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◾

◾خواص ،معقول و منطقی حرف بزنند
غالمعلی حــداد عــادل روز گذشته در نشست استانی
جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی با بیان اینکه خواص
نباید ساکت شوند ،گفت :خواص باید معقول ،منطقی و
مختصر حرف بزنند .ما منطق داریم ،نباید عقبنشینی
کنیم و عقبنشینی هم نخواهیم کرد .به گزارش ایرنا ،وی
افزود:کارسیاسیوتشکیالتیامروزمتفاوتازکارسیاسی
درگذشتهاست.هیچتشکیالتینبایدمنتظردیگریباشد.

خبر
روز

اقدام متقابل
و مؤثر انجام
میدهیم

وزیر امور خارجه
کشورمان در دیدار
با همتای عمانیاش
اقدام اخیر آژانس
بینالمللی انرژی
اتمی با تصویب
قطعنامه علیه ایران
در شورای حکام را
اقدامی غیرسازنده
عنوان کرد .امیر
عبداللهیان افزود:
ایران ضمن پایبندی
به حقوق بینالملل
و تعهدات بینالمللی
خود در این زمینه
اقدام متقابل و مؤثر
انجام خواهد داد.

خبـر

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
در ایام سالگرد حماسه و ایثار
مــردم اصفهان و تشییع ۳۷۰
شهید عملیات محرم در شهر
اصفهان ،جمعی از مــردم این
استان ،صبح دیــروز با حضور
در حسینیه امــام خمینی(ره)
با رهبر انقالب اسالمی دیــدار کردند .به گزارش
قدس ،رهبر انقالب ،روز گذشته در دیدار جمعی
از مــردم اصفهان گفتند :مناقب اصفهان یکی
دو تــا نیست .اصفهان شهر علم اســت ،شهر
هنر اســت ،شهر جهاد اســت ،شهر زنــده است.
در باب علم ،در اصفهان شاید در این 100ســال
اخیر تعداد علمای بزرگ اصفهان که اهمیتشان و
ارزششانوشهرتشانمربوطبهخصوصاصفهان
نیست ،بعضیها همه دنیای اســام را ،بعضی
هم ه ایران را فرا گرفته ،اگر بخواهیم اسم بیاوریم،
در فقه و در فلسفه و در حدیث و در تفسیر و
امثال اینها یک کتاب قطور خواهد شد فقط
اسمشان را اگر بنویسیم .بزرگان علمای ما حتی
تا زمــان نزدیک به ما مثل مرحوم آقــای نائینی،
مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی ،مرحوم آشیخ
محمدحسین اصفهانی ،اینها همه بزرگان علم
دورا نهــای مختلف ،قبل از اینها ،قبل از اینها،
قبل از اینها تا حدود400سال اصفهانیاند .شهر
علم است دیگر .یعنی تربیتکننده است ،نه فقط
درفقه،درفلسفههمهمینجوراست،بعضیهم
اصفهانینیستند،لکندراصفهانرشدکردند،در
اصفهان بروز کردند ،اصفهان اینها را رو آورد .این
خصوصیت اصفهان است .شهر ایمان و محبت
به اهل بیت(ع) است.

◾

◾مسئله آب ا صـفـهــان مسئله مهمی ا ســت
و آن را دنبالگیری کردم

رهبر انقالب اظهار داشتند :مسئل ه آب اصفهان
مسئله مهمی است .بنده هم دنبال این قضیه
بــودهام .دوستان متعددی نامه نوشتند ،ما هم
ارجاع کردیم ،دنبالگیری کردیم .اخیرا ًهم من
دنبالگیری کــردم .الحمدلله مشغولند ،یعنی
کــارهــای خوبی دارد انجام میگیرد؛ پنج شش
اقدام .حاال مثال ًممکن است گفته شود بعضی از
اینها بلندمدت است ،خب باشد ،باالخره دارد
کار انجام میگیرد ،دارد پیش میرود و انشاءهللا
حل خواهد شد .من حاال به مسئولین محترم

خبر مشروح
رئیسجمهور
ی عالی استانها:
در اجالس شورا 

مدیرانی که نگاه
تحولگرا ندارند
کنار گذاشته شوند

◾

◾برگزاری رایزنیهای ایران و آژانس در تهران
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی روز گذشته
اعالم کرد انتظار میرود دور جدید مذاکرات ایران و آژانس
اتمی تا پایان ماه جاری میالدی برگزار شــود .به گزارش
قدس ،پیش از این وزیر امور خارجه کشورمان در تماس
تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود
برنامهریزی برای یک همکاری قوی و خوب میان ایران و
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در حال انجام است.

 0920000239تصمیم ثابت ماندن قیمت بنزین
درسال۱۴۰۲خبرخوشایندواقدامی قاطع در
پیشروی تورم در آینده بود و بدون شک میتوان
سیر صعودی قیمتهای دیگر ر اهم متوقف کرد.
 09960000587این روزها برد از آن سرمایهدار و
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◾

باخت از آن عوام است .دولت محترم تدبیری
بیندیش!
 0930000571رانندگانی که زیاد موسیقی گوش
میکنند باعث میشود کنترل اعصاب خود را
ازدست بدهند و بهخاطرکوچکترین موضوعی

رهبرمعظمانقالباسالمی
در دیدار شماری از مردم اصفهان تبیینکردند

امیدآفرینی؛
شاخص ایراندوستی

دموکراسی ،امــوال آن کشور ،خزائن آن کشور
را و منابع آن کشور را غارت کردند .اروپــای فقیر
ثروتمند شد به قیمت به گل نشستن بسیاری از
کشورهای ثروتمند مثل هند و چین .حاال ایران
استعمار مستقیم به آن صورت نشد اما اینجا
هم هر چه توانستند کردند.
حضرت آیتهللا خامنهای فرمودند :یک نمونهاش
جلو چشم شما همین افغانستان است دیگر.
آمریکاییها آمدند 20سال در افغانستان جنایت
کردند ،انــواع و اقسام جنایتها را انجام دادنــد،
بعد از20سال همان حکومتی که علیه او وارد شده
بودند آمد سر کار افغانستان .دادند به او ،با این
فضاحت خارج شدند .ایشان افزودند :حاال اگر
یک حکومتی ،یک نظامی در دنیا به وجود بیاید
که منطق لیبرال دموکراسی را رد کند و با یک منطق
واقعی به مــردم هویت بدهد ،به مــردم کشورش
هویت بدهد ،آنها را زنده کند ،آنها را بیدار کند،
آنهــا را قــوی کند و در مقابل لیبرال دموکراسی
بایستد ،ایــن منطق لیبرال دموکراسی را ابطال
میکند؛ این جمهوری اسالمی است.

◾
واقعا ًتالش هم میکنند ،کار میکنند،
دولتی که 
سفارش میکنم در این زمینه هر چه ممکن است
بیشتر تالش کنند ،هر چه ممکن است سریعتر
کار کنند؛ یعنی واقعا ًمــردم اصفهان شایسته
این هستند که ما شب و روز نشناسیم .خیلی از
جوانان ما نمیدانند در دفاع مقدس چه اتفاقی
افتاد ،با انگیزه و حرکت مــردم و با دست خالی
پیروزی درخشانی بدست آوردیم.
رهبر انقالب در این دیدار افزودند :دفاع مقدس
هشت ساله خیلی حادثه مهمی بــود .خیلی از
جوانهای ما نمیدانند چه اتفاقی افتاد .هشت
تهــای دنیا یک طــرف؛ ای ـران یک
ســال هم ه قــدر 
ط ــرف .خــب حــاال مـثــا ًدر بعضی از جــاهــا یک
حوادثی هست ،به یک کشوری حمالتی میشود
مثالً ،اوال ًبه آن وسعت نیست که در ایران بود .ثانیا ً
باالخره کسانی هستند و به آنها کمک میکنند.
آن زمان ناتو همراه صدام بود ،آمریکا به خصوص
همراه صدام بود ،شوروی سابق همراه صدام بود،
بعضی از کشورهای اروپــا که خیلی وابستگی به

◾ پیشرفت جمهوری ا ســا مــی ،منطق لیبرال
دموکراسی را باطل میکند

رهبر معظم انقالب اسالمی در ادامه این دیدار
تأکید کردند :مشکل استکبار با جمهوری اسالمی
صفحه 2
ایــران است که اگر جمهوری اسالمی پیشرفت
بکند و رونــق بگیرد و جلوه کند ،در دنیا منطق
لیبرال دموکراسی دنیای غرب باطل خواهد شد.
ایشان افزودند :غربیها توانستند با منطق لیبرال
دموکراسی بیش از دو قرن هم ه دنیا را غارت کنند.
یک جا گفتند اینجا آزادی نیست ،یک جا گفتند
دموکراسی نیست و وارد شدند .به بهانه ایجاد

رئــی ـسجــمــهــور کــشــورمــان روز گــذشــتــه در
یازدهمین اجــاس شــورای عالی استانها با
بیان اینکه با یک قوم پیمانشکن مواجهایم که
به راحتی نقض پیمان و ظلم و تعدی میکند،
در مقابل آنها چه باید کرد! گفت :آیا باید در
برابر چنین دشمنانی متوقف شد؟
باور ما این است که در برابر این دشمن باید
پیشرفت کرد و لذا اراده کردیم و ملت ما اراده
ک ــرده اســت کــه پیشرفت داشــتــه بــاشــد .به
گزارش پرزیدنت ،دکتر سیدابراهیم رئیسی
با تأکید بر اینکه برخالف خواست دشمن و
به برکت خون مطهر شهیدان و تالش کسانی

که در جای جای این کشور شبانهروز خدمت
میکنند ،آینده را روشن میبینیم ،خاطرنشان
کــرد :همه مسئوالن در بخشهای مختلف
بدانند که امروز مهمترین وظیفه ما خدمت
کــردن بــه م ــردم ،گرهگشایی از زنــدگــی مــردم،
برداشتن موانع از پیش راه تولیدکننده و فعال
اقتصادی و کسانی است که میخواهند در
عرصههای مختلف کار و تالش کنند.
دکتر رئیسی در پایان تأکید کرد :کسانی که
نمیخواهند بــا ایــن نــگــاه تحولی کــار کنند،
کسانی که میگویند نمیشود و نشد ،این افراد
نباید در مصدر امور و در جایگاه تصمیمگیری

شوروی نداشتند وابستگی به آمریکا هم نداشتند
آنها هم همراه صدام بودند مثل یوگسالوی .یعنی
همه دنیا یک طرف بود و جمهوری اسالمی یک
طرف .خب در این جنگ با همین حرکت مردم و
همین انگیزههای مردم آن هم با دست خالی ایران
توانست پیروز بشود .ما در جنگ هشت ساله یک
پیروزی کامل و درخشان پیدا کردیم.

◾

عنوان

ردیف

2

مجتمع تجاری خدماتی درمحل فعلی شهرداری
پارکینگ وتجاری خدماتی جنب میدان ولیعصر

8

خیابان غذا ( )food streetبوستان معلم

3

تجاری و پارکینگ زیر میدان ولیعصر

10

حمام عزت

5

فرهنگسرای خیابان پاسداران

12

پایانه بار

6
7

شهربازی
کارگزاری تامین مالی

13

کارگزاری جذب سرمایه گذار

1

4

مجتمع تجاری خیابان پاسداران

9

رهبر انقالب اسالمی در ادامــه گفتند :مشکل
غرب و استکبار با جمهوری اسالمی این است
که جمهوری اسالمی دارد پیشرفت میکند،
دارد رونــق میگیرد ،ایــن پیشرفت را همه دنیا
دارند میبینند و به آن اعتراف میکنند ،این برای
غرب غیر قابل تحمل است ،این را حاضر نیست
تحمل کند .ایشان افــزودنــد :اگــر ما پیشرفت
نمیکردیم ،اگر ما حضور قدرتمند در منطقه
از خودمان نشان نمیدادیم ،اگر ما در مقابل
آمریکا و استکبار صدایمان میلرزید ،حاضر
بودیم زورگویی آنها ،قلدری آنها را قبول بکنیم،
این فشارها کمتر میشد؛ البته میآمدند تسلط
پیدا میکردند ،اما دیگر تحریم و این فشارها و
این چالشهای این جوری کم میشد .حضرت
آیتهللا خامنهای خاطرنشان کردند :هر وقت
جمهوری اسالمی  -در این سالها چون اوضاع
مختلف بوده دیگر ،میدانید خودتان  -هر وقت
صــدای قدرتمندی ِ جمهوری اســامــی بلندتر
بوده ،تالش دشمن برای پنجه زدن به جمهوری
اسالمی بیشتر بوده است.
ق ــرار گــیــرنــد .ایــن اف ــراد بــایــد از مسیر اصلی
خدمت کنار گذاشته شوند ،تا این راه ادامه
پیدا کند.
کــارمــنــد ،کــارشــنــاس ی ــا م ــدی ــری اگ ــر ب ــه هر
دلــیــل نــم ـیخــواهــد جـ ــواب مـ ــردم را بــدهــد،
راه را ب ــرای خ ــودش بسیار سخت میبیند،
نگاهش نگاه مــا نمیتوانیم اســت ،ایــن فرد
را باید در حاشیه قــرار داد و متن و مسیر را
در اخــتــیــار کــارمــنــدان و کسانی ق ــرار داد که
روحــیـهشــان ،روحیه کــار ،تــاش ،گرهگشایی
از زنــدگــی م ــردم و در یــک کلمه روحــیــه ما
میتوانیم است.

11

گردشگری و تجاری محل پایانه مسافری فعلی
محل کشتارگاه قدیم

/40111191ح
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◾انهدام تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان
پنج نفر از عــامــان تــرور شهید شهرکی ،امــام جماعت
مسجد «موالی متقیان» زاهــدان توسط سربازان گمنام
امام زمان(عج) دستگیر شدند .در اعترافات متهمان به
ارتباط با گروهکهای معاند خارج از کشور و سرویسهای
جاسوسی به قصد استمرار اقدامهای تروریستی علیه
شاخصینشیعهوسنیواماکنحساسدراستانباهدف
جنگ مذهبی در سیستان و بلوچستان اشاره شده است.

با افراد درگیر شوند .این مسئله گاهی بین عزیزان
زحمتکش رانندگان وسایل نقلیه عمومی ازجمله
اتوبوس ،مینیبوس(ون)و تاکسی که دائم ًا از
رادیو آوا استفاده میکنند نیز مشاهده میشود.
پیشنهاد میشود گاهی از رادیوقرآن ومعارف نیز

◾پ ـی ـشــرفــت ج ـم ـهــوری اس ــام ــی بـ ـ ـرای غــرب
غیرقابلتحملاست

عنوان

◾

◾علت لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس روز گذشته اعالم کرد
لغوقانوناعطایتابعیتبهفرزندانمادرانایرانیپیشبینی
شدهاست.بهگزارشایسنا،ابوترابیافزود:باتوجهبهکنارزدن
بروکراسی پیچیده برای اتباع غیرایرانی در طرح سازمان
ملی اقامت و بستری که برای کودکهمسری در برخی از
استانهای مرزی ایجاد شده بود ،لغو اجرای این قانون در
طرح تأسیس سازمان ملی اقامت پیشبینی شده است.

شهرداری تربت جام در نظر دارد برای فرصتهای سرمایه گذاری خویش با رعایت شیوه نامه
آگهی تجدید فراخوان عمومی شهرداری تربت جام
س��رمایه گذاری و با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد تجدیدفراخوان در کارگزاری  ،تامین
مالی ،طراحی ،تامین تجهیزات ،ساخت و بهره برداری به روشهای متنوع سرمایه گذاری مشارکتی از طریق تجدید فراخوان عمومی ،شریک یا کارگزار واجد شرایط انتخاب نماید .
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استفاده کنند.
 09050000621نمیدانم دوباره چه شده که
نانواییها شلوغ است  .اینقدر با اعصاب مردم
بازی نکنید .وزرا ،نمایندگان و مسئوالن هیچکدام
در صف نیستند که بفهمند ما هم انسانیم!

یادداشت
میدانداریسلبریتیها
در غیاب مصلحان اجتماعی

عباس محمدیان ما به چهرههای وجیهالمله
و مصلح نیاز داری ــم .کسانی کــه وقتی میان
گــروههــایــی از مــلــت و حــاکــمــیــت ،چــالــشــی،
شبهقهری و برخوردی پیش میآید به میدان
آیــنــد و نــظــام خــانــه -کــشــور -را بــه تنظیمات
اولــیــه مهر و رأف ــت بــرگــردانــنــد .علمای دیــن،
دانــشــگــاهــیــان صــاحــبــنــام ،امـ ــرا و ســــرداران
پیشکسوت ،فرهیختگان اجتماعی و همه
کسانی که در گــذر زمــان و به سابقه خدمت
صادقانه ،صاحب شأن شدهاند ،در این شمارند
و توقع اینکه با آبروی خویش بسان سرمایهای
مؤثر در میدان باشند و جلو تند شــدن فضا
را بگیرند .سرمایه اگــر زایــا نشود در خدمت
جامعه ،راکد خواهد ماند و از رکود هم جز رخوت
و سستی نمیزاید .امروز وقت به میدان آمدن
و دســت گرفتن از م ُلک و ملت اســت .مــردم
هم چنین توقعی دارند .این را مکرر شنیدهام
کــه ســراغ بــزرگــان را میگیرند در روزگـــاری که
«کوچک»ها میداندار شده و مطالبات ملت را
به حضیض کشاندهاند .تنازل سطح کنشگران
و خواستههایشان ،وزن ملیما را سبک میکند.
وقــت اســت بــزرگــان مــیــدان را از سبکوزنان
بگیرند .به قول عزیزی اگر امروز به کمک نیایند
پس کی میخواهند بیایند؟ هر چند از زبانهای
دیگر هم شنید هام که انگار گرفتار حساب و
کتاب و سنجش سود و زیاناند که سکوتشان
چنین دامنهدار شده است .یاد آن شعر میافتد
آدم که «ادعــای انتظار» ما را به نقد میکشد
و میگوید؛ این جمعه نیا ،امیرمان میآید /
آن جمعه نیا وزیرمان میآید -داریــم حساب
میکنیم آقاجان  /با آمدنت چه گیرمان میآید!
انگار امروز هم درگیر حساب و کتاباند و سنجه
ســود و زیــان در دســت دارن ــد کــه نشستهاند
و اال باید خیلی پیشتر برمیخاستند بــرای
میدانداری و «اصالح ذاتالبین» ملی.

خبر

مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا
باالتر از ایدز و ماالریا

رئیس گــروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت
بهداشت از  ۷میلیون مرگ زودرس ساالنه به
دلیل آلودگی هوا در دنیا خبر داد .به گزارش
ایسنا ،شاهسونی گفت :تعداد مردمی که در
جهان ساالنه از آلودگی هوا میمیرند بیش از
 ۶برابر تعداد مردمی است که از ماالریا و بیش
از چهار برابر مردمی است که از ایدز میمیرند.
شاهسونی با تأکید بر اینکه کودکان و سالمندان
از گروههای اصلی آسیبپذیر در برابر آلودگی
هوا هستند ،تصریح کرد :در سال  ۲۰۱۳حدود
5درصد از مرگ بچههای زیر 5سال و ۱۰درصد
از مرگ بزرگساالن باالتر از  ۵۰ســال ،به علت
آلودگی هوا بوده است.
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