سایهروشن

آیتا ...مکارمشیرازی
مرجع تقلید

محمود واعظی
رئیسدفتر رئیسجمهور

عیسی کالنتری
رئیس سازمان محیط
زیست

سیدابوالحسن فیروزآباد 
ی
دبیر شورای عالی فضای
مجازی

عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان

رضا اردکانیان
وزیر نیرو

اگر هجوم ملخها از یک حدی بیشتر باشد ،باید از
بین برود .ملخها در ۵۰سال گذشته به این شدت
حمله نکرده بودند .ملخها از ســمت عربســتان
و ســودان و مناطق مرطوب بهســمت کشور ما
آمدهانــد .تخم ملخ ســالها در زمین میماند و
هنگامیکه شــرایط مرطوب پیش بیاید طغیان
میکند .راهکار مبارز ه هم این است که سمپاشی
شود .اینها ملخهای مهاجر هستند که از خلیج
فارس آمدهاند .اگر مبارزه نکنیــم درختان را از
بین میبرند و به پوشش گیاهی آسیب میزنند.
(ایسنا)
نباید بــه آمــدن نیروهــای حشدالشــعبی
هنگامیکه با موافقت دولت است ،بدبین باشیم.
حشدالشــعبی نیروهای بســیج مردمی عراق
هستند؛ ارتش این کشــور که نیامده است! آن
چیزی که مهم است ،مســئله اخوت و برادری
اسالمی است که ما باید به یکدیگر کمک کنیم.
این موضوع هم مسئله مهمی نیست( .ایلنا)
طی دســتورالعملی ،مدیران عامل اپراتورهای
تلفــن همراه را موظــف کردم شــخصا بر روند
مسابقات غیرمشروع بختآزمایی در تلویزیون
و غیر آن نظارت کنند و جلو این پدیده ســوء را
بگیرند .رعایتنکردن این دســتورالعمل برای
اپراتورهــا عواقب جدی درپی خواهد داشــت.
(توئیتر)
حتما باید پیامرســان ملی شــکل گیرد؛ البته
این کار سخت است ولی در آینده نزدیک انجام
خواهد شــد .در حال حاضر رفتار اینستاگرام را
محکوم میکنیم؛ فعال محدودسازی آن در دستور
نیست .پیامرسان مشابه اینســتاگرام در داخل
کشــور وجود دارد؛ البته مردم هم باید استقبال
کنند و پیامرسانهای داخلی هم چنان قدرتی
داشته باشند .در حال حاضر فقط از مردم دعوت
میکنیم( .باشگاه خبرنگاران جوان)
در جلســه روز گذشته (چهارشــنبه) شورای
نگهبان ،مصوبه مجلس درباره حمایت از ســپاه
پاسداران دربرابر اقدامات خصمانه آمریکا بررسی
شــد .در این جلســه ،اعضا به اتفاق آراء ،طرح
دوفوریتی حمایت از سپاه پاســداران را مغایر با
موازین شرع و قانون اساســی ندانستند و آن را
تأیید کردند( .تسنیم)
حدود ۸۰درصد حجم مخازن سدهای کشور پر
است و بارندگیهای اخیر به لحاظ شدت و وسعت
بیسابقه بوده و این امر برکات زیادی برای کشور
بههمرا ه آورده است؛ از طرفی شرایط خوبی برای
تأمین آب موردنیاز شرب و سایر مصارف به وجود
آورده اســت .نمیتوان با یک پدیده و یک سال
بارندگی مناسب ،ورود کشــور به دوره ترسالی
را مطرح کرد و قطعا باید شــرایط تغییر اقلیم را
بررسی کنیم( .میزان)
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كار (خیــر) انــدك ،كــه بــر
آن مداومــت ورزی ،از كار
بســیار كه از آن خسته شوی،
امیدوار كنندهتر است.
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اذان ظهر12:30

نیمه شب شرعی 23:43

بسته خبری

خط و نشان روحانی برای عربستان و امارات

پس از آنکــه مقامات آمریکا طــی روزهای
اخیر ،خبر از لغو معافیتهای نفتی تعدادی
از کشــورها برای خرید نفت از ایران دادند،
مقامات کشورمان طی اظهاراتی این اقدام را
عملیات روانی و بیاثر بر بازار بیان کردند .در
این میان ،عربستان و امارات نیز با همراهی این
اقدام خصمانه آمریکا ،اعالم کردند جای خالی
نفت ایران را در بازار بیــن المللی پُر خواهند
کردند .این موضوع روز گذشته موجب واکنش
رئیسجمهور کشورمان شد .حجتاالسالم
حسن روحانی در جلسه هیئتوزیران به این
اقدام خصمانه و همراهی این دو کشور عربی
واکنش نشان داد.
وی با اشــارهبه اینکه «امروز از روابط بسیار
خوبی با اکثر همســایگان خــود برخوردار
هستیم» ،اظهار کرد :عربستان و امارات باید
بدانند که وجود و بقایشــان در سایه تصمیم
خردمندانه حکومت جمهوری اسالمی ایران
است .چنانچه ســران نظام اسالمی و بزرگان
کشــورمان و مقام معظم رهبــری و مرحوم
آیتا ...هاشمی تصمیمات دقیقی را در مقطعی
که صدام به کویت حمله کرد ،نگرفته بودند،
امروز اثری از این کشــورها وجود نداشــت.
روحانی تصریح کرد :این جمهوری اســامی
ایران بود که عربســتان را نجــات داد و اگر
تصمیم دیگری در آن مقطــع گرفته بودیم،
چهبسا امروز اثری از عربستان و امارات وجود
نداشت.رئیسجمهور گفت :شما که وجودتان
در سایه جمهوری اسالمی ایران است ،چطور
به ترامپ میگویید که اگر صادرات نفت ایران
را به صفر برسانید آن را جبران خواهید کرد؟
آیــا از تبعات این حرف خود آگاه هســتید و
میدانیــد که این بهمعنای دشــمنی صریح

غروب آفتاب 19:14

اذان صبح فردا 4:13

اذان مغرب 19:33

طلوع آفتاب فردا 5:45

چهره روز :محمد اصغری

با ملت ایران اســت؟ آیا نمیدانید که دوران
ترامپ بــه پایان خواهد رســید و ما ماندگار
هستیم و به عنوان همسایه در طول سالیان
طوالنی درکنار هم خواهیم بود؟ بهتر است به
فکر دوستی دائمی در منطقه باشیم.
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تنگه هرمز ،برگ برنده ایــران در قمار نفتی

ترامپ

وزیر امور خارجه از مسئولیت تصمیمگیری
بســتن تنگه هرمز بهعنوان گزینه روی میز
ازسوی بخش نظامی کشور خبر داد .به گزارش
شهرآرا ،محمدجواد ظریف که بامداد دیروز
راهی نیویورک شده بود ،در بدو ورود به این
شهر و در پاسخ به این پرسش که «آیا بستن
تنگه هرمــز ،گزینه روی میز ایران اســت یا
خیر؟» ،گفت :مــن درباره گزینههای نظامی
اظهارنظر نمیکنم و درباره این مســئله باید
بخش نظامی تصمیم بگیــرد .وی افزود :ما
گفتهایم که ایران از منافع خــود که یکی از
آنها ثبات در منطقه است ،محافظت میکند.
ثبات در منطقه باید برای همه باشد .کامیابی
اقتصادی باید برای همه باشد .منفعت نهایی
ایران در ادامــه حفظ ثبات منطقه اســت و
ثبات باید برای همه فراهم باشــد .همچنین
آنطورکه پایگاه خبری رویداد 24از نشست
مدیران رسانهها با مسئوالن وزارت اطالعات
گزارش کرده است ،معاون این وزارتخانه در
بخشــی از اظهارات خود تصریح کرد :ایران
در تنگه هرمز برنامههایی دارد و قرار اســت
اساسا از راهکارهای غیرنظامی مانند اختالل
سیســتماتیک در تنگه هرمز استفاده کند و
بهجای درگیری نظامی از روشهایی همچون
باالبردن هزینههــای ترانزیت در تنگه هرمز
بهره ببرد.

شبکه آبی هوایی
شاید او را بتوان متفاوتترین هواشناس
کشور نامید؛ مجریای که بخش خشک و
رسمی هواشناسی را در اخبار رسانه ملی
متحو ل کر د و با شو خیها و عبا ر ا ت
جذاب ،آن را به یکی از قسمتهای جذاب
اخبار تبدیل کرد و خود را هم بهعنوان
آقای دوستداشتنی در دل مردم جای داد.
متولد سا ل 49است و اصالت قمی دارد ولی
بزر گشده تهران است .دوران کودکیاش با
خــوانــدن روزنــامــه و مجالت سپری شد؛
بههمیندلیل هم آرزوی آن دورانش ،داشتن
رسول رضایی

محمدجواد آذر یجهرمی
وزیر ارتباطات

معلوم است که اعالم کاخ سفید ،محدودیتهایی
برای ایران به وجود میآورد ،اما آنها بیشتر دنبال
جنگ روانی و دنبال تبلیغات گسترده هستند.
البته از دوشنبه شاهدیم هم اطالعرسانی خوبی
توسط صداوسیما انجام شــده است و هم اینکه
مردم آگاهی داشتند و مسئله را جدی نگرفتند،
بهگونهایکه میبینیم این مسئله تأثیر آنچنانی
در بازار ارز و بقیه بخشها نداشته است( .ایسنا)

روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

پیامبر اکــرم (ص) با انس بن مالک
مصافحه کرد ،و دست او را زبر و خشن
دید ،فرمود :چه صدمه و آسیبی به
دستت رسیده اســت؟ عرض کرد:
با وسایل کشــاورزی کار میکنم و
درآمدم را خرج معــاش خانواده ام
مینمایم .رسول خدا (ص) دست او
را بوسید و فرمود :این دستی است که
آتش با آن تماس ندارد.

طرح  :آتوسا مافی

علی مطهری
نایبرئیس مجلس
شورای اسالمی

اگر دستگاهی بگوید «هرکس جواب این سؤاالت
را داد ما به او جایزه میدهیم؛ آیا این کار درست
است یا خیر؟» جواب این است که اگر این جوایز
ازطرف خود برگزارکنندگان پرداخت میشود،
مانعی ندارد ،امــا اگر این جوایز ازســوی مردم
جمعآوری میشود و سپس بخشی از آن به مردم
و شرکتکنندگان پرداخت شــود ،این مصداق
بختآزمایی و قمار است و همه آقایان هم همین
نظر را دارند و تنها من نیستم( .حوزهنیوز)

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:
3 7 2 8 8 8 8 1 - 5
نمـــابــر37238310 :
روابط عمومی37243110 :
شماره پیامک 30007289 :
چاپ  :شهر چاپ خراسان

یک دکه روزنامه بود ،اما بعدها مسیرش به رشته
فیزیک کشیده شد و البته سر از آب و هوا درآورد
و و ا ر د ســا ز مــا ن هو ا شنا سی کشو ر شد .
بهنمایندگی از این سازمان ،پایش به جام جم باز
شد تا مردم کشور را با بیان جالبش از وضعیت
جوی خبردار کند .او که در دانشگاه هم تدریس
میکند ،مدتی مدیر کل روابط عمومی سازمان
هواشناسی بوده است« .آقای آب و هوا» که
فروردین امسال جزو پرکارترین چهر ههای
صداوسیماشناختهشد،ازعلتممنوعالتصویری
کوتاهش در تلویزیون پرده برداشت .او اخیرا در

یک برنامه تلویزیونی گفت« :من برای آمدن به
این برنامه از پخش سیما اجــازه گرفتهام؛
چندوقت پیش بهعلت اینکه بدون اجازه در یک
بر نا مه تلو یز یو نی شبکه  ( 3حا ال خو ر شید )
حضور پیدا کردم ،مدتی ممنوعالتصویر شدم».
«محمد اصغری» همچنین گفت« :آرزو دارم
یک شبکه اختصاصی برای هواشناسی داشته
باشم و پیشبینی میکنم که شبکه پربینندهای
هم بشود ».اگر اصغری این پیشنهاد را در دوران
عزتا ...ضرغامی مطرح میکرد ،بعید نبود که با
آن موافقت شود!

خبر عکس

گزارش خبری

انقالب در برهه خطیری قرار دارد

رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارهزاراننفر ازکارگران:

سرلشـکر محمد سلامی ،فرمانده جدید سپاه ،روز گذشـته طی مراسمی با
حضور مقامات ارشـد کشور معارفه شـد .سرلشکر قاسم سـلیمانی ،فرمانده
نیـروی قدس سـپاه ،در ایـن مراسـم با بیـان اینکـه «بهعنوان یک سـپاهی
میگویم که سـپاه و انقلاب در برهه خطیری قـرار دارند» ،گفت :در سـپاه،
این موضوع هسـت که هر انتصـاب و امری که ازسـوی رهبری وجـود دارد،
حکمتی در آن هست و این موضوع را در طول بیسـتوچند سال فرماندهی
نیروی قـدس میدیدم که آنچه ایشـان میفرمودند ،درسـتتر بود .سـردار
محمـد شـیرازی ،رئیس دفتـر نظامـی فرمانـده کل قـوا ،نیز گفـت :یکی از
اوامـر مؤکـد رهبـری در جابهجایـی و انتصابـات ،اسـتفاده از نقـاط قـوت
کارهـای انجامشـده و برطرفکردن ضعفهاسـت.

توطئه آمریکا در قضیه نفت بیپاسخ نخواهد ماند
حضرت آیتا ...خامنهای در آغاز هفته کار و کارگر
در دیدار هزاران نفر از کارگران صنایع مختلف ،کار
جهادی و بیوقفه را از شــرایط مهم رونق تولید و
تحقق راهبرد عزتآفرین اقتصاد مقاومتی خواندند
و با تأکید بر لزوم رســیدگی به مســائلی همچون
امنیت شــغلی و مزد و احترام به کارگران افزودند:
دشــمن برای به زانو درآوردن ملت ایران بر فشار
اقتصادی متمرکز شــده اســت اما بداند این ملت
هیچگاه به زانو درنمیآید و ضمن استفاده از فرصت
تحریم برای رشد و شکوفایی ،دشمنیهای آمریکا
را بیپاسخ نمیگذارد.
رهبر انقالب اســامی بــا تأکید بــر اینکه جامعه
کارگــری از وفادارتریــن قشــرها بــه جمهوری
اسالمی بوده و هســت ،افزودند :مسئوالن کشور و
سیاستسازان و مجریان سیاستها باید قدر جامعه
کارگری را بدانند و به مسائل اساسی آنها همچون
امنیت شغلی ،احترام به کارگر و موضوع دستمزد
کارگران توجه صحیح و دقیقی داشته باشند.
ایشــان در همین زمینه گفتند :بعضی خریداران
کارخانهها با ازبینبردن کارخانه ،فروش تجهیزات
آن ،و تبدیلکــردن زمیــن کارخانــه بــه بُرج،
سوءاستفاده میکنند که همه مسئوالن در سه قوه،
باید با اینگونه مسائل مقابله جدی کنند.
حضرت آیتا ...خامنهای گفتند :تحریمها اگرچه
در برخی موارد زمینهساز بروز مشکالت میشوند
اما اگر با آنها مقابله صحیح و منطقی شود ،به نفع
کشــور خواهد بود؛ زیرا تحریمها موجب تکیه بر
توان ،ظرفیت و ابتکارهای داخلی خواهد شد.
رهبر انقالب با اشاره به توطئههای مختلف و ناکام
دشــمنان در چهلســال اخیر علیه «ملت ایران،

انقالب اســامی و نظام جمهوری اسالمی» تأکید
کردند :آمریکاییها با تمرکز بر مســائل اقتصادی
بهدنبال به زانــو درآوردن ملت ایران هســتند اما
بدانند این حرکت اخیر آنان نیز ناکام میماند و ملت
بزرگ و عزیز ایران درمقابل شیطان بزرگ هیچگاه
به زانو درنخواهد آمد.
ایشــان درباره تالش آمریکا برای مســدودکردن
راههای صادرات نفت ایــران افزودند :ملت فعال و
مسئوالن هوشیار ایران نشــان دادهاند اگر همت
کنند همه بنبستها را میشکنند و قطعا این تالش
آمریکاییها هــم به جایی نمیرســد و جمهوری
اسالمی هر مقدار الزم داشته باشد و اراده کند ،نفت
صادر خواهد کرد.
حضرت آیتا ...خامنهای با یادآوری یک نکته مهم
خطاب به دشمنان ملت ایران تأکید کردند :بدانید

دشمنیهای شــما بیپاســخ نخواهد ماند و ملت
ایران ،ملتی نیست که علیه او کار و توطئه کنند و او
بنشیند و تماشا کند.
رهبر انقالب اســامی در نکتــهای دیگر درزمینه
تشــدید فشــارهای نفتی آمریکا گفتند :کاهش
وابســتگی به فروش نفت را قــدر و نوعی فرصت
میدانیم و از آن برای تکیه بیشــتر بر تواناییهای
داخلی استفاده میکنیم.
ایشــان تواناییهای ملت ایران و جوانان پرتالش و
خوشاستعداد میهن را بســیار فراتر از وضع فعلی
خواندند و خاطرنشــان کردند :باید فرهنگ کار و
تولید و تالش را ترویج دهیم و روحیه انتظار برای
ثروت بادآورده را از بین ببریم و روشهایی شــبیه
بختآزمایی را ترویج نکنیم که دستگاههای مختلف
ازجمله صداوسیما باید متوجه این معنا باشند.

