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با حضورحجت االسالم و المسلمین رئیسی انجام شد

آیت ا ...علم الهدی:بههرجناحیکهدر
خدمت انقالب باشدکمکمیکنیم

•سوءمدیریت ،عامل برخی کندیها

آیتا ...علمالهدی تصریح کرد :دشمن به ما تاخته ،توطئه
و فتنه کرده اما موفق نبوده و ما پیش رفتیم ،گاهی مجبور
میشــویم پایین بیاییم که این مربوط به خود ما هست ،نه
اینکه دشمن مانع ما شــده ،مربوط به سوءمدیریتهایی
اســت که انجام میشــود ،جریانهایی که ماهیت انقالب
را قبــول نداشــتند ،در رأس مدیریــت اجرایی نظــام قرار
میگیرند کــه یا در مقــام قدرتیابی قــرار میگیرنــد یا با
سوءمدیریتهایی که دارند ،ما را قدری پایین میکشند.

•بسیاری از جریانهای سیاسی به انقالب معتقد
نیستند

وی با بیان اینکه دســتاوردهای انقالب با مشــکالتی که
برای نظام اسالمی ایجاد میشــود ،قابل مقایسه نیست،
افزود :گاهی در کشور دچار تنگناهای سختی هستیم اما
به یکباره در جریان انقالب ،به دستاوردی میرسیم که به
اسالماقتدارمیبخشد،ایندستاوردبامشکالتومسائلی
که در جریــان قدرتیابی به وجــود میآید ،قابل مقایســه
نیســت .نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی اضافه کرد:
متأسفانه در این برداشت که انقالب چیست ،نظام چیست
ودستاوردنظاموانقالبکداماست،وحدتکاملفکریبر
مبنای اعتقاد همگانی وجود ندارد؛ بسیاری از جریانهای
سیاسیکهدرعرصهسیاستفعالهستند،اص ً
البهانقالب
اعتقادی ندارند ،از روز اول نیز این مشکل را داشتیم ،حتی
کسانیکهدرجریانفعالیتسیاسیبودند،معتقدبهاصل
انقالب نبودند.

•نیامدیمحکومتکنیم،آمدیماسالمراتوسعه
دهیم

ویتصریحکرد:مانگفتیمشاهنباشدکهماباشیم،نیامدیم
حکومترابهدستبگیریم،برنامهماانقالب،توسعهاسالم
و حاکمیت دین نهتنهــا در این کشــور ،بلکــه در تمام دنیا
بود؛ امــام(ره) فرمودند «این انقالب را بایــد صادر کنیم»،
وقتی بحث صدور انقالب شد بســیاری از سیاسیون ملی
به امام(ره) اعتــراض کردند ،گفتند ایــن یعنی دخالت در
سایر کشورها و این را دنیا برنمیتابد که در سایر کشورها و
جوامعدخالتکنیم.آیتا...علمالهدیاظهارکرد:مشکل
امروز ما نیز همین است که عدهای میگویند میخواهیم
زندگی کنیم ،بخوریــم ،تفریــح کنیم ،رفاه و معیشــتمان
خوبباشد،اینمواردمربوطبهنظاماسالمیاستاماهمه
جریانهای اقتصادی ،سیاسی ،رفاهی و امنیتی ما ابزاری
برای توســعه انقــاب هســتند .وی تأکید کرد :اگر رشــد
اقتصادی داشــته باشــیم و بهترین رفاه برای مردم فراهم
باشــد اما انقالب مــا در چهاردیواری محصور باشــد ،امت
اسالمرابهحرکتدرنیاوردوامتاسالمیزیریوغاستکبار
بهعنوان ریزهخواری آنان زندگی کند ،هیچ کاری نکردیم
ولو در کشور رفاه و زندگی کامل جریان داشته باشد.

•اقتدار بخشی به اسالم ،اصلی ترین دستاورد
انقالب

امام جمعه مشــهد در بخش دیگری از صحبت های خود،
اقتدار بخشــی به اســام را اصلیترین دســتاورد انقالب
اسالمی برشمرد و گفت :مدیریتهای در نظام اسالمی،
افتانوخیزان پیش رفته و نظام توانسته است در  40سال
این دستاوردها را داشته باشد اما دستاورد انقالب ،اقتدار
بخشــی به دین و حاکمیت بخشــی دین در همه معادالت
الحادی و استکباری اســت که نتیجه آن ،فروپاشی اولین
ابرقدرت در جهــان و بردن دومین ابرقــدرت به لبه پرتگاه
نابودی اســت .وی تصریح کرد :با همه این موفقیتها ،ما
وسط راه هســتیم ،تازه به پیچی رسیدیم که اگر از این پیچ
عبور کنیم ،دیگر هیچ قدرتی جلودار ما در حاکمیت دین
در سراسر دنیا نخواهد بود .عضو مجلس خبرگان رهبری
خطاببهدانشجویانحاضر،بیانکرد:آنچهشمابرادران
و خواهران که به تعبیر مقام معظم رهبری افســران جنگ
نرم هستید ،باید در دانشگاه که دشمن آن را کانونی برای
جنگ خــود انتخاب کرده ،توجه داشــته باشــید ،توســعه
دستاوردانقالباستکهبایدنقطهآرمانیانقالبماباشد.
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سامانه ملی  138برای ارتباط مردمی با آستان قدس راه اندازی شد

مشــکالت آن ها حرکــت کنیم .وی ســامانه  138را
بستر تقویت نظارت مردمی بر عملکرد آستان قدس
رضوی برشــمرد و اظهار کرد :امیدواریم این سامانه
بتواند ارتباط مــردم را با بخشهای مختلف آســتان
قدس تسهیل کند و رضایت زائران و مجاوران بارگاه
منور حضرت رضا(ع) را به همراه داشته باشد.

گزارشجلسه
محمد حسام مسلمی

همزمــان بــا چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب
اســامی طی مراســمی عملیــات اجرایــی و افتتاح
برخی از پــروژه های آســتان قدس رضــوی در حوزه
محرومیت زدایی و اشتغال زایی در شهرهای زاوین،
سرخس ،خواف ،سیستان وبلوچستان ،کرمان ،زابل
و بجنورد توسط تولیت آستان قدس رضوی و از طریق
ویدئو کنفرانس رونمایی شد .دام داری نیمه صنعتی
در زاوین کالت ،راه اندازی  ۲۵جایگاه دام در مناطق
محــروم سیســتان و بلوچســتان ،طــرح اشــتغال در
سرخس و طرح اشــتغال چاه رول در خواف از جمله
طرح های آســتان قــدس رضوی بــود که صبــح پنج
شنبه رونمایی شد .همچنین به دستور تولیت آستان
قدس ،از طریــق ویدئو کنفرانس طرحهای کشــت و
صنعت و دام پروری و اشــتغال زایی به شکل مکانیزه
در شهرســتان زابل ،عملیات عمرانی مجموعه چند
منظوره در کرمان در فضایی بیــش از چهار هزار متر
مربع با اعتباری بیــش از  120میلیارد ریال شــامل
بخشهــای درمانــی ،فرهنگــی ،ورزشــی ،اداری،
خدمات رفاهــی و نمایشــگاهی و عملیــات عمرانی
مجتمع چند منظوره در شهرستان بجنورد در زمینی
به مســاحت پنج هزار مترمربع با زیربنای چهار هزار
مترمربع طی دو ســال با اعتبــار  120میلیارد ریال
به بهره برداری رسید .همچنین طرح ساخت منازل
محرومان ســرخس ،طرحهای اشــتغال زایی ســایر
اســتانها ،اجرای طــرح توزیع تغذیه مــادران باردار
و کــودکان زیر شــش ســال به همــت معاونــت امداد
مســتضعفان آســتان قدس رضوی در خراسانهای
شمالی ،جنوبی و رضوی از دیگر طرحهای رونمایی
شــده در این مراســم بود .در ایــن مراســم همچنین
مرکز جامــع ارتباطــات مردمی (تلفن ملــی ،)138
ســامانه نظــارت همگانــی بــر کیفیت محصــوالت و
خدمات موسســه کیفیت رضوی ،پــروژه پایلوت نان
طیب مؤسســه کیفیت رضوی افتتاح شد.به گزارش
خراسان رضوی ،حجت االســام والمسلمین «سید
ابراهیم رئیسی» در مراسم افتتاح این پروژه ها اظهار
کرد :در سیاست های منشور هفت گانه رهبر معظم
انقالب بــه آســتان مقدس رضــوی موضوع تســهیل

•پاسخ گویی  24ساعته سامانه 138

عکس  :آستان نیوز

آیت ا ...علم الهدی گفت :مســئلهای به نام اصالحطلب و
اصولگرابرایمامطرحنیست،ماکهنمیخواهیمبهقدرت
برسیم ،از هر جناحی حاکم باشد باید در خدمت انقالب،
آرمان انقالب و توسعه اسالم باشد؛ مخلص هرکسی که با
رهبری زاویه نداشته باشد هستیم و در اداره نظام کمکش
میکنیــم ،اداره نظــام تکلیــف شــرعی اســت.به گزارش
 ،Alamolhoda.comنماینــده ولــی فقیــه در اســتان،
یک شنبه شــب در مراســم بزرگداشــت چهلمین سالروز
پیروزی انقالب اســامی در دانشــگاه فردوسی ،به وجود
افراد و جریانهای سیاسی زاویهدار با رهبری اشاره کرد و
یادآور شد :اختالف افرادی که با رهبری زاویهدارند ،بر سر
مسائل انقالب اســت؛ میگویند باید با اروپا و آمریکا کنار
بیاییم ،با آنان بســازیم تا اقتصاد را درست کنیم ،آبادانی و
مشکالت معیشتی را حل کنیم اما رهبری میفرمایند «با
آمریکا باید بجنگیم چون دشمن اسالم است و هیچوقت با
ساختوسازبااومشکالتماحلنمیشود».ویادامهداد:
زاویه آنان ،یک اعتقاد به غرب بهعنوان کلید حل مشکالت
مادی و اقتصادی است و به اینکه بر سر اسالم چه میآید،
توجه ندارند ضمن اینکه در همان پندارشــان نیز اشتباه
میکنند ،وضع کدام کشور پناهنده به آمریکا درست شد؟
کدام کشور مزدور آمریکا ازنظر اقتصادی و معیشتی رشد
کرده است؟

رونماییازطرحهایاشتغالزاییومحرومیتزداییآستانقدسدر 7شهرکشور

زیارت به عنوان اولویت اول در دستور کار قرار گرفت
و هــم اکنون بســترهای الزم بــرای زیارت دلنشــین
فراهم شــده اســت ،همچنین در این زمینــه در همه
شهرســتان هــای کشــور نمایندگــی آســتان قدس
رضوی راه اندازی شده اســت که انجام همه وظایف
این آستان مقدس را بر عهده دارند.

•تشکیل  1000شبکه خادمیاران رضوی
با هدف محرومیت زدایی

وی همچنین به تشــکیل شــبکه خادمیــاران رضوی
در سراســر کشــور اشــاره کرد و افزود :بیــش از هزار
شــبکه خادمیاران رضوی با هدف محرومیت زدایی
و توسعه مفهوم خدمت در سراسر کشور تشکیل شده
است که این خدمات در دورترین و محروم ترین نقاط
کشور توسط همین خادمیاران رضوی در حال انجام
است .وی تصریح کرد :از جمله اقداماتی که با کمک
خادمیاران رضوی به منظور اشتغال زایی و محرومیت
زدایی در حال انجام است ،اجرای پروژه های کشت
صنعت به منظور ایجاد شــغل پایدار برای کشاورزان
است .در شهرستان زابل در  200هکتار اراضی که
امکان کشــت نبود ،هم اکنون این اراضی با سرمایه
گذاری آســتان قدس رضوی زیر کشــت رفته است،
همچنین در این شهرستان طرح دام سبک اجرا شده

اخبار
گوناگون

توضیحات آیت ا ...علم الهدی درباره حاشیه های یک عکس

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشــهد در گفتوگو با برنامه رادیویی پارک شهر در رادیو
تهران ،در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره تصویری که از ســام نظامی افسران نیروی هوایی در حضور
وی در فضای مجازی منتشر شده بود ،توضیح داد :در روز  ۱۸بهمن که خدمت افسران نیروی هوایی ارتش
بودیم ،در شروع برنامه سرود ملی جمهوری اسالمی نواخته شد و افسران به خاطر پخش سرود و نیز احترام
به فرماندهشان که کنار بنده ایستاده بود ،سالم نظامی دادند.به گزارش ،Alamolhoda.comآیتا ...سید
احمد علمالهدی افزود :چون من کنار فرمانده بودم ،عدهای یا به اشتباه یا مغرضانه موضوع را طور دیگری
بیان کردند.وی ادامه داد :فقط شــخص رهبر معظم انقالب فرمانده کل قوا هستند و نمایندگان ایشان در
استانها در راستای فرماندهی کل قوا نمایندگی ندارند ،بلکه در مســائل مدیریتی مردم و مقلدین ایشان
نماینده هستیم.

امشبدرمشهدمقدسبرگزارمیشود

یادبود مرحوم «معینی» و تجلیل از پیشکسوتان قرآنی مشهد

محفلانسباقرآنکریم،یادبودمرحوم«سیدعبدالرضامعینی،پیشکسوتومدرسقرآنکریم»وهمچنینتجلیل
از چهرههایقرآنی،امشبدرمشهدمقدسبرگزارمیشود .دراینمحفلکهساعت 19امشببرگزارخواهدشد،
ازچهرههایپیشکسوتقرآنیمشهدمجیدگوهری،اسماعیلعابدیان،محمدباقرعطایی،محمدرضاشفیعی
مومن و کاظم نصراللهی نیز تجلیل خواهد شــد .این محفل قرآنی امشب در حسینیه سیدالشهدا(ع) مشهد ،به
نشانیکویرضاییه،بولواروالیت،والیت،7حسینیهسیدالشهدا(ع)برگزارخواهدشد.

زماناجراینمایشهایمشهددرجشنوارهتئاترفجر
سی و هفتمین جشــنواره تئاتر فجرروز گذشته به طور رسمی گشایش یافت و بر اســاس برنامه دبیرخانه این
جشنواره ،گروه های نمایشی مشهد نیز از شب گذشته اجراهای خود را آغاز کردند .بر این اساس نمایش «ما
داریم از این خونه میریم» به کارگردانی حسین اکبرپور و بازی محمد جهان پا ،ندا محمدی ،سپهر مالحسینی
و منصور جهانبخش ،شب گذشته در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت .نمایش «رومئو
و ژولیــت» به کارگردانی مســعود صفری نیــز روز  27بهمــن در تاالر حافظ ،بــه روی صحنه مــی رود .در این
نمایش مونا بارانی ،علیرضا سعیدی ،مجید بخششیان ،ساجد اندرون ،مهسا ســتوده نژاد ،پویا غازی و نینا
گودرزی ایفای نقش می کنند.نمایش «باغ خونی» به کارگردانی امیر بشیری و نویسندگی محمد نقایی که
دی ماه امسال اجراهای موفقی در مشهد داشت 28بهمن در سالن اصلی تئاتر شهر تهران روی صحنه خواهد
رفت .پرویز فالحیپور ،کامران تفتی ،ســعید صادقی ،محمد الهی ،امیر محاسبتی ،جالل کریمزاده ،جواد
محمدزاده ،زهره مرادی ،محبوبه سلطانی ،مجید بخششیان ،مهشید شریفی ،احسان امیرپور ،مهران مطیع
و ســجاد انتظاری بازیگران این نمایش هســتند .همچنین نمایش «دریاچه قو» بــه کارگردانی رضا صابری،
 29بهمن در سالن اصلی تئاتر شــهر تهران به روی صحنه خواهد رفت .در این نمایش علیرضا ضیاءچمنی،
ستایش رجایینیا ،نیلوفر کاظمی و همچنین ارسیا صنعتی به ایفای نقش میپردازند .در کنار چهار نمایش
مذکور ،نمایش «سردسیر» هم به کارگردانی مصطفی ابهری در روز سوم اسفند در سالن سایه تئاتر شهر روی
صحنه خواهد رفت .در این اثر نمایشی سعید صادقی ،حسین طاهری ،جواد محمدزاده ،مهسا اکبرپور ،علی
اسماعیل زاده و زینب مشعل دار به ایفای نقش می پردازند.

بارشهادراستانشدتمیگیرد
رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناســی خراســان رضوی گفت :بارش های باران از امروز در بیشتر
نواحی خراســان رضوی گســترش می یابد .به گزارش ایرنا« ،یحیی قاینی پور» افزود :بارش های پرحجم
پیش بینی شده است که امروز احتمال آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل ها به ویژه در نیمه شرقی و
جنوبی خراسان را در پی دارد .وی ادامه داد :فعالیت ســامانه بارشی در خراسان رضوی تا روز چهارشنبه
هفته جاری ادامه خواهد داشــت .رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناســی خراسان رضوی افزود :از
عصر امروز با نفوذ جریانات شمالی جوی ضمن کاهش محســوس دمای هوا پیش بینی می شود بارش در
بیشتر نقاط خراسان رضوی به شکل برف یا برف و باران رخ دهد .قاینی پور افزود :این سامانه جوی افزایش
شدت وزش باد ،کوالک ،تشکیل مه و کاهش دید ،لغزندگی معابر و جاده ها و اختالل در سامانه حمل و نقل
را نیز در پی خواهد داشت .وی به تداوم کاهش روند دمای هوا در خراسان رضوی اشاره و بیان کرد :بیشینه
دمای هوای امروز مشهد با افت پنج درجه ای به سه درجه خواهد رســید وکمینه دمای هوای این شهر نیز
طی همین مدت با روند کاهشی از چهار به صفر درجه کاهش می یابد.

اســت که عالوه بر ایجاد فرصت شغلی برای جوانان
در منطقه صفر مرزی امنیت منطقــه را نیز حفظ می
کند .وی ایجاد مجتمع های چند منظوره فرهنگی ،
خدماتی  ،درمانی ،الی روبی قنوات و آبخیز داری را
از دیگر اقدامات محرومیت زدایی و اشتغال زایی در
مناطق محروم بیان کرد و افزود :راه اندازی مجتمع
های چند منظوره در شهرهایی مانند کرمان و بجنورد
به دلیل خدمت رسانی به مردم است که امروز ساخت
آن ها آغاز شده اســت و طی چند ســال آینده به بهره
برداری خواهد رسید.

•انتقادها باید به مسئوالن آستان قدس
انتقال داده شود

حجت االســام و المســلمین رئیســی به راه اندازی
ســامانه پاســخگویی  138نیز اشــاره کــرد و گفت:
راه اندازی این مرکز توســط مرکز ارتباطات آســتان
قدس رضــوی خیلــی مهم اســت؛ ایــن ســامانه باید
نماد پاســخ گویی واقعی باشــد ،ما که نمــی خواهیم
این کار به صورت نمادین انجام شــود ،اگر هم مردم
انتقادی بــه آســتان قدس داشــتند یــا اگر کســی با
لحــن تندی نظــرات خــودش را گفــت ،باید آســتانه
تحمل را باال ببریــم و این انتقادات باید به مســئوالن
آستان قدس رضوی انتقال داده شود و در جهت رفع

همچنیــن «ســید نظا مالدیــن موســوی» معــاون
ارتباطــات و رســانه آســتان قــدس رضــوی در ایــن
مراسم با اشاره به راه اندازی سامانه  138در آستان
مقدس رضوی اظهار کرد :همه مردم ایران از سراسر
کشــور می توانند به صورت  24ســاعته مشــکالت و
دغدغه های خود را از طریق این سامانه مطرح کنند
تا مشکالت آن ها پیگیری شود .وی با بیان این که این
ســامانه به صورت متمرکز فعالیت مــی کند ،تصریح
کرد :همچنین مردم می توانند از طریق این ســامانه
از برنامه های حرم اطالع یابند.

•پیشرفت  80درصدی ساخت  100واحد
مسکونی در سرخس

میلیارد ریال است .وی افزود :از حدود دو سال پیش،
خادمیاران فنــی و تخصصی بارگاه منــور رضوی در
کارگاه خدمــات فنی تعمیــر زائربرهای این آســتان
مقدس واقــع در حرم مطهر ،ســاخت و تولیــد نمونه
زائربــر ایرانــی را آغــاز کردند و بــه دلیل ایــن که این
خودروها مشخصات فنی خاص و پیچیدهای ندارد،
توانستند نمونه استاندارد مورد نیاز اماکن متبرکه را
تولید کنند .منبتی اضافه کرد :نمونه اولیه خودروی
زائربــر «فجر ثامــن» به صــورت آزمایشــی در خیابان
آیتا ...واعظ طبسی در حال سرویسدهی به زائران
بوده و اکنون با رفع نواقص برای تولید انبوه آن اقدام
کردهایــم .وی با بیــان این که بــرای تــردد زائران در
اماکن متبرکه در سال آینده به حدود  200خودروی
زائربر فجر ثامن نیاز داریم ،اظهار کرد :با تولید انبوه
این خــودرو میتوانیم آن را برای خدماترســانی در
مجموعههــای اماکن متبرکه دیگر در کشــور و حتی
عتبات عالیات عرضه کنیم .منبتــی تصریح کرد :در
تولید انبوه این خودروی زائربر که ساخت مهندسان

«محسن مسعودیانراد» دســتیار ویژه معاونت امداد
مستضعفان آستان قدس رضوی نیز در این مراسم،
گزارشــی از طرح هــای اشــتغال زایــی و محرومیت
زدایی آستان قدس رضوی ارائه کرد .وی با اشاره به
ساخت  100واحد مسکونی در شهرستان سرخس
گفت :هــم اکنون ســاخت ایــن واحدها حــدود ۸۰
درصد پیشــرفت دارد؛ ایــن واحدها بایــد تاکنون به
بهره برداری می رســید ولی دچار مشکالتی شد که
درصدد رفع آن هستیم.

•بومی سازی ساخت خودروی زائربر

در حاشیه این مراســم نیز از خودروی زائربر ساخت
ایران بــا نام «فجــر ثامن» رونمایی شــد .بــه گزارش
آستان نیوز ،سید خلیل منبتی معاون اماکن متبرکه
و امور زائران آســتان قدس رضوی در این باره گفت:
حدود  80دستگاه خودروی زائربر در محدوده اماکن
متبرکه حــرم مطهر رضــوی در حال خدمترســانی
هســتند که این خودروها تا پیش از ساخت خودروی
مشــابه داخلــی ،از کشــور چیــن وارد میشــده و بــا
قیمــت پیشــین دالر ،قیمت هر خــودرو حدود 700
میلیون ریــال و هماکنون قیمت هر کدام حدود ســه

ایرانی است ،با در نظر گرفتن هزینههای باالسری هر
خودرو حدود  800میلیون ریال هزینه خواهد برد که
 20درصد قیمت دستگاههای غیرایرانی و وارداتی
است؛ این در حالی است که با تولید انبوه این خودرو
عالوهبر اشــتغالزایی بــرای جمعــی از جوانان این
مرز و بوم ،از خــروج میزان قابل توجهی ارز از کشــور
جلوگیری خواهد شد.

