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آیت ا ...علم الهدی در خطبه های نمازجمعه مشهد:

نیروهای امنیتی ،انتظامی ،بسیج و قضایی جلوی احتکار را بگیرند

مسعودحمیدی-امامجمعهمشهدباتأکیدبراینکهباید
جلویاحتکاروگرانفروشیگرفتهشود،گفت:نیروهای
امنیتی،امکاناتاقتدارماوبسیجقهرمانماوسطبیایند
و جلوی این گرانفروشــی و احتکار را که نتیجه عملیات
روانیاست،بگیرندونگذارندمردماسیرشوند.بهگزارش
خراسانرضوی،آیتا...علمالهدیروزگذشتهدرخطبه
هاینمازجمعهمشهدمقدسدرجوارحرمرضوی،ضمن
تســلیت فرارســیدن ماه محرم و ســوگ امام حسین(ع)
گفت :این هفته که مصادف با هفته اول ماه محرم است؛
هفتهامربهمعروفونهیازمنکراست.امربهمعروفونهی
ازمنکر،فلسفهصریحوشفافقیامکربالبودکهدرمنطق
سیدالشهدا(ع) جاری شد .ازنظر ایشــان مالک پویایی
اسالم در امت پیغمبر(ص) و حرکت در خط اصالح امت
تنهامنحصربهیکجریانوآنجریانامربهمعروفونهی
از منکر است.وی افزود :ما از امربهمعروف و نهی از منکر
سیدالشهدا(ع) که در قیام کربال متبلور است؛ سه آموزه
به دست میآوریم؛ آموزه اول مراتب امر به معروف و نهی
ازمنکراست.ماسهمرتبهبرایامربهمعروفداریم؛مرتبه
اولاظهارامربهمعروفونهیازمنکر؛اظهارکالمیورسم ًا
منعکردنازمنکرووادارکردنافرادبهکارخوبومعروف،
مرتبــه دوم اظهار نفــرت و انزجار از منکــر و عامل منکر و
عنصریکهمرتکبمنکراستومرحلهسومامربهمعروف
ونهیازمنکر عملیاست،یعنیقیامکنیم،حرکتکنیم
و برخورد کنیم ،حتی در درگیریهای فیزیکی برحسب
تناسبباجریان منکروعاملمنکر.نمایندهولیفقیهدر
خراسانرضویادامهداد:سیدالشهدا(ع) اینسهمرتبه
را در جریان امربهمعــروف و نهی از منکر خودشــان به ما
آموختند؛ اول سیدالشــهدا(ع) در جریان امربهمعروف و
نهیازمنکر،کالمیفرمودند:بایدفاتحهاسالمراخواند
اگر رهبر و رئیس مملکت ،یک عنصر ناشایست و ناپاکی
مانندیزیدابنمعاویهباشد.مرحلهدومسیدالشهدا(ع)در
مقامبرائتازمنکروعنصرمنکرفرمودند:مثلمنحسین
بااینعظمتازچنینتباریوبامقامامامتووالیت،بایک
عنصرناپاکازتبارآلودهوفاسدسفیانیمانندیزیدبیعت
نمیکند.مرحلهسومحرکتیاستکهسیدالشهدا(ع)در
خطامربهمعروفونهیازمنکرانجامدادندکهباتوجهبه
اینکهانکرمنکراتومنشأهمهمنکراتآنروز،حاکمیت
یزید بود ،سیدالشــهدا(ع) عم ً
ال با ایــن حاکمیت مقابله
و برخوردکردند.

• قانونمرزامربهمعروفنیست

وی گفت :آمــوزه دوم در امربهمعروف و نهــی از منکر ،مرز
نشناسیآناست.تاکجاامربهمعروفونهیازمنکرصورت
بگیرد؟برخیفکرمیکنندقانونمرزامربهمعروفاست.
قانون مرز امربهمعروف نیست؛ قانون تعیینکننده مورد
معروفومنکراست،روشومرزنیست.آیتا...علمالهدی

افزود:یکمنکریکههمدرقانونوهمشرعو یکمعروفی
که ازنظر دین ثابتشده اســت که معروف است ،تا کجا ما
بایددرامربهمعروفونهیازمنکرپیشبرویم؟تاجاییکه
ضررمالینبینیم؟تاجاییکهآبرودرخطرنیفتد؟تاجایی
که جانمان در معرض خطر نباشــد؟ تا کجــا پیش برویم؟
وی ادامه داد :آن چه در آموزه امربهمعروف و نهی از منکر
سیدالشهدا(ع) نمایش دادهشده است ،مرز نشناسی آن
است .ایشــان تا جایی پیش رفت که بچه شیرخواره روی
دست پدر با سر بریده ،پرپر بزند .امام حسین(ع) تا این جا
پیشرفت.پسمرزیبرایامربهمعروفنیست.نمیتوانم
بگویمامروزکهآبرویمندرخطرافتاد،دیگرامربهمعروف
و نهی از منکر نمیکنم ،نمیتوانم بگویم امروز که منافعم
به مخاطره افتاده است ،دیگر امربهمعروف و نهی از منکر
نمیکنمومنکرراببینمومظهرغضبونفرینخداراببینم
وساکتوآرامبنشینم.مرزیدرامربهمعروفونهیازمنکر
وجودندارد.امامجمعهمشهداضافهکرد:آموزهسومیکه
ما در مسئله امربهمعروف و نهی از منکر سیدالشهدا(ع)
استفاده میکنیم؛ آن است که مسئله امربهمعروف و نهی
ازمنکرمحدودبهیکموضوعخاصنیست .امربهمعروف
و نهی از منکر  تنها در مســائل فرهنگــی و اخالقی صدق
نمیکند ،عرصه سیاســی هم مورد امربهمعروف و نهی از
منکر اســت ،جریانهای اقتصادی و عرصــه اقتصادی و
معیشتی مردم هم از مصادیق امربهمعروف و نهی از منکر
است .سیدالشــهدا(ع) نشــان دادند در عرصه سیاسی،
امربهمعروفونهیازمنکربایدکردوخودامامحسین(ع)
بهعنوانامربهمعروفونهیازمنکراینکارراانجامدادند.
همانطوریکهعرصهسیاسیموردامربهمعروفونهیاز
منکراست،عرصههایاقتصادیهمموردامربهمعروفو
نهیازمنکراست.

•درمجلسفکراقتصادومعیشتمردم
نیستید؛خبرگانهمنباشند؟

ویدرادامهگفت:برخیافرادناآگاهگفتهاندچرامجلس
خبرگان رهبری در مســائل اقتصادی و معیشتی مردم
دخالت کرد؟ متأســفانه برخی نماینــدگان مجلس هم
این حرف را زدهاند .شمایی که در مجلس فکر اقتصاد و
معیشت مردم نیســتید؛ خبرگان هم نباشند؟ خبرگان
با دو مالک به مسئله وارد شدند و مطالبات رهبری را در
مسائلاقتصادیو معیشتیمطالبهکردند؛یکیاینکه
رسالتاصلیخبرگاناست،کاراصلیخبرگانصیانت
ازرهبریووالیتفقیهاست؛وقتیرهبردربارهمعیشت،
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گرفتاری و مشــکالت اقتصــادی مــردم مطالبــه دارد،
میخروشــد ،فریاد میزند ،امر میکند و در عرصههای
مختلف ،امر رهبــر زیر پا لگدمال میشــود ،فرمان رهبر
پشتسرانداختهمیشود؛مجلسخبرگاناستکهباید
برایاحقاقحقرهبریومطالباترهبریقیامکند.آیت
ا ...علم الهدی افزود :دلیل دوم مســئله امربهمعروف و
نهیازمنکرایناستکهمنکریبااینفجیعترادرجامعه
ببینیمکهبافسادها،جنایتها،دزدیها،سوءتدبیرها،
زندگی مردم و قشر آســیبپذیر را با خاک یکسان کرده
و ما اعتراض نکنیــم؟ هیچ صدایــی در نیاوریم؟ مجلس
خبرگانی که بیش از 80فقیه مجتهد حضــور دارند ،در
مقابل چنین منکری که انکر منکرات اســت ،بیتفاوت
باشــند؟ و نهــی از منکــر نکنند؟ وظیفهشــان اســت که
امربهمعروفونهیازمنکرکنند.عرصه اقتصادی،مورد
امربهمعروفونهیازمنکراست.

•عملیاتروانیدشمن

ویادامهداد :مااکنوندرشرایطیقرارداریمکهدشمن
سفرهماراهدفقراردادهوواردعرصهجنگاقتصادیبا
ماشدهاستوجلومیآید؛زمانینیستکهبیاییممواخذه
و بازخواســت کنیم که چه کســی چه کرد؟ وقتی است
که باید جبهه را متحد کنیم و در مقابل دشمن بایستیم و
مردم و مسئوالن یکپارچه و متفق ،یک جبهه را در مقابل
دشمنتشکیلبدهندوواقع ًاباید واقعنگربودوبامسائل
بهصورت واقعی برخــورد کرد .آن چه امروز در کشــور ما
مشــکل ایجاد کرده است؛ مشــکالت اقتصادی نیست
بلکه عملیات روانی اســت؛ هم در مسئله ســکه و هم در
مسئلهارز.درسبدهزینهیکخانواده،طالچهجایگاهی
دارد؟سکهطالکجایاینسبدهزینهاستکهبخواهند
مردمهمهزندگیشانوکسبههمهمعامالتخودشانرا
برمدارسکهقراربدهند؟اینیکعملیاتروانیازسوی
دشمن است که در رســانه ها انجام میشود.امام جمعه
مشهدخاطرنشانکرد:االنسهبازارارزوجوددارد؛بازار
اول،بازاردولتاستبرایکاالهایاساسیباارز4200
تومانی،بازاردومبازارثانویهاستکهارزهفتهزارتومانی
را در اختیار میگذارند؛ کســانی که میخواهند کاالی
اساسیواردکنند،ازبازاراولاستفادهمیکنندوکسانی
کهمیخواهندکاالهاییرابرایتولیدکشورومواداولیه
وارد کنند ،از بــازار ثانویه اســتفاده میکنند .یــک بازار
سومی هم تشکیلشده اســت؛ آنهایی که میخواهند
مالاینمملکترابدزدندوبهخارجکشورمنتقلکنند،

آنهایی کــه در مقام غارت ثروتهای کشــور هســتند،
آنهایی که احیان ًا میخواهند به یک ســفر دوردســتی
بروند که بهاندازه الزم ارز در اختیار آنها قرار نمی گیرد
یا مصارف عیاشــیهای نابه کارانه آنها را در ســرزمین
خارج ،این ارز بانکی ندهد؛ این بازار سوم است .بازاری
که در آن ارز را بهصورت شناور باال و پایین میکنند .این
بازاربراساستحلیلها 1.3درصدنیازکشوراست.یعنی
 98.7درصد نیاز کشور با بازار اولیه و ثانویه تأمین است
نه این که بیایند بــا این بازاری که به 1.3درصد مســائل
مردم مربوط میشود ،عملیات روانی ایجاد کنند و تمام
زندگی و اقتصاد مملکت را باال و پایین ببرند.وی تصریح
کرد:عدهایبدینصورتسوژهعملیاتروانیمیشوند،
جنس می برند و خانههایشان را پر می کنند یا بدون این
که نیازی داشته باشند خودرو خریداری می کنند ،عده
دیگری هم ســوژه عملیات روانی می شــوند ،اجناس را
احتکار می کنند ،عده سومی هم ســوژه عملیات روانی
شــوند و گرانفروشــی کنند؛ با عنوان این که اگر ما این
سرمایه را با این قیمت بفروشــیم بعد ًا گیرمان نمیآید.
اینهاعملیاتروانیاست.شمابرادرانوخواهرانسوژه
عملیات روانی نشوید .شما مسلمان و متدین و معتقد به
امامحسین(ع)وامامرضا(ع)هستید؛شماسوژهعملیات
روانی نشــوید که وحشت زده شــوید و دغدغه پیدا کنید
کهخانههاراانبارکنیدوبدوننیازبرویدخودروبخرید.

•کاالهایاحتکاریکشفشده،هماناول
دادرسیبهبازاربرگرداندهشود

آیت ا ...علم الهدی افزود :با دو مورد دیگر یعنی احتکار
و گرانفروشــی؛ باید مقابله شود .اگر مســئول اجرایی
در گرانفروشــی جریان وزارت صنعت و تجارت یا اداره
ف هستند و اگر اینها وظیفه
کل صنعت و تجارت و اصنا 
خودشــان را انجام نمیدهند؛ امکانات اقتــدار نظام ما
زیاد اســت؛ امکانات امنیتی ،انتظامی ،بسیج و قضایی
به میدان بیایند و جلوی احتــکار را بگیرند .احتکارهای
کشفشــده را در همــان اول دادرســی به میــان مردم و
بازارها بازگردانند .منتظر اداره پرونده نشوند و پلمبها
را بشکنند و اجناس را در اختیار مردم قرار دهند و پولش
امانت باشد و اگر معلوم شــد حق شخص است ،پولش را
به او بدهند و اگر مشخص شد این فرد احتکارچی است،
مفسد فیاالرض است؛ آن را مصادره کنند.اما االن این
اجناس به میان مــردم آورده شــود .نیروهــای امنیتی و
امکاناتاقتدارماوبسیجقهرمانماوسطبیایندوجلوی
این گرانفروشــی و احتکار را که نتیجــه عملیات روانی
اســت  ،بگیرند و نگذارند مردم اسیر شــوند.وی تصریح
کرد :خوشــبختانه هم نظام ما در همه عرصه ها ،نظامی
مقتدر است و هم رشد اقتصادی ما اگرچه تا حدی تنزل
پیداکردهامادرحداستیصالمردمنیستوهمموقعیت
خاصماایناستکهمردمیقهرمانومقاومداریمکه40
سالدرمقابلدشمنایستادهاندوکارنامه40سالهآنها
درانقالب ،امروزعزتواقتداروقدرتایننظامبهعنوان
قدرت اول منطقه است و اســتیصال و نکبت اسرائیل را
رقمزدهاست.

گزارش جلسه
اقتصادی

استاندار خبر داد:

پیگیری مبادله ریالی با کشورهای همسایه
مســعود حمیــدی /اســتاندار بــا اشــاره بــه
دســتورالعمل اخیــر دولت دربــاره "تعهد ســپاری
ارزی صادرکنندگان" گفت :اگــر قیمتهای قبلی
کاالها که در گمرک ارزشگذاری شــده بود ،امروز
تحصیل نمیشود ،باید این ارزشگذاریها اصالح
شود و ما نیز از آن حمایت می کنیم.
به گزارش خراســان رضوی ،علیرضا رشیدیان پنج
شنبهگذشتهدرهفتمینجلسهامسالستادتسهیل
و رفع موانع تولید اســتان که دریکــی از واحدهای
تولیدی اســتان برگــزار شــد ،در واکنش بــه گالیه
برخی تولیدکنندگان اســتان از دستورالعمل اخیر
دولت بــرای "تعهــد ســپاری ارزی صادرکنندگان"
یادآور شــد :در شــرایط کنونــی جنــگ اقتصادی؛
همه تالش دشمن این است که کشور را از تحصیل
درآمدهای ارزی محــروم کند .لذا بهشــرط این که
تولید تعطیل نشــود تا جایی که امکان دارد باید ارز
وارد کشور کنیم.
وی دربــاره تأثیــر ایــن دســتورالعمل بــر وضعیــت
صادرات اســتان به کشــورهایی مانند افغانستان و
عراق نیز گفت :درباره برخی از کشورهای همسایه
کــه در قانــون هــم مشخصشــده ،پیگیــر مبادله و
دریافــت مجوز فــروش و مبادله ریالی کاال هســتیم
لذا ایــن موضــوع از طریق مکاتبــه با ســتاد اقتصاد
مقاومتی کشــور پیگیری میشــود تا مجوز مربوطه
دریافــت و بــرای آن اقــدام شود.رشــیدیان افزود:
بخــش خصوصی بــرای تــداوم تولیــد و صــادرات ،
تأمین و انتقال ارز یا خرید بــدون انتقال ارز و غیره،
باید راهکارها را شناسایی و در تعامل با بخشهای
دولتی برای تســهیل امور در یک تعامل و مشارکت
گسترده اقدام کند.
وی با بیــان این که ســال گذشــته دو میلیــارد دالر
صــادرات داشــتیم و واردات اســتان یکســوم
این رقــم ،معــادل  700میلیــون دالر بــود ،افزود:
میتوان با مدیریت این منابع در استان برای تأمین
ارز و تســهیل امــور تجــارت اســتان و تأمیــن نیازها
اقدام کرد .اســتاندار ادامــه داد  :بایــد بتوانیم بین
تولیدکننــده ،صادرکننــده و واردکننــده ارتباطی
نزدیــک و منطقــی ایجــاد کنیــم؛ بهگونــهای کــه
خودشــان بتواننــد در تعاملــی باهــم بــرای مبادله
اقدام کننــد.وی گفت :باید خــود بخش خصوصی
این موضوع را مدیریت کنــد تا مــا در مدیریت ارز با
استفاده از ظرفیتهای استان ،از توان صادرات به
نفع واردات و به نفع بخش خصوصی استفاده کنیم .

•قیمت ها در گمرک اصالح می شود

رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان نیز
در این جلســه ،در واکنش به گالیههای مطرحشده
توســط تولیدکننــدگان درباره بحث تعهد ســپاری
ارزی صادرکنندگان مبنی بر این که قیمت کاالها
در گمرک بر اســاس ارزشگذاری انجام شــده در

سالهای قبل محاسبه میشود نه بر اساس قیمت
امــروز کاالها ،گفــت :مکاتباتــی با گمرک اســتان
انجام و بنا شد قیمتها اصالح شود.
راضیــه علیرضایــی همچنیــن با تأکیــد بــر این که
قیمــت ارز بایــد در صرافیهــا تعییــن شــود نــه در
بازار غیررســمی ،به نحــوه فــروش کاال در داخل و
صادرات آن اشاره کرد و افزود :درصورتیکه فروش
کاال در داخــل کشــور ریالی انجــام شــود ،مالیات
بــر ارزشافزوده بــرای آن تعیین میشــود کــه باید
فروشــنده آن را بپردازد .برای کاالهای صادراتی،
اظهارنامه صادراتی وجود دارد .لذا باید یک قیمتی
را بــرای نــرخ ارز بپذیریــم .درگذشــته قیمت دالر
 4200تومــان بــود که مقــداری نگرانکننــده بود
اما امروز قیمت بهگونهای اســت که میتوان خیلی
فعالیتهــا را بــا آن انجــام داد .از ســوی دیگر هنوز
صادرکننده را مجبــور نکردهاند که حتمــ ًا ارز وارد
کند؛ میتواند در ازای آن ،مواد اولیه و تجهیزات را
وارد و از ایــن طریق به تأمین ارز موردنیاز کشــور در
شرایط کنونی کمک کند.

•افغانستان ،عراق و آسیای مرکزی از این
دستور العمل مستثنا هستند

مدیــرکل امور اقتصــادی اســتانداری نیــز درباره
تعهد ســپاری ارزی صادرکنندگان بابیان این که
مکاتباتی بــرای اصــاح قیمت کاالهــا در گمرک
انجامشــده اســت ،به موضوع صادرات اســتان به
کشورهای همســایه اشــاره کرد و گفت :صادرات
به کشــورهای آسیای مرکزی ،افغانســتان و عراق
بر اســاس مصوبهای که معــاون اول رئیسجمهور
پیــش از دســتورالعمل تعهــد ســپاری ارزی ابالغ
کرده ،مستثنا هســتند و ما پیگیر آن هستیم.علی
رسولیان افزود :موضوعی که وجود دارد این است
که در شــرایط فعلی بازهم امکان ورود ارز از کشور
افغانســتان بــه داخل کشــور وجــود دارد و فعاالن
اقتصادی که میتواننــد ارز وارد کننــد ،حتم ًا این
کار را انجام دهنــد و ارز واردشــده را در صرافیها
عرضه کنند تا کمکی به تأمین منابع ارزی اســتان
باشد .در این جلسه همچنین مشکالت  12واحد
تولیدی و صنعتی استان بررسی و برای حل آنها
تصمیمات الزم گرفته شد.

بــازار روز
میوه

لبنیات
میزانتغییر

قیمت

شیر(2.5درصدچربی)پگاه

-

3300

پنیر 400گرمی (پگاه)

-

5700

کره100گرمی پگاه

-

4200

ماست ( 3.2پگاه)

-

3500

محصول

پروتئینی
500

47000

گوشــت گوســاله (سردســت/
جوانه) بدون چربی

-

61500

گوشت مرغ(مشهد)

-

7500

تخم مرغ

-

7800

گوشت گوسفندی(الشه)

5750

روغنمایعالدن(بطری810گرمی)
روغن نباتی جامد الدن
(حلب  ۵کیلویی)

31200

برنج  ،حبوبات
شکر

-

3400

برنج پاکستانی درجه 1

-

8900

برنجهندی(دانهبلند)درجه۱

-

7700

عدس کانادایی

-

5600
-

لوبیاقرمز

تیل آتشی

سیب تابستانه

موز

خربزه خاتونی
انگور عسکری
آلو سیاه

61000

گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

محصول

7900

لپه (نخود خارجی)

-

7700

نخود(کرمانشاهی،اندازه)9.8.7

-

8400

* منبع  :سازمان صنعت  ،معدن و تجارت خراسان رضوی
براساس میانگین قیمت

گالبی اسپادانا

شلیل کیوتا
هندوانه
آلو زرد

هلو

انجیر سیاه

میزانتغییر
-

قیمت
3440
7600

100

9380

750

5980

-

8570

140

1100

500

7480

-

2300

-

6970

-

8680

-

4900

500

6980

سبزی و صیفیجات
کاهو
کرفس

-

3660
2300

خیار درختی

-

2740

گوجه فرنگی

540

3380

لوبیا سبز

120

5380

-

2870

فلفل دلمه سبز

بزمینی
سی 
پیاز

-

2180
1300

هویج فرنگی

-

3600

بادمجان قلم

-

2740

کدو خورشتی
بامیه سبز

-

2880
9970

* منبع  :ســازمان سامان دهی مشــاغل شهری و
فراورده های کشاورزی شهرداری مشهد

