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آیت ا ...مصباح یزدی :در عالم اسالم
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در تدبیر ،شجاعت و دوراندیشی
سراغ ندارم
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مدیرعامل ایرانخودروخراسانتشریحکرد

۲دلیلانبارخودروهادربینالود

محمدامین شرکت اول

در روزهای اخیر تصاویری از محل انبار خودروهای
شــرکت ایران خودرو خراســان در محدوده شــهر
جدید بینالود برای تحریریه خراسان رضوی ارسال
شــد؛ تصاویری که در آن هــا می توان تعــداد قابل
توجهی خودرو را دید که دپو شده اند.
از همین رو خبرنگار خراســان رضوی با عزیمت به
محل این کارخانه این موضوع را از نزدیک بررسی
کرد و پس از آن برای دریافت پاسخ های مدیرعامل
شــرکت ایران خودرو خراســان در خصوص دپوی
این میزان خــودرو در ایــن کارخانه ،بــا وی تماس
گرفت.
بیــژن زاهدی فــرد دربــاره دلیل دپــوی خودروها
در انبارهــای شــرکت ایــران خــودرو خراســان
بــه خراســان رضــوی گفــت :همــه ایــن خودروها
فروختــه شــده و صاحبانشــان مشــخص اســت
و بــه ازای هــر روزی کــه در تحویــل آن هــا تاخیــر
داشــته باشــیم ،بایــد بــه صاحبــان آن هــا جریمه
پرداخــت کنیــم .ما نیز از شــما بیشــتر پیگیــر این
موضوع هســتیم تــا خودروهــای مشــتریان را هر
چــه زودتر بــه آن هــا تحویــل دهیــم ،چرا کــه این
افراد یــا خرید قطعــی نکرده انــد و مانده حســاب
دارند و بــا تحویل خــودرو می توان مانده حســاب
آن هــا را دریافــت کرد یــا خریــد قطعی کــرده اند
و ما ملزم به پرداخت جریمه در قبال آن ها هستیم،
همچنین نگهداری خودروها در انبــار نیز برای ما
هزینه بر خواهد بود.
وی با تاکید بــر این که نظــارت ها بــر عملکرد این
شــرکت توســط دســتگاه های ذی ربط و نظارتی
استان به شدت انجام می شود ،افزود :به طور منظم
باید یک شــنبه صبح هــر هفته موجــودی خودرو و
وضعیت ارسال هایمان در هفته گذشته را به همه
نهادهای مربوط استان ،از جمله بازرسی استان،
اســتانداری و بازرســی ســازمان صنعــت ،معــدن
و تجــارت اســتان اطالع دهیــم و حتــی مدتی هم
بازرسان ســازمان صمت در محل شــرکت حضور
داشــتند و از نزدیــک بــر فراینــد فعالیت شــرکت
نظارت می کردند.

عکس :میثم دهقانی

معــاون ایرانیــان و امور مجلــس وزیر امــور خارجــه درباره
بازداشت یک آمریکایی در مشهد گفت :دستگیری وی به
دلیل شکایت شــاکی خصوصی است و مســائل امنیتی و
جاسوسی نیز مطرح نیست.حسین پناهی آذر در بخشی
از گفت و گوی تفصیلی با ایســنا در پاســخ به این سوال که
چندی پیش در رســانهها خبری مطرح شد که یک نظامی
ســابق آمریکایی در مشهد بازداشــت شده اســت ،وزارت
خارجه ایران نیز در اطالعیهای این موضــوع را تأیید کرد و
همچنین پس از مدتی نقل قولی از ســوی مقامات قضایی
مطرحشدکهاینآمریکاییدرایرانشاکیخصوصیدارد؛
آیاشمادرجریانآخرینوضعیتویهستید،گفت:قسمت
اول را باید اصالح کنم .وی نظامی آمریکایی نیست .یعنی
درواقعآمریکاییاست،ولینظامینیست،اوسالهاست
که به ایران به صورت شــخصی تردد داشــته است ،چرا که
گوییدوستانیدرایراندارد.دستگیریاشنیزمربوطبه
اخیر نیست .حدود شــش تا هفت ماه پیش این دستگیری
رخ داده اســت.وی در پاســخ به این ســوال که آیا در پرونده
وی مسائل امنیتی و جاسوســی نیز مطرح است ،گفت :تا
آنجاکهاطالعداریمدستگیریاوبهدلیلشکایتشاکی
خصوصی اســت ،مســائل امنیتی و جاسوســی نیز مطرح
نیست و همان موقع که وی دستگیر شد بر اساس مقررات
بینالمللیوکنوانسیونوین،دستگیریاینفردبهسفارت
ســوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریــکا در ایران
گزارش شد.معاون ایرانیان و امور مجلس وزیر امور خارجه
دربارهصدورحکمبرایاینآمریکاییهمگفت:هنوزحکم
قطعیبرایویصادرنشدهوطبیعیاستکهاتباعخارجی
نیزدرایرانوقتیشاکیخصوصیداشتهباشند،بایددوره
معمول رســیدگی قضایی را طی کننــد.وی همچنین در
پاسخ به ســوالی درباره راه اندازی دفاتر کنســولی ایران و
عربستانپسازتوافقاخیربیندوکشوراظهارکرد:اجرایی
نشدن این موضوع به رفتار طرف مقابل یعنی عربستان باز
میگردد .در توافقی که دو کشــور با یکدیگر داشتند ،قرار
شد که دفتر کنســولی ایران در جده فعال شــود و ما حتی
در این زمینه مسئول دفتر خود را معرفی کردیم ولی آن ها
تاکنونویزاییصادرنکردهاند.عربستاننیزدرهمانابتدا
مطرحکردکهدفترکنسولیشانرادرمشهدایجادکنندکه
ماباآنمخالفتنکردیم،ولیهنوزاقدامیعملیازسویآن
هاانجامنگرفتهاستوهمچنانپیگیرهستیمکهاینزمینه
فراهمشودکهدفاترکنسولیایجادشود.

گزارشمیدانی

مدیرعامل شــرکت ایران خودرو خراســان درباره
علت تاخیــر در ارســال خودروها از شــرکت برای
تحویل به مشــتریان ،گفت :در ایــن زمینه دو علت
وجود دارد که اولین آن وجود مشــکالت در تامین
قطعات است؛ چرا که قیمت تولیدات قطعه سازان
هنوز اصالح نشده است و وضعیت ارزی آن ها نیز
باید مشخص شــود و به همین دلیل ،روند تولید را
تا ســقف مشــخصی انجام می دهیم تا قطعات آن
ها تامین و تکمیل شود و تحویل مشتریان دهیم.
وی افزود :تعــدادی خــودرو در پارکینــگ فروش
داریــم که آماده ارســال اســت ،امــا مدتی بــود که
مشــکالتی در زمینه حمــل و نقل جــاده ای وجود
داشــت و به همین دلیل در دو هفته گذشته از این
طریق حتــی نتوانســتیم یک خــودرو هم ارســال
کنیم و همین موضوع ســبب شــد کــه خودروهای
تولید شده در انبار باقی بماند و از چند روز گذشته
براســاس تفاهــم هایی کــه انجــام گرفتــه ،حمل
خودروها دوباره آغاز شده است و امیدواریم در بازه
زمانی کوتاهی خودروهای قابل تحویل ،به دست
مشتریان برسد .امکان ترخیص تا  1100دستگاه
خودرو در روز وجود دارد؛ اما این موضوع منوط به

تامین خودروبر مورد نیاز است.
زاهدی فــرد ادامــه داد :تعــداد خودروبرهــای فعال
در کشــور تنها حدود  1200دســتگاه است و برخی
مواقع راننــدگان ایــن خودروهــا ،به حمــل ترانزیت
خودروهایــی که از کشــورهای حاشــیه خلیج فارس
بــه مقصــد افغانســتان و آســیای میانــه وارد کشــور
مــی شــود ،اقــدام مــی کننــد و چــون پرداخــت هــا
به راننــدگان در ایــن زمینه به دالر اســت و به نســبت
پرداختی های به ریال تا  7برابر بیشــتر بــوده ،اقبال
آن ها به فعالیت در آن زمینه اســت و این گونه دســت
مــا از خودروبرهــا بــرای تحویــل خودروهــا خالــی
می شــود و حتی گاهــی برای ما شــرط مــی گذارند
که فقــط خودروهای به مقصــد بندر عبــاس را حمل
می کنیم.وی با بیــان این که از طرفی بــا توجه به این
کــه از  25اســفندماه تــردد خودروبرها در جــاده ها
ممنوع می شــود ،از دو روز قبل این تاریخ هیچ ارسال
خودرویی انجــام نخواهد شــد ،بــه روش حمل دیگر
اشارهکردوگفت:ازحملبهوسیلهقطارهماستفاده
می کنیــم و روزانه حدود  100دســتگاه هــم با قطار
ارسال می شود ،اما جدای از محدودیت های ارسال
که تنها به دو شــهر تهران و تبریــز قطار ارســال دارد،

هزینههایمضاعفیمانندپیادهسازیدرایندوشهر
و بارگیری مجدد و انتقال خودروها به شهرهای دیگر
نیزوجوددارد.

•بازرسیاستان:بهموضوعورودمیکنیم

صحبت هــای مدیرعامل ایــران خودرو خراســان در
خصوص ارائه گزارش به صورت هفتگی به دســتگاه
های نظارتی استان در حالی بود که وقتی موضوع را
ازرئیسکلبازرسیخراسانرضویپیگیرمیشویم،
پاسخدیگریدریافتمیکنیم.حجتاالسالمحسن
درویشیاندراینبارهگفت:درمقطعیایناتفاقمی
افتاد اما این کــه هر هفته آماری ارائه شــود ،فکر نمی
کنمچنینباشد.
ویدربارهدپویخودروهادرانبارشرکتایرانخودرو
نیزگفت:حدود7ماهپیشچنینموضوعیمطرحشد
و بر همان اســاس ما و مراجع قضایی به موضوع ورود
کردیم ،چندین هزار خودرو در انبار موجود بود که به
دلیلکمبودقطعهدرانبارماندهبود.درآنمقطعورود
به این موضوع انجام شد ،اما پس از آن دیگر ورودی به
این شکل نداشتیم و با توجه به تصاویری که شما می
گوییدمابهاینموضوعنیزورودمیکنیم.

عضــو جامعــه مدرســین حــوزه علمیه قــم گفــت :زندگی
رهبــر معظــم انقــاب در عالــم اســام نمونــه اســت و در
عالم اســام نمونــهای مثل ایشــان در علم ،تقوا ،فراســت،
تدبیر ،حلــم ،شــجاعت ،صبر و دوراندیشــی ســراغ ندارم.
به گزارش تسنیم ،آیت ا ...محمد تقی مصباح یزدی دیروز
در همایش سه دهه تدبیر و مقاومت «تبیین جایگاه رهبری
مدبرانــه و حکیمانــه رهبــر معظم انقــاب طی  30ســال
سکانداری انقالب اســامی» در محل مدرسه علمیه نواب
مشهدافزود:عدهایخواباینراهمنمیدیدندکهحکومت
ونظامیاسالمیباهیچابزاروامکاناتیبتواندشکلبگیرد،
مگراولانقالبیادتاننیستهمهکشورهایپیشرفتهدنیا
علیهمابودندودرجنگتحمیلیحتیحاضربهفروشسیم
خاردار به ما نبودند؛ امــا اراده خدا چیز دیگــری بود .امروز
آمریکا از موشــکهای ایران میترســد و اعتــراف میکند
که هفــت میلیــارد دالر در خاورمیانه بدون هیــچ فایدهای
خــرج کــرده و تنها عایدی آنها شکســت پشــت شکســت
بوده اســت؛ اما با کدام قــوت موفق شــدیم؟ به تعبیــر امام
(ره) با پای برهنه ،این انقالب مســتضعفان بود .این حجت
را بر مــا تمام میکندکه اتکا فقط به اســباب عــادی و مادی
نباشــد.وی تصریح کرد :کار به جایی رســید کــه خارجی،
داخلی ،دوســت ،دشــمن پیر و جــوان رهبــری امــام (ره)
را پذیرفتنــد اما منتظر بودند تــا امام (ره) از دنیــا برود و بعد
فاتحهانقالبرابخوانندومیگفتندکهتازمانیکهامام(ره)
هست نمیشــود کاری کرد و در پی نقشههای شومی بعد
از رحلت امام(ره) بودند اما خدا بار دیگر به ما نشــان داد که
جایی که خــدا کاری را اراده کند ،نمیشــود اراده دیگری
قالب شــود.آیتا ...مصباحیزدی تصریح کــرد :هنر بزرگ
امام(ره) اخالص شــان بــود و راز پیروزی ایشــان اخالص و
احساسوظیفهشانبود؛قرآن،احادیثوتاریخهممیگوید
اگر کسی نیت خود را خالص کرد برای خدا و همه توانش را
گذاشت و به دنبال مقام نبود و فهمید که باید وظیفهاش را
انجامدهد،بهسرمنزلمقصودمیرسد.ویافزود:زندگی
رهبر معظم انقالب نیز در عالم اسالم نمونه است و در عالم
اســام نمونهای مثل ایشــان در علم ،تقوا ،فراست ،تدبیر،
حلم،شجاعت،صبرودوراندیشیسراغندارموایشانفردی
ممتازدرعالماسالماست؛ببینیدکهدشمنانمادربارهرهبر
معظم انقالب چه مطالبــی میگویند؛ یکــی از بزرگترین
شخصیتهای جهان گفته بود تا ایران چنین رهبری دارد
شکست نخواهد خورد؛ این سخن کســی است که دوست
مانیست.عضوجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمتاکیدکرد:
تک تک ما باید ســعی کنیم به وظیفه خود عمل کنیم و دوم
این که دیگران را روشن کنیم و وظایف شان را گوشزد کنیم
و روح همه این دعوتها هم باید بندگی خدا باشــد ،خدا را
بشناســیم و جایی که با کمک هم میتوانیم کار ها را انجام
دهیم کارگروهی و تشــکیالتی بر اســاس موازین اسالمی
داشتهباشیموقتیاینگونهعملکردیممیفهمیمکهچرا
رهبری در ســختترین شــرایط میفرمایند :من نسبت به
آیندهخوشبینم.
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