اخبار

اخبار

گوناگون

عکس :فارس

اعتراض بهحوادث دلخراش کشمیر

جمعــی از جوانان مشــهدی روز پنج شــنبه با تجمع
مقابل دفتــر نمایندگــی ســازمان ملل ،بــه حوادث
دلخراشکشمیراعتراضکردند.بهگزارشفارس،
حجتاالســام والمســلمین «نصــرا ...پژمانفــر»
نماینــده مــردم مشــهد و کالت در مجلــس ،در این
اجتمــاع گفت  :مــا بهعنوان بخشــی از پیکــره نظام
اســامی راجع به این حادثــه دلخراش کــه موجب
اذیتوناراحتیهمهمسلمانانشدهاست،مسئولیت
داریم ،مســئوالن باید به این مســئله کــه موجب آزار
و اذیــت برخی مســلمانان شــده ،رســیدگی کنند و
امیدواریمبهصورتجدیازطریقدستگاهدیپلماسی
رسیدگی شــود .در پایان این اجتماع ،بیانیه برخی
تشکلهای دانشجویی مشهد قرائت شــد که در آن
عالوه بر محکوم کردم این جنایت ،از دولت و به ویژه
دستگاه دیپلماسی درخواست شد اقدام الزم برای
حمایتازمسلمانانکشمیرراداشتهباشند.

ازامروزدربوستانکوهسنگیبرپامیشود

نخستینگذرفرهنگوهنر
درمشهد

نمایشــگاه فصلی گذر فرهنگ و هنر با هــدف ارائه
آثار هنری وابسته به صنایع فرهنگی در کوهسنگی
مشهدبرپامیشود.ایننمایشگاهازامروزتا 30مرداد
به مدت پنج روز در کوهسنگی مشهد برگزار خواهد
شد و  100هنرمند در  45غرفه آثار خود را به عالقه
مندان ارائه خواهند کرد .ساعت بازدید از نخستین
گذرفرهنگوهنرمشهد 19،تا 23اعالمشدهاست.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســامی خراسان رضوی
درباره برپایی این نمایشــگاه گفت :با توجه به برنامه
جامع اقتصادی استاندار محترم برای تحقق مثلث
توسعهاقتصادیفرهنگی،برپاییگذرفرهنگوهنر
در دســتور کار قرار گرفت و برپایی این بازار گامی در
این زمینه اســت .به گزارش روابط عمومی اداره کل
ارشــاد« ،جعفر مروارید» افزود  :این بازار با همکاری
شهرداریمشهد،خانههنرمندانوموسسهفرهنگی
هنرینیکآرمانهشتخانبرگزارمیشود.
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روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

نماز جمعه

آیت ا ...علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد:

مسعود حمیدی

امامجمعه مشهد گفت :در برنامه «اینستکس»
خیلیحرفومسئلهوجودداردواگرزوایایآن
راببینیم،ازبرجامبدتراست.بهگزارشخراسان
رضوی ،آیت ا« ...ســیداحمد علــم الهدی» روز
گذشتهدرخطبهدومنمازجمعهمشهدمقدس،
بااشارهبهاهمیتتوجهبهروشوسیرهائمه(ع)
ی امروز کشــور
در زندگی سیاســی و اقتصــاد 
گفت:امروزدرمسئلهاقتصادوبرخوردباتحریم
اقتصــادی دو نظریــه وجــود دارد؛ نظریــه اول
اندیشه رهبر معظم انقالب و اقتصاد مقاومتی
استکهمؤلفهوکیفیتهایاجرایآنراتبیین
کردهاند .در مقابل نظریه رهبر انقالب ،نظریه
دومی وجود دارد که ما برای حل مشکل تحریم
و فشار اقتصادی سراغ دشمن برویم و از طریق
خوددشمنمشکلراحلکنیم.
• 4سالتجربهکردیم،وضعمانبهترکه
نشدبدترهمشد

آیت ا ...علــم الهدی ادامــه داد :چهار ســال ما
این نظریه دوم را تجربه کردیــم ،در قصه برجام
عالفشدیم،تحریمهاچندبرابرشد،مشکالت
افزونترشدواینمسئلهازاینطریقحلنشد.
معقولهمنیستکهازاینطریقحلشودچون
دشمنی که برای بهزانو درآوردن و نابودسازی
ما توطئــه و برنامهای دارد ،نمیشــود ســراغ او
رفت و از طریق او این توطئه و برنامه را حل کرد.
همینکه به ســراغش بروید بدتــر خواهد کرد
چونمیبیندتوطئهاشدرحالاثرکردناست.
•اینستکسکالهبرداریاست

امامجمعه مشــهد افــزود :ما رفتیــم و نتیجه آن
را هم دیدیم ،وضــع مان بهتر که نشــد بدتر هم
شــد .برجام را چهار ســال تجربه کردیــم و االن
نوبت «اینستکس» شده است و اروپا یک برنامه
دیگر را پیشــنهاد کــرده اســت .وی ادامــه داد:
برنامهایکهرئیسجمهورفرانسهبهمدت100
دقیقه با رئیسجمهــور ما حــرف میزند ،چانه
میزند و بحــث میکند معلوم اســت این برنامه

«اینستکس»ازبرجامبدتراست
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کالهبرداریاستوبرنامهحلمشکلمانیست.
•اگربرنامهکاهشتعهداتبرجامیراادامه
دهیم،خسارتبرجامراتامینمیکنیم

آیتا...علمالهدیتصریحکرد:درمسئلهکاهش
تعهداتبرجامیمانسبتبهآنچهشورایعالی
امنیت ملی تصویب کرد ،تعهداتــی را در برجام
دادیموباپیمانشکنیآمریکاواروپاداریمکاهش
میدهیم و سهگام برای آن در نظر گرفتهایم که
گام اول آن اجراشــده اســت؛ اینها آبرویشــان
در دنیا رفته اســت ،اینها با این پیمانشــکنی
خودشــان را در دنیا بیحیثیت کردهاند .اگر ما
اینبرنامهراادامهدهیم،همخسارتچهارساله
برجام را از نظــر موقعیت بینالمللــی و جهانی
تأمیــن میکنیــم و هم دشــمن در دنیا بــی آبرو
شده است و هم مسئله انتخابات آمریکا که یک
جریان ایده آل اســتکبار اســت در دو سال دیگر
شکستخواهدخورد.آیتا...علمالهدیاظهار
کرد :به همین دلیل مزدور بی جیــره و مواجب
ترامــپ ،رئیسجمهــور فرانســه 100دقیقه با
رئیسجمهور ما حرف میزند و اینستکس را به
عنوانیکطرحجدیدمطرحمیکند.

وی ادامــه داد  :در مســئله برجــام رهبر معظم
انقالب یک رهنمود دادند ،یک دستور دادند،
شــرط گذاشــتند؛ عمل نکردند .فرمودند که
تا اینها تعهدات شــان را شــروع نکردند شــما
تعهدات خودتــان را در کاهــش دادن فناوری
هستهایشروعنکنیدواولآنهاشروعکنندو
بههرمقدارکهآنهاعملکردندشمادرتعهدات
برجامی عمل کنید ،متأســفانه این کار نشــد.
امامجمعه مشــهد افزود :به این که چه کســی
مقصر است کاری نداریم و نمیخواهیم مقصر
تعیین کنیم ،میخواهیم تجربــه را بگوییم .از
هماناولسانتریفیوژهاراکندندومانندحلب
پارهایریختندیکطرف،بتنریختند،مسئله
آبســنگین اراک را به کلی از بین بردند و همه
ایــن کارهــا را کردنــد درحالیکــه آنها حتی
یکقدم در تعهدات خود برنداشــتند و بعد زیر
تعهدات شــان زدند .وی ادامه داد :االن نوبت
اینستکس شده اســت .االن گفتهاند حرکتی
را که (ایران) در دو مرحلــه در کاهش تعهدات
برجام انجام داده اســت ،برگردانیــد ،فناوری

اقتصادی

باحضورمدیرعاملسازمانصنایعکوچک
صورتگرفت

افتتاح مرکز فن بازار دفاعی منطقه
شمال شرق کشور
را برگردانید و غنیســازی  20درصد را انجام
ندهید ،ســانتریفیوژها را جمع کنیــد و دنبال
آبســنگین اراک نروید تا ما طرح اینســتکس
را اجرا کنیم و 15میلیارد در یک حســاب قرار
بدهیموبااینمبلغشماهرچهمیخواهیدبرای
مملکت تان خریداری کنید ،در این هم خیلی
حرفومسئلهاستواگرزوایایآنراببینیم،از
برجامبدتراست.
•اینطورنشودکهدوبارهفریببخوریم

•دنبالمقصرنیستیم،میخواهیمتجربه
رابگوییم

اخبار

آیت ا ...علم الهدی گفــت :عزیزان ما ،اینگونه
نشــود کــه دوبــاره فریــب بخوریم،ما فنــاوری
هســتهای را متوقف کنیم و به عقــب برگردیم و
آنها امروز و فردا کنند .مگر همین اینستکس
نبود که شــش ،هفت ماه معطــل کردند و عمل
نکردند که شــورای عالی امنیت ملی دست به
اجرای برنامــه کاهش تعهــدات برجامــی زد و
سهگامراتعیینکرد؟خبدومرتبههمانخواهد
شد،اینهادرمقامعملبازعملنخواهندکردو
درستاجرانخواهندکردوماازآنطرفبیاییم
فناوری خودمان را کاهش دهیم و آنها نتیجه
سیاسیشان را در دنیا بگیرند ،برداشت کنند،
ببرندوبعدهمبایکتهدیدوتوطئهشدیدتربرما
فشاربیاورند.الاقلاینجابهبیاناترهبرمعظم
انقالبگوشبدهید،آنجاگوشندادیدوضرر
کردید ،این جا بــه بیانات ایشــان گوش دهید.
امامجمعهمشهدتأکیدکرد:ماآقاداریم،صاحب
داریــم ،ائمــه معصــوم(ع) داریــم ،هیچچیز در
زندگانیمانیستجزاینکهنسخهعملیاتیآن
رااین 11نفرپیچیدهاندودستمادادهاندوهم
درسیرهآنهاوهمدرتعالیمشاناینوجوددارد
سپسبهاینروشوبرنامهعملکنیمواقتصاد
خودمانراچنانقویبسازیمکهتحریمدشمن
رویآناثرگذارنباشد.رهبرمعظمانقالبروش
و برنامه آن را گفتهاند ،چرا ما باید هرچند وقت
یکبار سراغ دشــمن برویم و بخواهیم مشکل
مان را بهوسیله دشمن حل کنیم؟ وی در پایان
گفت :خداونــدا به عــزت اولیایت ،بــه مدیران
دلســوز جامعه ما بینش نورانی عنایت فرما که
برنامههای کارگزارانه نظام را موبهمو به دنبال
رهنمودهــای حکیمانــه رهبر معظــم انقالب
انجامبدهند.

با حضور مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک ایران
چند پروژه در شــهرک صنعتی توس افتتاح شد .به
گزارش ایرنا ،افتتاح مرکز فــن بازار دفاعی منطقه
شمال شرق کشــور و کتابخانه الکترونیک شهرک
صنعتی توس ،همچنین گشایش نمایشگاه دایمی
توسعه ســاخت داخل صنعت فوالد شــرق کشور از
جمله برنامــه های محســن صالحی نیا در ســفر به
خراسان رضوی بود .معاون وزیر صمت همچنین با
مدیران تعدادی از استارت آپ ها و شتاب دهنده ها
گفت و گو کرد .تبادل تفاهم نامه همکاری علمی،
فنی و اجرایی بین مجتمع فوالد خراسان و شرکت
شــهرک های صنعتی خراســان رضوی بــه منظور
اســتفاده حداکثری از توانمندی و ظرفیت صنایع
کوچک در شهرک صنعتی توس از دیگر برنامه های
ســفر معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت به مشهد
بود .صالحــی نیا در حاشــیه افتتــاح این پــروژه ها
گفت ۱۰ :شتاب دهنده بخش صنایع در خراسان
رضوی هــم با هدف گــذاری در  ۴۰حــوزه فعالیت
دارند که از ایــن تعداد  ۱۶مورد بــه مرحله اجرایی
رســیده انــد .وی ادامــه داد :همچنین بــه منظور
حمایــت از شــرکت های دانــش بنیان بــا صندوق
نــوآوری شــکوفایی برای اختصــاص تســهیالت،
خطوط اعتباری و نیز صندوق هــای اعتباری ویژه
تفاهم نامه هایی امضا شده است.

ایجادتشکلرسانهایدراتاقایران
حمیدی  /رئیس اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران گفت  :امروزه متأسفانه تمرکز همه
روی مسائل اقتصادی است و کسی توجه نمیکند
جامعه در بخشهایی دچار ســقوط اخالقی شــده
اســت و تبعات ایــن ســقوط بهمراتب از مشــکالت
اقتصــادی ســهمگینتر خواهــد بــود .بــه گزارش
خراسان رضوی« ،غالمحسین شافعی» در نشست
با خبرنگاران افزود :مسئولیت اجتماعی و فرهنگی
اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران
کمتر از مسئولیت اقتصادیاش نیست و از طرفی
رابطه فعاالن اقتصادی با توده مردم تعریفشــده و
مناسب نبوده است ازاینرو درصدد جبران این خأل
هســتیم ،بنابراین عالوه بر ایجاد تشــکل رسانهای
در اتــاق ایران درصدد هســتیم برای ســینماگران
و فعاالن عرصه هنر نیز انجمنهایی ایجاد کنیم.

