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

امروزدرکشوردچاراشباعناکارآمدیهاهستیم
گزارشجلسه
محمد امین شرکت اول

نمازجمعه

مسعودحمیدی

عکس :آرشیو

•کمیسیونتلفیق،جایگاهاقتصادمقاومتیرا
درالیحهبودجه 98مشخصکند

وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسالمی حاضر
در نماز جمعه گفت :کمیســیون تلفیق مجلس شورای

سیاست
حمیدی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم بزرگداشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی :

مستند می سازند تا آیت ا ...هاشمی را تخریب کنند
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در مراســم
بزرگداشــت آیــت ا ...هاشــمی رفســنجانی در مشــهد
بابیاناینکهبرخیناخواستهمسیرتخریباستوانههای
انقــاب را بــرای دشــمنان همــوار میکننــد ،اظهــار
کرد :برخی مستند« هاشمی زنده است» را میسازند تا
آن مرحوم را تخریب کنند.
بهگزارشخراسانرضوی،حجتاالسالممجیدانصاری
پنج شنبهشب در مراسم دومین سالگرد ارتحال آیت ا...
هاشمی رفســنجانی که در حســینیه فرهنگیان مشهد
برگزار شد ،بابیان این که آیت ا ...هاشمی مردی بزرگ،
تاریخساز ،مجاهد و مدیری توانا و انســانی دلسوز برای
مردم بود ،افزود :انقالب اســامی ،انقالب پیامبر(ص)
اســت .قلدرها جنگ را بر ما تحمیل کردند تا انقالب به
اهداف اصلی خود نرســد و کشــور در مســیر سازندگی
قرار نگیــرد .تحریمها بر کشــور مــا تحمیلشــدهاند اما
عدهای امــروز بهگونهای از انقالبی گری ســخن به زبان
میآورند که گویی باید همیشــه با دنیا سر جنگ داشته
باشیم و اگر جنگ نباشد انقالبی گری هم وجود ندارد.
درحالیکه این نه روش امــام (ره) بوده و نــه روش رهبر
معظم انقالب است .وی به بهبود روابط ایران و عربستان
در دوران ریاست جمهوری آیت ا ...هاشمی اشاره کرد و
ادامه داد :آیت ا ...هاشمی معتقد بود ایران و عربستان
همچون دو بال برای پیشــرفت جهان اسالم هستند .به
همین دلیل معتقد بود روابط این دو کشور به هر شکلی
شده ،باید بهبود پیدا کند.
عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام ادامــه داد :در
دولتهای نهــم و دهم پس از ســفر آیت ا ...هاشــمی به
عربســتان ،وی مذاکرات خوبی با ملک عبدا ...داشت و
در بازگشــت اعالم کرد آمادگی رفع مشــکالت را داریم
اما گفتنــد نیازی نیســت و ما خودمان مشــکالت را رفع
میکنیم.وی به روابط نزدیک و حسنه آیت ا ...هاشمی
با رهبر معظم انقالب اشــاره کرد و گفت :باوجود برخی
اقدامات کــه به دنبال بــر هــم زدن این رابطــه بودند اما
این نزدیکــی و ارتباط خوب با رهبری تــا لحظه آخر عمر
وی باقی بــود .حجتاالســام انصــاری بابیــان این که
جشن چهلمین سالگرد انقالب در پیش روست ،افزود:
اگر آیت ا ...هاشــمی رفســنجانی اکنون بین ما بود چه
درخواستی داشــت؟ امروز جنگ اقتصادی ما از جنگ
اقتصادی دوران جنگ شــدیدتر است و بدتر از آن جنگ
نابرابر رسانهای است.

وی ادامه داد :عدهای هــم در داخل تصور میکنند همه
وظایفشانماننددشمنیبااستکبار،اسرائیلومرتجعین
را انجــام داده انــد و تنها یــک وظیفه برای آنهــا مانده و
آنهم تخریب آیت ا ...هاشــمی اســت .به همین دلیل
مستند «هاشمی زنده است» را میسازند تا او را تخریب
کنند .این تخریبها بهواسطه بزرگی آن مرحوم است.
حجتاالسالم انصاری تصریح کرد :ما باید یکبار دیگر
در چهلمین ســالگرد انقالب بــا امام(ره) بیعــت کنیم.
نباید یــاس و ناامیــدی که دشــمن درصدد پمپــاژ آن به
جامعه است ،بر جامعه مسلط شود .امروز گرفتاریهای
اقتصادی در جامعه بسیار زیاد اســت و برخیها کارد به
استخوانشان رسیده و باید طرحی نو دراندازیم.
وی ضمن تقدیر از رشــیدیان اســتاندار ســابق خراسان
رضوی گفت :از حسن انتخاب آقای رزم حسینی توسط
دولتتشکرمیکنم.رزمحسینیهمچونآقایهاشمی
رفسنجانی اســت و در دوران تصدی استانداری کرمان
همه نیروهــای اصالحطلب و اصولگــرا را جمع کردند و
البتهازنظراقتصادیوسازندگی،همچونآقایهاشمی
هســتند و امیدوارم عملکرد وی منجر به رونق و توســعه
خراسان رضوی شود.
این عضو مجمع روحانیون مبارز افــزود :اصالحطلبان
با اتکا به عقــل و تدبیر هیــچگاه به دنبال ســهم خواهی
نبوده و نیســتند لذا امید است در کنار اســتاندار جدید
و همکاری همه گروهها برای توســعه اســتان ،گامهای
بزرگی برداشــته شــود.در این مراســم همچنین فرزند
آیت ا ...هاشــمی رفســنجانی بابیان این که مرحوم پدر
در طــول عمر خــود همــواره با مــردم و جامعــه نخبگان
ارتباط داشت ،افزود :آیت ا ...هاشمی سعی میکرد در
میان مردم باشــد و از تفکر تحصیلکردهها نیز استفاده
کند .یاسر هاشمی افزود :از سوی دیگر آیت ا ...هاشمی

مدام ارتبــاط مردمی خود را حفظ میکــرد ،در جامعه و
خطبههای نماز جمعه با مــردم صحبت میکرد و به نظر
مردمتوجهداشت.درحالیکهبرخیافرادماننداحمدی
نژادرفتارهایپوپولیستیداشتندوجامعهنخبگانباوی
ارتباطی نداشتند .فرزند مرحوم آیت ا ...هاشمی بابیان
این که آن مرحوم همیشــه نگاه توســعه گرایانه به کشور
داشــت ،ادامه داد :باوجود همه اینهــا ،ریالی به اموال
شــخصی پدرم در دوره بعد از انقالب افزوده نشد .شاید
اتهام اشرافی گری که به پدرم زده میشد ناشی از همین
نگاه بوده اســت .وی ســرمایه را مخالف بینش اسالمی
نمیدانست و دوست داشت جامعه به رفاه برسد.
وی در ادامــه بــه بیــان دیدگاههــای آیــت ا ...هاشــمی
رفســنجانی پرداخت و گفت :شــخص آقای هاشمی در
یک جریان سیاسی شکل نگرفت؛ با این که به دنبال قوام
و شکل گرفتن احزاب بود اما خود هیچوقت در یک حزب
شکل نگرفت .درواقع همه آیت ا ...هاشمی را بهعنوان
یک اصولگرای اصالحطلب یا برعکس میشناســند و
فراتر از احزاب عمل میکرد.او اظهار کرد :تنها شخصی
که جرئت میکرد بــا امام راحل بهراحتــی صحبت کند
حتی اگر مخالف نظر امام خمینی (ره) باشد ،ایشان بود
و شخصیتهایی که نمیتوانستند با امام راحل مسائلی
را مطرح کنند به آیت ا ...هاشمی میگفتند تا وی با امام
خمینــی (ره) در میــان بگذارد .بــاوجود ایــن ،هیچگاه
رابطه مرید و مرادی پدرم با امام خمینی (ره) قطع نشد و
شاید بیشترین رابطه را بین همه مسئوالن با امام راحل،
مرحوم آیت ا ...هاشــمی داشتند.یاسر هاشمی گفت:
حتی بعد از امام خمینی (ره) نیز ارتباط آیت ا ...هاشمی
بارهبرمعظمانقالبهمینگونهبودوایشانمیگفتمن
نظر و بحثم را مطرح میکنم اما نظر اصلی همان چیزی
است که رهبری تصمیم میگیرند و ما مجاز هستیم از آن
تبعیت کنیم.در این مراسم همچنین حسین امینی دبیر
ستاد بزرگداشــت ارتحال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
در مشــهد ضمن تقدیر از حضور اقشــار مــردم و مدیران
استانی در این مراسم ،از برخی تخریبها و تهمتهایی
که علیــه آن مرحوم به کار برده میشــود گالیــه کرد.در
این مراسم شــخصیتهایی مانند اســتاندار و معاونان
وی ،رئیس و تعدادی از اعضای شــورای شــهر مشهد،
برخی نمایندگان اســتان در مجلس شــورای اسالمی و
شخصیتهای سیاسی اهل تسنن استان و برخی دیگر
از مدیران استانی حضور داشتند.

عراقسرکنسولش
در مشهد را احضار کرد

وزارت خارجــه عراق اعالم کرده اســت در پی انتشــار
ویدئویی در شبکههای اجتماعی ،محمد علی الحکیم،
وزیر خارجه عراق ،سرکنســول این کشــور در مشهد را
احضار کــرده اســت.به گزارش ایســنا به نقــل از اخبار

العراق ،براساس این گزارش ،برخی کاربران شبکههای
اجتماعــی ویدئویی منتشــر کردند که نشــان میدهد
یاسین شــریف ،سرکنســول عراق در مشــهد برای یک
مرکز زیبایی در این شهر تبلیغ میکند.

عضومجمعتشخیصمصلحتنظامباتصریحبراینکهما
در جمهوری اسالمی در مرحله دولت سازی باقی مانده
ایم،افزود:حتیدربرخیمواقع،عقبنشینینیزکردیم.
بهگزارشخراسانرضوی،محمدباقرقالیبافپنجشنبه
شب گذشته در دومین نشســت از سلسله همایش های
«کارنامه چهل ســالگی» با موضوع بررســی چالش ها و
فرصت ها در دهه پنجم انقالب که به همت جبهه آرمان
خواهان واقع بین برگزار شــد ،افزود :هر انقالبی در هر
مجموعهایازسازماندهیسیاسیفضایامروزدنیا،با
هر گرایش و نگاهی ،وقتی به قدرت می رسد بدون شک
باید ســاختاری را برای خود طراحی کند تا این قدرت را
حفظ کند و بتواند تولید قدرت خود را افزایش دهد ،این
شاملهرحرکتوانقالبیمیشودامااگرآنانقالبیک
ویژگیمنحصربهفردهمداشتمانندانقالباسالمیکه
اندیشه و تفکر و باورش مبتنی بر سنت های الهی است،
آن هم در عصر و دوره ای که فرهنگ لیبرالیســم بر همه
بخش های قدرت در سطوح جهانی ،منطقه ای و ملی و
حتی محلی و نفر به نفر نفوذ داشته است ،باید در مقابل
آن بایستند ،همان طور که لیبرالیســم مقابل انقالب ما
ایستادهاست.

•وقتیبهقدرترسیدیمحرفالزماستولی
کافینیست

وی با تصریح بر لزوم وجود تفاوت بیــن دوران قبل و بعد
از انقالب ،افزود :ما قبل از انقالب ،مهم ترین کار و هنر و
اولویت و حرکتمان تعریف کردن و تبیین مبانی انقالب
بود،حرفمیزدیم،بااینحرفهاهمهپایکارآمدیم،اما
وقتیبهقدرترسیدیمبایدبدانیمکهحرفالزماستولی
کافی نیست ،امروز وظیفه همه ما بروز کارآمدی دین در
ادارهجامعهاست امادراینزمینهنتوانستیمکارنامهقابل
قبولیبهمردمعرضهوالگوییبرایدیگرجوامعاسالمی
ارائه کنیم ،هیچ کاری انجام نــداده ایم و اگر حرف بزنیم
اثرسوءهمدارد.شهرداراسبقتهراندرتعریفکارآمدی
گفت :منظور از کارآمدی این اســت که مــا هم خوب کار
کنیموهمکارخوبکنیم،بهتعبیریهمدرستکارکنیم
وهمکاردرستکنیم.ویباتاکیدبرلزومشناختجایگاه
آرمان ها درســاختار فعلی ،افزود :در ســطح اول ،هدف
غایی و نهایی که در همه عصرها و نسلها وجود داشته و
درحقیقتفلسفهخلقت؛زندگیکردنبراساسبندگی
وسیررشدوتعالیاست،یعنیاگرماهمهامکاناتمادیرا
فراهمکنیمامابندگیخداوسیررشدوتعالیاتفاقنیفتد
بههدفغاییخودنرسیدهایم.قالیبافادامهداد:سطح
دومکهامروزبیشترباآنسروکارداریم،سطحیاستکه
بایدبهجمهوریتنظامیعنیمردمساالریدینی،بهآزادی
در حوزههای سیاسی ،اجتماعی و اسالمیت نظام یعنی
توجهبهشریعتاحکاموفرهنگاسالمیودرحوزههای
عدالت،رفاه،تربیتوتعلیمودرکلسطوحبهنوعیسبک
زندگیاسالمیدرهمهشئوناتپرداخت.ویدرتشریح
سطح دیگر این ســاختار نیز گفت :یک سطح عملیاتی و
میدانی هم داریم که به تعبیر امروز مســائل زیرساختی،
خدماتیونیازهایاولیهماست؛اگربخواهیمیکارزیابی
ازکارکردجمهوریاسالمیداشتهباشیم،بایددراینسه
سطحدقتکنیم.کارنامهمادرجاهاییقابلقبولاست
اما در جاهایی هم اصال قابل دفاع نیست ،مخصوصا در
سطوح میانی و میدانی.عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظامباتصریحبراینکهمادرجمهوریاسالمیدرمرحله
دولتسازیباقیماندهایم،افزود:حتیدربرخیمواقع
عقب نشــینی نیز کردیم .منظور از این دولت سازی هم
سهقوهحاکمبرکشورونیروهایمسلحونیزمردماست.
وی با بیان این که اساس انقالب اسالمی بر مردم و مردم
مداریاست،ادامهداد:طبیعتادولتهمبخواهدساخته
شود،بایدرابطهمردمباآنتعیینشودوبههمینشکلدر
بخش های دیگر هم باید ارتباط بین آن ها و مردم تعیین
شود.قالیبافبااشارهبهمشکالتموجوددرکشور،اعم
ازمشکالتاقتصادیوفساد،بیانکرد:معتقدمهمهاین
مشکالت معلول هستند ،علت اصلی از دید بنده ضعف
مدیریت و کارآمدی در نظام جمهوری اسالمی است و ما

عکس :میثمدهقانی

•تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی

امام جمعه مشهد با تأکید بر این که باید در گرفتن ابتکار
عمل از دشــمن ،از حضــرت زینــب(س) درس گرفت،
گفت :رهبــر معظــم انقالب از چهار ســال گذشــته این
وضعیت را پیشبینی و نقشــه اقتصــاد مقاومتی را ارائه
کردند .ما مجهز به نیروی انسانی قوی و علمی هستیم.
امــروز ایرانیان در برخــی نقاط بهعنــوان مظاهر علمی
میدرخشند .کشور دارای منابع اقتصادی فوقالعاده
و منابع طبیعی قوی است.
اقتصــاد مقاومتی به معنای این اســت که ایــن منابع به
کار گرفتــه شــود.وی افــزود :کارگرانــی کــه از ابتدای
سال در رقمهای هزار تا دو هزار نفر بهواسطه خوابیدن
کارخانهها بیکار شــدهاند ،این کارگران هم هنر دارند،
هم فناور هستند ،هم قدرت انســانی باالیی دارند و هم
ن و کننــده کار هســتند .این(کارگــر) صدقه بگیر
جــوا 
نیست که بیایید به او سبد کاال بدهید .کار تولید کنید،
کار به وجود آورید.

•استقبال از برنامه های استاندار جدید

آیــت ا ...علــم الهــدی همچنین ضمــن خیرمقــدم بــه
استاندار جدید خراسان رضوی اظهار کرد :خوشبختانه
برنامهای که وی اعالم کرده ،اجــرای اقتصاد مقاومتی
در این استان اســت .ما هم اســتقبال میکنیم .نیروی
انسانی استان؛ نیروی جوان و کارآمدی است .از سویی
استان دارای ســرمایههای کالن قابلتوجهی است ،به
کار گرفتن این نیروها و سرمایهها و استفاده از آنها در
حوزههای تولید اعم از کشاورزی و صنعتی ،بزرگترین
برنامه و حرکتی اســت که در این اســتان جواب خواهد
داد.وی افزود :امیدواریم با برنامههای وی ( اســتاندار
جدید) این موقعیت در استان ما به وجود آید و فقر واقع ًا
ریشهکن شود .امروز در عرصه ناداری؛ مرد جوان با چهار
سر عائله ،ننگ نظام ما و ننگ جامعه ماست که نتوانیم او
را به کار بگیریم تا باقدرت خودش ،خانوادهاش را اداره
کند و به زندگیاش سروســامان بدهد .مــا باید برای او
برنامهریــزی و کار درســت کنیــم .همه اینهــا اقتصاد
مقاومتی است.آیت ا ...علم الهدی بابیان این که اقتصاد
مقاومتــی یعنی بــه کار انداختن ســرمایههای داخلی ،
اظهار کرد :اقتصاد مقاومتی یعنی به کار گرفتن نیروی
مستعد انسانی فناور و کارآمد که در کشور زیاد هستند.
چهار سال اســت که رهبر انقالب مؤلفهها ،شاخصها،
راهکارهــا و طرحهای اجرای اقتصــاد مقاومتی را بیان
کردهاند و ما داریم درجا میزنیم.

اسالمی در الیحه بودجه  98این موضوع را بررسی کند
که اقتصــاد مقاومتی کجای این بودجه اســت؟ اقتصاد
مقاومتــی خط رهبــر انقالب و جریانی اســت کــه رهبر
انقالببهعنوانباطلالسحرهمهتوطئههاوتهاجمهای
اقتصادی آمریکا معرفی کردند .در این بودجه یکساله
که دولت به مجلس و نمایندگان مردم تحویل داده است،
کمیسیون تلفیق در مدتزمانی که در اختیار دارد باید
بودجه 98را بررسی و مشخص کند که اقتصاد مقاومتی
کجای این بودجه قرار دارد؟
آیــت ا ...علــم الهــدی افــزود :نفــت فروختــن اقتصاد
مقاومتی اســت؟ کجای ســطح درآمدی کــه در بودجه
 98مشخصشده ،منتسب و بر اساس اقتصاد مقاومتی
اســت؟ کجای آن اتکا به نیروی انســانی داخلی است؟
کجای آن بــه کار انداختــن منابع طبیعی و ســرمایهای
داخل مملکت اســت؟ اینها را بررسی کنند.وی ادامه
داد :این که آیا درآمدی که دولت در نظر گرفته شــدنی
اســت یا خیر و هزینهها درست اســت یا خیر ،بهتنهایی
کفایت نمیکند .رابطه این بودجــه با اقتصاد مقاومتی
باید روشــن شــود .اگر امروز ما به این مسائل رسیدگی
نکنیــم و در برابر شــگردهای دشــمن مردم ما آســیب
ببینند ،کســانی که در این کشــور مســئولیت دارند در
روز محشــرباید جوابگو باشــند.امامجمعه مشهد بیان
کرد :خداوند متعال اعالمخطرها را کرده اســت و امیر
المومنین(ع) میگوید عذری قابلقبول نیست .حجت
امام زمان(عج) چهار سال است بیانیه میدهد ،راهکار
میدهد و بر اقتصاد مقاومتی تأکید میکند .باز ما چشم
مان به لبخند چهار کافر اروپایی دوختهشــده اســت که
چه زمانی لبخند بزنند و ما امیدوار شویم.آیا این درست
است؟ آیا این کشور امام زمان(عج) است؟
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قالیباف در تشریح فعالیت جمهوری اسالمی در  ۴دهه گذشته:

به جای اقتصاد مقاومتی چشممان به لبخند
چهار کافر اروپایی دوخته شده است
امام جمعه مشهد با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی،
گفت :حجت امــام زمان(عج) چهار ســال اســت بیانیه
میدهد ،راهــکار میدهد و بر اقتصــاد مقاومتی تأکید
میکندامــا بازهم ما چشــممان بــه لبخند چهــار کافر
اروپایی دوختهشــده اســت که چه زمانی لبخند بزنند و
ما امیدوار شویم.آیا این درست است؟ آیا این کشور امام
زمان(عج) است؟
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،آیــت ا ...علــم الهدی
روز گذشــته در خطبــه دوم نماز جمعه مشــهد ،ضمن
تبریک میالد حضــرت زینب کبــری(س) با اشــاره به
ســیره ایثار و مقاومت آن حضرت و نیــز منش و جایگاه
سیاســی حضرت زینب(س) که منجر به ایجاد انفعال
در دشــمنان اهلبیت(ع) شــد ،گفت :امروز در مسیر
استکبارســتیزی بایــد از منــش حضــرت زینــب(س)
پیروی کنیم.وی ادامه داد :دشمن طی عمر چهلساله
انقالب بــا عناوین مختلف بــه انواع توطئهها متوســل
شــد و با ما جنگیــد و شکســت خــورد .آخریــن توطئه
دشــمن در جنگ نرم ،جنگ اقتصادی اســت .دشمن
میخواهد ابتکار عمل را در جنگ اقتصادی در دست
بگیرد .بــرای این کــه جریــان تحریمها را بــه صورتی
بکشــاند که ما در برابر تحریمها منفعل شویم و به خط
و راه دشــمن برویم تا نقطهای که دین اسالم و انقالب
براندازی شود.
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در این بخش دچار چالش بزرگی هســتیم چرا که منابع
انســانی و مادی ما بســیار زیاد اســت .ما امروز در کشور
دچاراشباعناکارآمدیهاهستیمومهمتریننیازبنیادی
مادرحقیقتمدیریتوادارهکشوردراینبخشهاست.

•هنوزتکلیفماندرخصوصآزادیهای
اجتماعیروشننیست

در ادامه جلسه ،پرسش و پاسخ انجام شد که قالیباف در
پاسخ یکی از ســواالت در خصوص کارآمدی مسئوالن،
گفت :بعد از  40ســال هنوز در خصوص موضوع آزادی
های اجتماعــی تکلیف مان را روشــن نکردیم که یکی از
نمودهایآنحضوربانواندرمحیطهایمختلفاست،
وقتی نگاه می کنیم می بینیم که ســایق و عقیده های
متفاوتی وجــود دارد لذا وقتــی درباره رابطــه بین مردم
و دولت ســوال کنید مــی گویم کــه در حوزه ســاختاری
متاسفانهکارکردمادرقوهمجریهبهسمتبزرگترشدن
رفته و به مردم گفته است که شما سر جایتان بنشینید و
ما برایتان همه کارها را انجام می دهیم در حالی که این
خالفنظرامام(ره)وانقالباسالمیاست،امام(ره)می
گفتندکهدولتتنهامجازبهانجامکارهاییاستکهمردم
نمیتوانندآنهاراانجامدهند،امادردولتهمهکارهارا
دردستگرفتهایم،امروزبیشاز 80درصداقتصادکشور
ما دولتی و این اقتصاد مبتنی بر خام فروشی است نه کار
و تولید .دولت این انفال را از مردم می گیرد و در صندوق
خودشمیریزدوبامنتدراختیارمردمقرارمیدهد.

•95درصداینبودجهفقطهزینهدولتاست

وی افــزود :ما باید ســاختارها را کوچک کنیــم ،وقتی به
بودجهسال 98نگاهمیکنیممیبینیمحدود95درصد
اینبودجهفقطهزینهدولتاستودرحوزهتوسعه،پولی
نمی بینید و می خواهند این بخش حداقلی را به وسیله
اوراققرضهتامینکنند.مابایدکارهایملیومحلییابا
نگاهیدیگر،کارهایتولیگریوتصدیگریراتفکیک
کنیم،معتقدمهرکاریکهجنبهتولیگریدارد،فارغاز
کوچک یا بزرگ بودن آن باید در اختیار دولت باشد و هر
کاری که جنبه تصدی گری دارد به مردم واگذار شود و تا
اینکارانجامنشودبهآنکارآمدینخواهیمرسید.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان این که اگر
مردم مد نظر باشند و در میدان کار قرار بگیرند ،فساد به
حداقل میرسد ،افزود :هرچه از انقالب فاصله گرفتیم،
مرتب به سمت نوعی از تفکرات مخالف با مبانی انقالب
در حوزه مدیریت رفتیم و اوج ایــن کار هم از دهه 70پایه
گذاری شــد و این روند تــا امروز ادامــه پیدا کــرد و امروز
آســیبهای آن را در حــوزه هــای سیاســی ،اقتصادی و
فرهنگی میبینیم؛ اما در حوزه دفــاع و امنیت که امروز
کارنامهقابلدفاعیداریم،اساسنگرشانقالبیتاامروز
باقیماندهاست.

•مهمتریننقدبهآقایهاشمی

وی در پاسخ به ســوالی در خصوص عملکرد مرحوم آیت
ا...هاشمیرفسنجانی،گفت:همهانسانهاحتمانقاط
قوت و ضعفی دارند و معتقــدم انصاف حکم میکند اگر
شــخصی را میخواهیم بررسی کنیم ســابقه وی و همه
جوانب کار را باید در نظر داشــته باشــیم .مهم ترین نقد
من به وی ،اشکاالت عملکردی بود که در آن دوره شکل
گرفت؛بهویژهدردولتدومآیتا...هاشمیرفسنجانی

نگرشی پایهگذاری شد که براساس نگرش و پایه مبانی
انقالب نبود و هر چه زمان گذشــت نقطــه انحراف اولیه
بیشتر شــد و امروز چالش جدی ما در همین حوزه است
کهمنطبقبرفرهنگدهه ۶۰وباورهایانقالبدرحوزه
اقتصادنیستیم؛البتهدربسیاریزمینههانیزحرکتهای
بزرگیاتفاقافتادهاستکهجایتقدیروتشکردارد.اگر
بخواهیم پروژه محوری نگاه کنیم کارهای بزرگی مانند
ساختجادههاوسدهاانجامشدهاستولیمگرانقالب
آمدهبودکهفقطمادیاترابسازد؟

•االنهمازصبحتاشبکارمیکنم

قالیبافباانتقادازبهدنبالپستومقامبودندرجمهوری
اســامی ،افزود :بنده هم تا امروز به دنبال پســت و مقام
نبودم،همیشهدنبالاینبودمبرایانقالبکوتاهینکنم
ودنبالامورشخصینروم.اکنونهمکههیچمسئولیت
اجرایی ندارم از صبح تا آخر شب بیرون از خانه با عده ای
ازجوانانمشغولفعالیتجهادیهستم.بندهنهبودجه
دولتیدارمونهکاردولتیوامروزبامردمکارمیکنم.مهم
ایناستهرجاهستیمناامیدنشویمچراکهانقالببهما
یاددادکه«نمیشود»،نداریم.ویتصریحکرد:بندهاگردر
قوهمجریهباشماولینکاریکهمیکنمایناستکهدولت
را به سرعت کوچکسازی و برونسپاری کنم و البته این
برونسپاریبایدمنطبقبرنگرشهایاسالمیباشد.

• ۴درصدیهامانعهستندنهامنیتیها

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیــان این که آن
یها
کســانی که نمیگذارنــد کار پیش بــرود 4،درصد 
هستند که همه جا وجود دارند نه دستگاه های امنیتی،
یچندصدمیلیاردیدارد،حتی
افزود:مسئولیکهدارای 
اگرازراهحاللوعرقجبینهمآنرابهدستآوردهباشد،
درجمهوریاسالمینمیتواندوزیرباشد.
وی در دفاع از عملکرد اجرایی خود در شهرداری تهران
با بیان این که زمانی که پیشنهاد این کار به وی شد ،هیچ
طرح و برنامه ای برای آن نداشت و سه ماه بعد طرح ارائه
کرد،گفت:زمانیکهبهشهرداریآمدمقولیدادموگفتم
من همه تالش خود را میکنم تا نگذارم فاصله شــمال و
جنوب بیشتر از این شود و اگر زیرساختها و شاخصهها
را نگاه کنید ،میتوان آن را با کالن شهرهای بزرگ دنیا
قیاس کرد و امروز همه شــاخصهها نشــان مــی دهد که
جنوبشهرتهراندردوره 12سالهمانهتنهافاصلهاشبا
شمالتهرانبیشترنشدبلکهکمترهمشد.
قالیباف افزود :ما زمانی حرف از بافت فرسوده در تهران
میزدیموپروانهساخترایگانبهبافتفرسودهمیدادیم
کهاینطوردرکشورحرفازبازسازیبافتهایفرسوده
نبود.قبلازحضوربندهبهعنوانشهرداردرشهردارینه
طرحجامعیبودنهطرحتفصیلیوشهردارهرتصمیمی
کهمیخواستمیگرفت؛تمامکارمابراساسطرحجامع
بود و نکته دیگر این که ما در شــهر تهران از مردم عوارض
میگیریماماهمهدستگاههایدولتیبیشماردرتهران
همبهشهرداریعوارضنمیدهند.
وی همچنین گفت :طی  25ســال اجرای طرح متروی
تهرانکههمزمانبادودولتسازندگیواصالحاتبود،
 70کیلومترمتروساختهشد،مادرطولدولتهاینهم
 ،دهم ،یازدهم و دوازدهم با وجود شــرایط تحریم240،
کیلومترخطمتروساختیم.

از میان خبرها
گوناگون

آیت ا ...علم الهدی :اگر وضع اقتصادی مردم در معیشت بهبود یابد ،بسیاری از مشکالت حل می شود
نماینــده و لــی فقیــه در اســتان با اشــاره بــه وضعیت
اقتصادی و معیشتی مردم گفت :اگر مدیریت استان
به گونــه ای پیش بــرود که وضــع اقتصادی مــردم در
معیشتبهبودیابد،بسیاریازمشکالتحلمیشود.
به گزارش  ،Alamolhoda.comآیتا ...علمالهدی
چهارشــنبه شــب گذشــته در دیــدار بــا وزیر کشــور و
استاندارجدیدخراسانرضویافزود:درمشهدجریان
قدرت و ثروتی وجــود دارد که با این شــرایط ،آنان هر
روز ثروتمندتر میشــوند و فقرا روز بــه روز فقیرتر.وی
همچنین با انتقاد از نحــوه انتقال اخبار در رســانهها
گفت :رســانهها در مواجهه با موضوعــات اقتصادی و
اجتماعی از منظر سیاســی آن را بررسی می کنند که
این کار ،اصل موضوع را به حاشیه میبرد .امام جمعه

مشــهد افزود :نوع بیان خبر در صداوسیما نیز نیاز به
اصالح دارد و باید به سمت اخبار تحلیلی برود.

•تولیتآستانقدسرضوی:برایحل
مشکالتمردمآمادههمکاریبامدیریت
استانهستیم

همچنین به گزارش آســتان نیوز ،تولیت آستان قدس
رضوی در دیدار با علیرضا رزمحسینی استاندار جدید
خراســان رضوی گفت :آســتان قدس رضوی در قبال
حلمشکالتمردم،حاضربههرنوعهمکاریبابخش
های مختلف کشــور از جملــه دولت و مدیریت اســتان
بوده و خواهد بود.حجت االســام والمســلمین سید
ابراهیمرئیسیافزود:مشهدمقدسساالنهحدود۳۰
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دبیر کمیســیون برنامه ریــزی ،هماهنگــی و نظارت بر
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز خراســان رضــوی گفت34:
باند قاچــاق کاال و ارز طی  9ماه امســال در این اســتان
متالشی شد.به گزارش ایرنا ،رســول فرزادفرد با اشاره
به دســتگیری هفت هــزار و  402نفر در خصــوص این
باندهــای قاچــاق ،افــزود 13:باند متالشــی شــده در
خراسانرضویدرحوزهقاچاقارزفعالیتداشتند.

وی ادامه داد :ارزش کشــفیات مظنون به قاچاق نیز در
این مدت دو هزار و 394میلیارد ریال بود که نســبت به
مدت مشابه پارسال  64درصد بیشتر شده است .دبیر
کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با
قاچاقکاالوارزاستانگفت:طی 9ماهامسال،دوهزارو
 450پروندهدرخصوصقاچاقکاالدرادارهکلتعزیرات
حکومتیاستانتشکیلودوهزارو 330پروندهمحکوم

میلیون نفر جمعیت متغیر دارد که در کشور بینظیر و
نیازمند اقتضائات خاصی است.وی ادامه داد :وظیفه
داریم برای خیــر و صالح مردم و تســهیل امر زیارت هر
چه میتوانیم به دســتگاههای مختلف کمک و در این
خصوص تالش کنیم.تولیت آســتان قــدس رضوی با
بیاناینکهدرمشهدمقدسرابطهشهروندوگردشگر
وجود نــدارد ،گفت :در این شــهر ،مفهوم زائــر و مجاور
وجود دارد و به همین دلیل همه مسئوالن در این شهر
و استان خادمان حضرت رضا(ع) هستند.وی خطاب
به استاندار جدید خراسان رضوی بیان کرد :بحمدا...
سابقه مدیریتی شما نشان می دهد که به موضوع رفع
محرومیتوگرهگشاییاززندگیمردماهتمامداشتهو
اینموضوعبرایایناستانومردمآن،امیدآفریناست.

شد.ازاینتعداد 377فقرهپروندهعالوهبرمحکومیت،
برائتهمداشتهاند.ویافزود:برایپروندههایمحکوم
شده تعزیراتی طی این مدت 226میلیارد ریال جریمه
تعیینشدهکهازاینمیزان 91میلیاردریالمعادل40
درصد وصول شده است.فرزادفرد ادامه داد :همچنین
 31.5تنکاالیقاچاقتعیینتکلیفشدهبهارزش13
میلیاردریالدراستانمنهدمشد.

