند؛ چون
منبعی غنی از ادبیات دردسترس آنهاست که
میتوانند به مدد آن ،مردم را به سالنهای تئاتر
بکشانند».

