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چرااقتصاد را بهدستجوانانندهیم؟

محمــد جــواد رنجبر -امــام جمعه مشــهد گفــت :با
قدرت و عقل و درایت جوانان کشورمان ،فناوری هسته
ای را خودمــان بــدون توجه بــه هیچ ابرقدرتــی ،تولید
کردیم،چرااقتصادرابهدستاینهاندهیم؟بهگزارش
خراسان رضوی ،آیتا ...سید احمد علمالهدی جمعه
گذشــته در خطبه های نمازجمعه مشــهد که در جوار
حرم رضوی برگزار شــد ،با گرامی داشــت فرارسیدن
چهلمین ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی ،اظهار
کرد :دهه فجر امســال و ســالگرد پیــروزی انقالب ،از
خصوصیــت فوقالعادهتری برخــوردار اســت چرا که
چهلمین فجــر انقالب اســت ،عــدد  ،40عــدد کمال
است.وی مطالبی را که در رسانهها بهعنوان دستاورد
انقالب مطرح میشود ،دستاورد نظام دانست و افزود:
درخصوص دســتاوردهای  40ســاله انقالب ،رســانه
ملی و جریانهای مختلف فرهنگی کشور مرتب بحث
دارند؛بحثمادرخصوصدستاوردهایانقالبنیست،
بیشتراینمسائلکهبهعنواندستاورد 40سالهانقالب
مطرحمیشود،دستاوردانقالبنیست،دستاوردنظام
جمهوری اسالمی است ،اصل انقالب با هدف دیگری
به وجود آمد و تشــکیل شــد و ادامه یافت؛ انقالب تمام
نشده ،انقالب به پیروزی نرسیده که بگوییم چهلمین
ســال پیروزی انقالب.نماینده ولی فقیه در خراســان
رضویبابیاناینکهفراگیریاسالمدرجهاندستاورد
انقالب اســت ،ادامــه داد :اینکه اســمش را اینگونه
میبریمیعنیدرسال 1357یکاهرمبهدستانقالب
افتــاد و آن ،وجود یک نظام حکومتی بــود که انقالب با
این اهرم ســرعتش را چند برابر و جهانشمول کرد ،با
ســرعت حرکت کرد و با اهرم نظام مقــدس جمهوری
اســامی فراگیر و جهانی شــد؛ آن چه بهعنوان توسعه
و رشــد فناوری ،پیشــرفت اقتصــادی و زندگــی مردم
بهعنواندستاوردگفتهمیشود،دستاوردنظاممقدس
جمهوری اسالمی است ،دستاورد انقالب چیز دیگری
است.وی یادآور شــد :دســتاورد انقالب در اصل ،این
استکهاسالمودین،یکزندانیدرزندانوحبسکده
حسینیه و مسجد بود ،اسالم در حسینیهها و مسجدها
زندانی شده بود ،انقالب مقدس اســامی ما اسالم را
از زندان حسینیه و مسجد بیرون آورد و بهعنوان برهم
زنندهمعادالتبینالمللیاستکباریبردنیاحاکمکرد
و امروز همه معادالت پیش ساخته اســتکبار در مقابل
اقتدار اســام و اقتدار انقالب درهم فروریخته اســت.
آیت ا ...علم الهدی با اشاره به وضعیت مسلمانان پیش
از پیروزی انقالب اســامی ،افزود :فلسطین مفهومی
جز یک مشــت عناصــر از زندگی آواره شــده ،بدبخت،
مفلوک،بیچارهودربهدرنداشت،امروزفلسطینکجای
دنیاست؟ فلسطین در چه قدرتی است؟ امروز اسرائیل
در چه وضعی به سر میبرد؟وی افزود :آن روزی که همه
از اسرائیل بهعنوان یک سگ حساب میبردند ،امروز
در حصار اقتدار بزرگ جریان مقاومت و انقالب مقدس

•انقالب،سازشکارباغربنمیخواهد

وی با بیان این که باید جریانها را بشناسیم ،افزود :بعد
از  40ســال انقالب ،آنکه پای اصول انقالب ایســتاده
و مقاوم است ،کیســت ،انقالب بعد از  40سال ،چنین
نیرویی میخواهد که از انقالب و دشمنیهای استکبار
و آمریکا خسته نشود ،نگوید تمام شــد ،رها کنید برویم
با اینها هم بسازیم و مشــکل مان را حل کنیم که اگر با
اینها ســاختید ،بهتر از زمانی نیســت که آنان کشور را
اداره میکردند.امام جمعه مشهد ادامه داد :در دوران
حکومت پهلوی ،یا کارشــناس انگلیســی یــا آمریکایی
کشــور را اداره میکــرد؛ افــراد ناآگاهی کــه میگویند
همانطورکه مربــی ورزش از خارج میآوریم ،مدیر هم
از خارج وارد کنیــم ،برگردند و همه مدیران  50ســال
حکومت پهلوی را ببیننــد ،همه آمریکایی و انگلیســی
بودند 40 ،هزار مستشــار آمریکایی که فقــط در ارتش
نبودند،درهمهوزارتخانههابودند،درهروزارتخانهچند
مستشار آمریکایی بود ،مملکت را به دست آمریکاییها
سپرده بودند تا اداره کنند و خودشان به دنبال عیاشی،
خوشگذرانی ،هرزگی و پول درآوردن بودند.

• 50سالحکومتپهلوی،نتیجهمدیریت
خارجیهادرکشوربود

وی تصریح کرد :اگر کارشــناس و مدیر خارجی بهاندازه
مربــی ورزشــی خارجی بــه درد میخــورد ،چــرا در این
 50ســال اینقدر بدبخت بودیم؟ همه جادههای کشور
بین شــهری بود ،روســتاها جاده نداشــتند 37 ،درصد
روســتاییان دچار ســوءتغذیه بودند 85،تا 100درصد
کارخانه های دارویی ،وارد کننــده دارو از خارج بودند و
به واردات اتکا داشــتند ،در همه کشــور یک پتروشیمی
بود آنهم دســت ژاپنیها و ما اص ً
ال صنعت پتروشــیمی
و شرکتهای شــیمیایی نداشــتیم ،صنایع غذایی 70
درصد وابســته به خارج بودند ،در مصالح ســاختمانی،
غیر از خــاک ،آجر و ســیمانی کــه متعلق به داخــل بود،
 75درصــد مصالح ســاختمانی از خــارج میآمــد ،این
نتیجه مدیر خارجی اســت.آیت ا ...علم الهــدی افزود:
اینها تجربه و عبرت برای امروز ماســت که نباید بعضی

•پرداختتسهیالتدرقالبعقوداسالمی

پس از پیروزی انقالب اســامی و بر اساس دستور امام
راحــل (ره) مبنی بر حــذف بانکداری ربــوی و تصویب
قانون عملیات بانکی بدون ربا در تاریخ 8شهریور، 96
بانک ملی ایران بهعنوان نخســتین بانک برای اجرای
قانونعملیاتبانکداریاسالمیواعطایتسهیالت در
قالبعقوداسالمیورودکرد.تسهیالتقرضالحسنه
ازدواج بهمنظــور تســهیل در امر خداپســندانه ازدواج
و تأمین مخارج مراســم و تهیه جهیزیه بــه زوجین اعطا
میشود .شــایانذکر اســت یکی از مهمترین اقدامات
بانکملیاستانخراسانرضویدراینزمینه،کاهش
صف انتظار بیش از 23هزار نفر در ابتدای سال 96به
حدود 300نفردرپایانهمانسالاست.اینتسهیالت
بیــش از66هزار و ۴۰۰میلیــارد ریال و بــه تعداد یک
میلیون و 40هزار و ۳۸۲فقره اعطا شــده اســت.یکی
از مهمترین اقدامات بانک ملی استان خراسان رضوی
اعطــای بیــش از  95درصــد منابــع تخصیصیافته به
اســتان در زمینه تســهیالت قرض الحســنه و اشتغال
زایی به مدد جویان کمیته امداد امام (ره) و بهزیســتی
است .این تسهیالت در بخش مددجویان کمیته امداد
امام خمینی (ره) بیش از 1176میلیار د ریال به تعداد
15هزار فقره و در بخش مددجویان بهزیستی بیش از
پنج هزار و 46میلیــارد ریال و به تعــداد 57هزار فقره
اعطاشده است.تسهیالت رفع احتیاجات ضروری نیز
بهمنظور کمک به افراد و تا ســقف 500میلیون ریال و
با نرخ مصوب بانک مرکزی به افراد پرداخت میشود.
تسهیالت رفع احتیاجات ضروری نیز بهمنظور کمک
بهکارکنانادارات،سازمانهاوشرکتهاپرداختمی
شــود .این تســهیالت بیش از 10هزار و 500میلیارد
ریال و به تعداد  39هزار فقره پرداخت شــده است.در
زمینه پرداخت تســهیالت مسکن روستایی بانک ملی

مســعود حمیدی /نماینــده ولی فقیه در خراســان
رضوی بابیان ایــن که برخــی هنوز فکــر میکنند ما
یو
باید با آمریکا و اروپا بســازیم تا مشــکالت اقتصاد 
دیگر مشکالتمان حل شــود ،گفت :کشور در مسائل
اقتصادیآنقدروابستهنیستکهچشمبهدروازهغرب
داشتهباشیم؛ازپیشرفتهایخدادادیعقبنشینی
وازبخشیازاستقاللخودصرفنظرکنیموبادشمن
ت ا...
دســت بدهیم.به گزارش خراســان رضوی ،آی 
علمالهدی پنج شنبه گذشــته در دیدار با فرماندهان
نیروی هوایی شــمال شــرق کشــور به مناســبت روز
نیروی هوایی که در دفتر نماینده ولیفقیه در استان
برگزار شــد ،بابیان این کــه در دوران طاغــوت ارتش
شاهنشاهی،ارتشچهارمدنیالقبگرفتهبود،افزود:
نیــروی هوایی ایــران با حکومــت آمریکاییهــا اداره
میشــد و آمریکاییها بــر نیروی هوایی ایران تســلط
داشــتند .آمریکاییها تصمیم بر نفوذ بــه بدنه نیروی
هوایی ایران را داشتند بنابراین ،افراد منتخب نیروی
هوایی به آمریکا اعزام میشــدند .دشــمن تصمیم بر
نفوذ فرهنــگ آمریکایــی در نیروهای هوایــی ایرانی
گرفته بود و برخی را به مدت سه سال برای تحقق این
موضوعدرکشورخودنگهمیداشتندودرآموزشهای
آمریکایی ،کوچکترین ارزش دینی وجود نداشــت.
وی گفت :باوجود این ،نخســتین کودتــای ایرانیها
علیهآمریکاتوسطاینافرادشکلگرفت.آمریکاییها
به ســرنگونی انقالب اسالمی توســط نیروی هوایی
اطمینانکاملداشتند؛اماتوسطهماننیروهاییکه
بهدستخودتربیتشدهبودند،نابودشدند.امامجمعه
مشهدهمچنین بابیاناینکهمتأسفانهبرخیچشمبه

ایران با تخصیــص بیش از 95درصد بودجه و ســهمیه
اختصاصی ،موفقترین بانک در این زمینه و اداره امور
شعب استان خراســان رضوی با بیشــترین جذب طی
این ســالها ،جزو رتبههای اول اســت .این تسهیالت
تا ســقف 250میلیون ریال قابل پرداخت اســت .این
تســهیالت بیش از هزار و500میلیارد ریال و به تعداد
هفت هزار فقره پرداخت شده است.تسهیالت مسکن
مهر نیــز به منظور حمایت از اقشــار کم درآمد تا ســقف
250میلیون ریال پرداخت می شود .شایان ذکر است
نرخاینتسهیالتدرکالنشهرهاییمانندشهرمشهد
 7درصدودردیگرشهرها 4درصداست.اینتسهیالت
نیز بیش از 250میلیارد ریال و بــه تعداد 1083فقره
پرداخت شده است .در بخش کشاورزی نیز حدود23
هزارو 721میلیاردریالتسهیالتپرداختشدهاست.
دربخشتسهیالترونقتولیدنیز درسال 96یارانه 3تا
 5درصدتخفیفدرنرختسهیالتاختصاصدادهشده
است .این تسهیالت نیز بیش از 1584میلیارد ریال و
بهتعداد 205فقرهپرداختشدهاست.تسهیالتطرح
های زود بازده نیز بیش از هشــت هزار و  562میلیارد
ریال و به تعداد شــش هزار و 731فقره پرداخت شــده
استودرراستایحمایتازطرحهایزودبازده،کارگاه
هایکوچکوکارآفرینی،تسهیالتطرحهایزودبازده
به واجدان شــرایطی که از سوی کمیته های مستقر در
استانداریبهبانکمعرفیمیشوند،پرداختمیشود.
پرداخت تســهیالت به واحدهای تولیدی و صنعتی در
قالب سرمایه ثابت برای طرح های ایجادی و توسعه ای
ودرقالبسرمایهدرگردشبهمنظورتامینمواداولیه،
انرژی و پرداخت حقوق کارگران از دیگر خدمات بانک
ملی ایران به هموطنان عزیز اســت .این تســهیالت در
بخش ســرمایه ثابت بیش از  808هزار میلیارد ریال و
به تعداد حدود پنج میلیون فقره و در بخش ســرمایه در
گردشبیشاز 174هزارمیلیاردریالوبهتعداد377
هزار فقرهباشناساییبانکپرداختشدهاست.تعیین
تکلیفمعوقاتبانکیوکمکبهبدهکارانیکهدرکسب
و کار دچار ضرر و زیان شده اند ،از جمله خدمات بانک
ملیدراستانبودهاست.

•مشارکتدرپروژههایزیرساختیوعمرانی

مهمترینخدماتالکترونیکیبانکملیایرانعبارتند
از:طرحاتوماسیون،ســامانه یکپارچه(سیبا)،دستگاه
هایخودپرداز(،)ATMتعداداینخودپردازهاینصب
شدهدراستانهماکنون 463دستگاهاست ،دستگاه
خودبانک(،)VTMدســتگاهخوددریافت(:)CRSهم
اکنونتعداد 41دســتگاهخوددریافتدراستاننصب
شدهاست،دستگاه CASHLESSاکنون 160دستگاه
دراستاننصبشدهاســت،دستگاههایوبکیوسک
(:)KIOSKدســتگاهیباکاربــردصــدورکارتهدیهو
انجامکلیهتراکنشهایغیرنقدیاست.تعداد دستگاه

مشــارکت در اجــرای پــروژه آزاد راه مشــهد -باغچه،
مشــارکت در اجــرای پــروژه آزادراه کنار گذر شــمالی
مشهد ،مشــارکت در توســعه گازرســانی به شــهرها و
روستاهای استان ،مشــارکت در طرح های توسعه ای
و عمرانی شهرداری مشــهد در قالب انعقاد تفاهم نامه
همکاری با شهرداری مشهد و دریافت مصوبه سه هزار
میلیــارد ریالی ،پرداخت تســهیالت بابــت طرح های
توســعه ای و عمرانی شــهرداری مشهد شــامل خط 2
قطار شهری ،پیمانکاران و . ...وانعقاد تفاهم نامه برای
طرح های توسعه ای اقتصادی و صنعتی با استانداری
خراسانرضویبودهاست.

•توسعهخدماتالکترونیک

قالیباف :در صورت حضور مردم در
میدان به پیروزی نزدیک میشویم

بزرگوارانمسئولماچشمشانرابهدروازهغرببدوزند
وبگویندبایدباغربیهابسازیم،بایدباآنانقاطیشویمتا
مشکالتمان حل شود ،مشــکالت در مسائل اقتصادی،
گرانی و تورمی که وجود دارد به دلیل همین اشــتباهی
است که در عرصه مدیریتی اتفاق افتاده است.وی ادامه
داد :پنج ســال اســت رهبر معظــم انقــاب میفرمایند
اقتصاد مقاومتی؛ در این مملکت از آن وضعیت ،جوانان
ایرانی ما وارد عرصه شــدند ،امروز در مسئله موشکی با
ساختموشکنقطهزن،یازدهمینکشوردراینصنعت

هستیم،درپرتابماهواره،هفتمینکشوردنیاهستیم،با
قدرتوعقلودرایتجوانانکشورمان،فناوریهستهای
راخودمانبدونتوجهبههیچابرقدرتیتولیدکردیم،چرا
اقتصادرابهدستاینهاندهیم؟چرااقتصادمقاومتیکه
پنجسالاسترهبرمعظمانقالبشاخصههاومؤلفههای
آنرابیانکردند،پشتسربیندازیم،چشممانبهدروازه
غرب باشد و بخواهیم با ساختوپاخت با اروپا مشکالت
معیشتیمان را حل کنیم؟اینها کارنامه مدیریتیشان
قبلازانقالبدر 50سالحکومتپهلوی،اینبود.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با طرح این سؤال که
«چرا ناکارآمدی را پای اســتقالل میگذاریم؟ » گفت :فقر،
فسادوتبعیضدرکشوربهدلیلاستقاللطلبیوعزتمردم
نیست،اینمشکالتازسویمدیرانیاستکهخطامام(ره)
را قبول ندارند.به گزارش تسنیم ،محمدباقر قالیباف جمعه
شبگذشتهدرمراسمفجرفاطمیدرمحلمجتمعفرهنگی
ومذهبیثامناالئمه(ع)مشهدافزود:امامراحلفرمودندما
با استبداد شاه ،رژیم شاه و پهلوی مقابله میکنیم اما نگران
وجود و تأثیر غربزدهها هســتیم ،چالش انقالب از ســوی
تصمیمگیرانی رخ میدهد که مبتنی بر باورهای الهی گام
برنمیدارند .تصمیمگیرانــی که اجرای دیــن را از وظایف
خود ندانند و حتی هزینه استقالل و زندگی شرافتمندانه را
صرف ًابهدلیلراحتطلبیخودپرداختنکنند،ناکارآمدند.
وی ادامه داد :چرا ناکارآمدی را پای استقالل میگذاریم؟
ما دنبال دشمنتراشی نیستیم اما آمریکای چپاولگر دست
از سر ما برنمیدارد؛ فقر ،فســاد و تبعیض در کشور بهدلیل
استقاللطلبی و عزت مردم نیست ،این مشکالت از سوی
مدیرانی است که خط امام(ره) را قبول ندارند.عضو مجمع

آیت ا ...علم الهدی:کشور در مسائل اقتصادی آن قدر وابسته نیست که دست به دشمن بدهیم

تعیین تکلیف  427پرونده اعتباری بدهکاران
توسط بانک ملی خراسان رضوی
بانکملیاستانخراسانرضویطیامسالتعداد427
پروندهاعتباریمربــوطبهبدهکارانبانکیرابررســی
ومبلغحــدود ۷۰۰میلیــاردریالمعوقــات بدهکاران
راتعیینتکلیفوامهالکردهاســت.بهگــزارشروابط
عمومی سرپرستیشعببانکملیاستان ،بانکملی
ایراندرراستایانجاموظایفحاکمیتیبهعنوانبانک
دولتی و خدمترسانی به اقشار مردم بهویژه محرومان
در 40سالگذشــتهبرایتوسعهواحدهایبانکاقدام
کردهاست.بانکملیدرسال 1357دراستانخراسان
بزرگتنها82شعبهبانکیداشتهوهماکنونهمزمانبا
چهلمینسالگردپیروزیپرشکوهانقالباسالمی،این
بانکتنهادر استانخراسانرضویدارای 185شعبه،
18باجهو64گیشهودرمجموع267واحدبانکیاست
کهنشانازرشدبیشاز 326درصدیآندارد.درادامه
برخیخدماتبانکملیدراستانخراســانرضویرا
ازنظرخواهیمگذراند.

گوناگون

فقر و فساد از سوی مدیرانی است که خط
امام(ره) را قبول ندارند

آیت ا ...علم الهدی:

اســامی ما آخرین نفسهایش را میکشد که رهبری
فرمودند اسرائیل  25سال دیگر را درک نخواهد کرد؛
دستاورد انقالب این است.امام جمعه مشهد در ادامه
تاریخ انقالب اســامی را شاهد ظهور سه دسته انسان
در مســیر انقالب بیان کرد و گفت :روز آخر انقالب ما،
روزی است که اســام بر همه دنیا حاکم شــود و آن روز
از جریان استکبار حتی اثر تاریخی هم باقی نماند ،آن
روز،روزآخرانقالبماست،تاآنجابایدجلوبرویم؛ولی
متأسفانه یک عده در کشور این واقعیت را درک نکردند
که آخر این انقالب چه زمانی است؟ خسته شدند؛ بعد
از  40ســال انقالب ،در کنار پیشرفتها و تجربههایی
که داریم ،یک عبرتی هم داریم در  40سال انقالب؛ در
این 40سالسهدستهآدمداشتیم،آدمهاییکهازابتدا
انقالبیبودند،پایانقالبایستادندوهمچنانسفتو
محکم با همه قدرت پیش میروند.وی افزود :یک عده
اینهابودند،شهدا،خانوادهشهدا،رزمندگانیکههنوز
رزمندگی را تا دفاع حرم همچنان ادامه میدهند ،مقام
والیت ،رهبری ،وابســتگان و ذوبشــدگان در جریان
والیت که پای انقالب ایستادهاند ،کنار اینها یک عده
آدمهای خسته از انقالب در بین راه داشتیم که از قطار
انقالب پیاده شــدند ،ریزش کردند و نتوانستند تا آخر
مسیر انقالب را ادامه دهند.آیت ا ...علم الهدی ادامه
داد :یک عده هم بودند که صدیقه اطهر از اینها تعبیر
میکنند«درحالیکهعلیمبارزهمیکردومیجنگید،
شمامشغولزندگیتانبودید،بهرفاهوپولدرآوردنتان
فکرمیکردید،بهخوراکوشکمسرگرمبودیدوامنیت
هم داشــتید در پرتو قدرت مداری علی ،دنبال فرصت
میگشتید ما را کنار بزنید و قدرت را به دست بگیرید»،
یک عده هم متأسفانه در طول انقالب اینطور بودند.

از میان خبرها

های KIOSKنصبشدهدراســتان 61دستگاهاست.
دســتگاههایپایانهفــروش(:)POSهماکنــونحدود
51هزاردســتگاهپایانهفروشبانکملیدرفروشــگاه
هایاستاننصبشدهاســت.درگاهپرداختاینترنتی
()IPGازجملــهخدماتبانکملیاســتکــهبهمنظور
توسعهبانکداریالکترونیکوامکانخریداینترنتیکاال
وخدماتازتولیدکنندگانوفروشندگانبانکملیایران
برایدارندگاننمادتجارتالکترونیک(دارندگانeنماد
ازوزارتصمت)امکانبهرهمندیازدرگاهخریداینترنتی
رامهیاساختهاســت.عالوهبرآن،ســامانهبامدراستان
 275هزارنفروسامانهساپتادومیلیونو 504هزارنفر
کاربردراستاندارند.سامانهیکبارمصرفوبانکافیسر
ازدیگرخدماتالکترونیکیاینبانکهستند.

•مشارکتدرامورعامالمنفعه

از دیگر خدمات بانک ملی در اســتان ،مشــارکت های
عام المنفعه این بانک است که در ادامه ،عمده ترین آن
ها را مرور خواهیم کرد؛ مشارکت در ساخت مجموعه
فرهنگی باقرالعلوم در شهرســتان قوچان به مبلغ یک
میلیارد ریال ،مســاعدت مالی به بهزیستی شهرستان
سبزواربهمبلغ400میلیونریال،مشارکتدرساخت
مراکزآموزشیورفاهیزائرانحجتمتع،عمرهوعتبات
عالیات با همکاری حج و زیارت استان خراسان رضوی
بهمبلغ43میلیاردریال،مشارکتدرساختوتکمیل
موسسهفرهنگیهیئتعاشقانثارا...تربتحیدریهبه
مبلغ100میلیون ریال ،مشارکتدرساختواحداث
مدرسه دو کالســه در روستای دربندی قوچان به مبلغ
یک میلیارد و  500میلیون ریال ،مشارکت در ساخت
و احــداث یک باب پانســیون پزشــکان در بیمارســتان
ســجادیه شهرســتان تربت جام به مبلغ500میلیون
ریال و نیز دریافت مصوبه هیئت مدیره بانک ملی برای
مشــارکت در ســاخت و احداث مدرسه ســه کالسه در
شهرستان جوین با مبلغ دو میلیارد ریال که ان شاء ا...
در ایام دهه مبارک فجر امســال مراســم کلنگ زنی آن
انجاممی شود،بودهاست.

دروازهغربدارندوهنوزفکرمیکنندمابایدباآمریکاو
اروپابسازیمتامشکالتاقتصادیودیگرمشکالتمان
حل شــود و هنوز بعضی افــراد در این انحراف به ســر
میبرند؛افزود :بهترینمثالیکهبرایآنهامیتوان
گفت ،مسئله نیروی هوایی است که همه تشکیالت
ایننیروبرایآمریکابودهاماهماکنوننیازایننیرودر
همهعرصههایفناورانه،ازاجنبیقطعشدهاستپس
درمشکالتاقتصادیکشورآنقدروابستهنیستکه
چشم به دروازه غرب داشــته باشیم ،از پیشرفتهای
خدادادی عقبنشینی و از بخشــی از استقالل خود
صرفنظر کنیم و با دشــمن دســت بدهیم.وی ادامه
داد:دلیلاصلی عقبافتادگیدربرخیمدیریتها،
نیازووابستگیبهدشمنوغیراستکهناشیازوجود
نداشتناحساسخودکفاییدراندیشههمهمسئوالن
است.لذااگرتجربهنیرویهواییدرهمهمسائل کشور
فراگیر شود ،به اســتقالل عینی دست خواهیم یافت
و در همه مســائل روی پای خودخواهیم ایستاد .این
ایستادگی،دشمنرامستاصلمیکندودستدشمن
از همه برنامهریزیهای شــیطانی خود قطع خواهد
شد و تهاجم نظامی به کشــور نیز برای دشمن چیزی
جز خسران در پی نخواهد داشت و دشمن نیز به این
جمعبندی رسیده اســت.آیت ا ...علم الهدی گفت:
امید دشمن برای سلطه بر کشــور ،مبتنی بر توانایی
نظامیاونیست،بلکهتمامامیددشمنبرایسلطهبر
ما مبتنی بر فتنهها ،توطئهها و شیطنتهای اوست.
دشــمن به توانمندی نظامی خــود بههیچوجه ایمان
ندارد و طرف مقابل خود را بســیار نیرومند احســاس
میکند.

•اگر آمریکا تا  2025بر قدرتهای
اقتصادی مسلط نشود ...

وی افزود :مطالعات اندیشــکده های آمریکایی نشان
میدهداگرآمریکاتاسال 2025نتواندبرقدرتهای
اقتصادی دنیا یعنی روسیه ،ژاپن ،هند و چین مسلط
شودازدروندچارفروپاشیخواهدشد،ماننداتفاقی
کهبرایاتحادجماهیرشورویافتاد.امامجمعهمشهد
گفــت :آمریکا برای ســلطه بــر قدرتهــای اقتصادی
نیازمند آن است که جاده هموار شود و مسئله انقالب
اسالمی ایران ،سنگالخی اســت که جلوی راه آمریکا
قرارگرفته است و اجازه نمیدهد آمریکا در این مسیر
پیشرویکند.اینگونهنیستکهتصورشودباوروددو
ناو دیگر آمریکا به خلیجفارس ،آن هــا بتوانند کار ما را
تمام کنند .آنها تصور نمیکنند با تهاجم نظامی کار
را تمام کنند بلکه میدانند که این ســنگالخ شدیدتر
خواهد شد و همه از جریان بازخواهند ماند .درنتیجه
تا ســال 2025از درون دچار فروپاشــی خواهد شد و
ایاالتمتحدهتبدیلبه 45یا 46کشورمستقلجدااز
همخواهدشد.ویافزود:باتوجهبهشرایطیکهآمریکا
در آن قرار گرفته اســت اگر ما ارتباطــات خودمان را با
آنها قطع و بر موضع دشمنی با آن محکم ایستادگی
کنیم وبعضیمسئوالنمادچارضعففکریواعتقادی
نشــوند که مدام بخواهند بروند دســت دهند و لبخند
بزنندومدامبخواهندازیکسریچیزهاعقبنشینی
کنند؛ دشمن نابودشــده و از بین رفته اســت.آیت ا...
علمالهدی  ادامهداد:امامتأسفانهایناندیشهدربین
مسئوالن ما فراگیر نیست و مسئوالن بهگونهای دیگر
فکرمیکنند.

معیناقتصادی 4منطقهدیگراستانمشخصشد
محمدامین شرکت اول -در ادامه انتخاب معین های
اقتصادمقاومتیمناطق 12گانهخراسانرضوی،معین
چهار منطقه دیگر اســتان نیز معرفی شــدند.به گزارش
خراسان رضوی ،پنج شنبه گذشته در نشست مشترک
شــصت و یکمیــن شــورای گفت و گــوی دولــت و بخش
خصوصی و ســتاد اقتصــاد مقاومتی خراســان رضوی،
بر اساس تفاهم نامه های منعقد شــده« ،اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی خراســان رضوی» به عنوان
معین اقتصادی شهرســتان «گنابــاد»« ،بانک رســالت
کشور» معین اقتصادی شهرستان «بجســتان»« ،بانک
رســالت اســتان» معین منطقه «کاخک» گناباد و «بانک
صنعتومعدن»نیزبهعنوانمعیناقتصادیشهرستان
«قوچان»انتخابشدند.دراینمراسماستاندارخراسان
رضوی با تصریح بــر این کــه تعیین معین هــای اقتصاد
مقاومتی در اســتان برای مدیریت توسعه در این مناطق
اســت نه محرومیت زدایــی ،افــزود :البته در این راســتا
موضوعمحرومیتزدایینیزمحققمیشود.علیرضارزم
حسینیبابیاناینکهشرکتهاوموسساتیکهبهعنوان
معینانتخابمیشوند،بایدابتداقابلیتهایاقتصادی
هر منطقه را استخراج کنند ،ادامه داد :همچنین پس از
شش ماه ،باید مردم و دهیاران را برای ایجاد کسب و کار
آموزشدهند.ویادامهداد:یکیازکاستیهایمادراین
 40سال در خصوص نسبت روستاییان به شهرنشینان
اســت .براســاس آمارهــا ،در پنج ســال اخیــر ،جمعیت
شهرنشین ما ســه برابر شده و نســبت روستانشینان در
قیاس با شهرنشینان 26 ،به  74درصد است.استاندار
خراســان رضوی تاکید کرد :می خواهیــم نکات مثبت
سبک نظام ارباب -رعیتی گذشته به روستاها بازگردد؛
زیرا در گذشــته اربابان وضعیت مصــرف آب را مدیریت
می کردند و حضور دهیارانی که در این زمینه متخصص
نیستند،نمیتوانداثرگذارباشد.همهاینحرفهاازسر
دلســوزی اســت و باعث تضعیف بنیان ها نمی شود زیرا
ما می خواهیم استان را با کارآفرینان اداره کنیم .بر این
باوریم،آنچهنظاموانقالبراتضعیفمیکندرفاهطلبی
،مصلحتاندیشیونداشتنشفافیتدرگفتمانوعملبا
جامعهومردماست.رئیساتاقبازرگانی،صنایع،معادنو
کشاورزیایراننیزدراینمراسمبااشارهبهتجربهکاری
موفق استاندار خراسان رضوی در اســتان کرمان ،ابراز
امیدواری کرد این موفقیت در خراسان رضوی نیز ادامه
داشته باشد و افزود :البته موضوع توسعه متوازن منطقه
ای در اتاق بازرگانی استان از پنج سال گذشته آغاز شده
بود و همان اتفاقی را که برای قلعه گنج افتاد ،ما با کمک
جامعهنیکوکاریابراردرخراسانرضویبرایخراسان
جنوبی انجام دادیم که البته این طرح متوقف شد و حال
من در این جلسه از وزیر اقتصاد می خواهم این دو الگو را
درکشورعملیکند.غالمحسینشافعیادامهداد:برای
این کار نیز باید جلســه ای با حضور وزیر اقتصاد ،رئیس
سازمانبرنامهوبودجهکشور،استاندارخراسانرضوی
و معاون اول رئیس جمهور برگزار شــود.وی با تصریح بر

اینکهامروزه نیازمندیکحرکتجدیدهستیمتابتوانیم
موضوععدالتاجتماعیرادرمناطقمختلفکشورپیاده
کنیم ،افزود :اگر دیوار تمرکز قدرت در کشــور شکســته
نشود،کارهاوتالشهابهنتیجهنمیرسدپسالزماست
قدرت در سطح مناطق ایران توزیع شود و استانداران به
عنوانوالیانمناطقکشوربهرسمیتشناختهشوندوبه
همین نسبت ،سازمانهای دولتی بتوانند از اختیارات
تصمیمگیــری در مناطــق خــود برخــوردار شــوند ،اگر
این عوامل انجام شــود این اهــداف میتوانــد به مرحله
اجرا برســد.در ادامه جلســه ،رئیس مجمع نمایندگان
استانبابیاناینکهامکاناتوزیرساختهایزیادیدر
روستاهافراهمشده،بهنبوداشتغالپایداردراینروستاها
اشاره کرد و آن را یکی از دالیل تخلیه روستاهای استان
دانست.حمید بنایی با تصریح بر این که تولیدکنندگان
وکارآفریناندراستان،تحتفشارزیادیهستند،اعالم
کردمجمعنمایندگاناستانبرایهمکاریبامعینهای
اقتصادیآمادگیدارد.حجتاالسالم پژمانفرنماینده
مردم مشهد و کالت هم سهم مالیاتی اســتان را فراتر از
ظرفیت های کنونی استان خواند و بیان کرد :در حالی
یآن
کهسهمماازاعتباراتملیبراساسشرایطونیازها 
نیســت ،در مالیات دهی بیش از سهم مان باید پرداخت
کنیم .هادی شوشتری نماینده مردم قوچان و فاروج در
مجلس نیز پروژه برقی کردن مسیر ریلی مشهد-تهران
را یکی از مهم ترین پروژه های اســتان دانســت و افزود:
یکیدیگرازپروژههایمحرکشهرمشهد ،پروژهراهآهن
مشهد -بجنورد -گرگان است که باید زودتر به سرانجام
برســد .علی رســولیان ،مدیر کل دفتــر هماهنگی امور
اقتصادیاستانداریخراسانرضویهمدرصحبتهای
خودگفت:براساسچهارتفاهمنامهمعیناقتصادیکه
دراینجلسهمنعقدشد،فرصتدستیابیبه165تفاهم
نامهسرمایهگذاریفراهمآمدهکهارزشآنهادرمجموع
9هزار و347میلیــارد تومان بوده و بسترســاز15هزار
و 802شــغل شده اســت.در این نشســت ،وزیر اقتصاد
سخنرانینکرد.فرهاددژپسنددرپایانجلسهودرجمع
خبرنگارانباتاکیدبراینکهبخشخصوصیهماکنون
نقشــی اساســی در اقتصاد کشــورمان دارد و در شرایط
دشــوار تحریم ها نیز باید از نقش خود فراتر برود ،گفت:
بخشخصوصیبایدمانندنیروییمهاجمدرعرصهرقابت
ومبارزهباتحریمهانقشآفرینیکندومهمتریناقدامدر
اینزمینهنیزبایدافزایشصادراتغیرنفتیکشورباشد.
وزیر اقتصاد با تصریح بر این که باید به سویی پیش برویم
که بدون افزایش نرخ مالیات و جلوگیری از فشار بیشتر
برمالیاتدهندگان،پایههایجدیدمالیاتیراشناسایی
و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم تا درآمدهای ناشــی از
این موضوع احصا و جبران شــود ،افزود :باید اقتصاد را
مردمی کنیم و برای تحقق این مهم ،باید دولت را مبتنی
برمالیاتادارهکنیم.حالاگرقوهمجریهبرمبنایمالیات
اداره شود ،ارکان و کارمندانش خود را در مقابل مودیان
پاسخگومیدانند.

تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد :درآمد کشور طی
پنجسالبهپنجبرابرافزایشپیدامیکندامااتفاقیدرحوزه
اقتصاد رخ نمیدهد ،ما از تصمیمهای اشتباه ،چالش برای
مردم میسازیم و ضعف خود را به گردن آمریکا میاندازیم.
وی افزود :تــا زمانی که در مســیر ســنتهای الهی حرکت
کنیم ،پیروزی از آن ماست ،خطر از زمان جدایی از این مسیر
آغاز میشــود ،نباید صرف ًا شــعار داد ،شــعار مرگ بر آمریکا
در حوزه اقتصــاد بهتعبیر امــام(ره) چیزی جــز کار و تالش
نیست.قالیباف ادامه داد :براساس سنت الهی برای مقابله
با ظلــم ،باید ظرفیتها را تجمیع و اســتفاده کــرد ،اقتصاد
غیرمردمی فسادانگیز اســت ،اختصاص یافتن  80درصد
از اقتصاد به دولت امر صحیحی نیست ،حوزه مدیریت باید
اصالح شود ،وجود فساد ،تبعیض و فقر ناشی از ناکارآمدی
مســئوالن و مدیران اســت ،در صورت حذف نظارت و نبود
قانون ،این مشکالت نیز ریشهدار میشود.وی اظهار کرد:
باورهای الهــی ما را پیروز میکند ،در صــورت حضور مردم
در میدان به پیروزی نزدیک میشــویم ،در جنگ رسانهای
ما به جوانان فرصت نمیدهیم ،این در حالی است که آنها
در همه تحوالت اتفاق افتاده حضور داشته اند .برای حفظ
خون شهدا ،عزت و شــرف مردم و امنیت و استقالل کشور
باید مســیر انقــاب را ادامــه دهیم.قالیبــاف تصریح کرد:
شرایط امروز سختتر از گذشته است اما ما پایبند به انقالب
هســتیم ،ضعفهای دیگران را پای انقــاب نگذاریم .باید
برای حرکت در مســیر انقالب ،عاشورا و غدیر تالش کنیم،
باید به محرومان و مستضعفان رسیدگی و به نیازهای مردم
توجهکنیم.

تجمعسهامدارانپدیدهمقابل
دفترنمایندهولیفقیهدراستان
تعدادی از سهام داران شرکت پدیده شــاندیز در اعتراض به
نحوه رفع مشکالت این شــرکت ،در دفتر نماینده ولی فقیه
دراستانتجمعکردند.بهگزارشخراسانرضوی،تعدادی
از سهام داران شــرکت پدیده شاندیز پنج شــنبه گذشته در
اعتراض به برخی مشکالت فروش سهام سهام داران معسر
این شرکت و دیگر مسائل مربوط به شــرکت پدیده شاندیز،
مقابل دفتر نماینده ولی فقیه در اســتان و امامجمعه مشهد
در خیابان امام رضا(ع) مشــهد تجمع کردنــد.در ادامه این
تجمعباهماهنگیهایانجامشده،تجمعکنندگاندردفتر
نماینده ولیفقیه در اســتان حضور پیدا کردند اما بعداز این
کهمتوجهشدندبهدلیلبرخیناهماهنگیهاامکانمالقات
با آیت ا ...علم الهدی را ندارند به داخل خیابان امام رضا(ع)
بازگشتند.درنهایتپسازهماهنگیمجددنیرویانتظامی
با دفتــر نماینده ولیفقیه در اســتان ،بنا شــد نماینــدهای از
تجمعکنندگان در دفتر امامجمعه مشهد حضور پیدا کند و
مشکالتسهامدارانشرکتپدیدهرابهاطالعدفترنماینده
ولیفقیهدراستانبرساند.

