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جریان اصولگرایی باید نیمی از
رفتار و نگرش خود را تغییر دهد

افزایش156درصدیبارندگیدرخراسانرضوی
گزارش خبری
محمد جواد رنجبر

میزان بارندگــی طی ســال زراعی جاری در اســتان
خراسان رضوی نســبت به مدت مشابه سال گذشته
 156درصــد افزایــش یافت.بــه گــزارش خراســان
رضوی ،بر اســاس آمارهای مربوط به تحلیل مقایسه
ایبارندگیایستگاههایسینوپتیکخراسانرضوی
که توســط اداره کل هواشناسی اســتان منتشر شده
است ،از ابتدای ســال زراعی جاری تا دیروز137.7
میلی متر باران در خراســان رضوی باریده که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته که 53.8میلی متر بوده
 156درصد بیشــتر شــده اســت .این رقم همچنین
نســبت به دوره آماری مشــابه کــه 108.7میلی متر
بوده اســت 27 ،درصد افزایش را نشــان می دهد.از
ابتدای اسفندماه امسال تاکنون به صورت میانگین
 6.1میلــی متر بــاران در خراســان رضــوی بارید که
این میزان در مدت مشابه ســال گذشته 31.7میلی
متر و در دوره آماری 16میلی متر بوده اســت.میزان
بارندگی ثبت شــده در مشــهد از ابتدای سال زراعی
جاریتادیروز 126میلیمتربودهکهنسبتبهمدت
مشابهسالگذشتهکه 68.5میلیمتربودهاست84،

عکس :میثمدهقانی

رئیسجبههپیروانخطامامورهبریخراسانرضویگفت:
جریاناصولگراییبایدنیمیازسازماندهی،رفتارونگرش
خودراتغییردهدوایننهبهمعنایتغییردرجهتعوامفریبی
بلکه تغییر در جهت انطباق با موازینی اســت که امــام (ره)،
رهبری،اسالموانقالباعالممیکنند .محسنبنیهاشمی
در گفتوگــو با ایســنا در خصــوص چالشهای تغییر نســل
در جریــان اصولگرایی ،اظهــار کرد :جریــان اصولگرایی در
متن انقالب حضــور دارد و چهرههــای اصولگرایی جزئی از
متن انقالب هســتند بنابراین همواره در متــن جامعه برای
اصولگرایان چهرههایی که شــاخص باشــند و بتوانند کار را
مدیریتکنند،وجوددارندوازایننظرمشکلینیست .ویبا
بیاناینکهاصولگرایییکسازمانیاتشکلگروهمعدودی
نیست،افزود:راهاصولگراییمهمبودهومتکیبهاسالم،امام
حسین(ع) ،امام زمان(عج) و مرجعیت است .ا زمانی که این
هاهستند،امامورهبریدرمملکتپیرودارندواصولگرایی
نیز وجود دارد.بنی هاشمی با اشاره به این که اصولگرایی یا
انقالباسالمیبرایجذبافرادبایدکارها،افکارورفتارخود
رابراساسموازینانقالبکهتوسطامامورهبریبیانشده،
اصالح کنند ،افزود :علت دوری مردم از برخی اصولگرایان
این اســت که برخــی از آنها در عمــل از اهداف اعالم شــده
انقــاب و اســام دور شــدند .وی ادامــه داد :هــم اکنون در
مملکت ما رانت و قاچاق وجود دارد ،این رانت و قاچاق همه
چیزرابههمریختهاست.درمملکتماشایستهساالریکنار
گذاشته شده است .اگر اصولگرایان بخواهند مردم را جذب
کنند،بایدبههردرصدیکهدررانت،قاچاقوباندبازیسهم
دارند،آنراکناربگذارند.اصالحطلباننیزبایدهمینکاررا
انجامدهند.اینمواردراهجذبمردماستکهاصالحطلبو
اصولگرا به شعارهای خود وفادار باشند  .این فعال سیاسی
اصولگرا خاطرنشــان کــرد :اکنون مبنــای کار یک عــده از
اصولگرایان یا اصالحطلبان ،عوامفریبی و دروغگویی است
با وجود ایــن عوامفریبــی و دروغگویی مردم بایــد جذب چه
چیزی شوند .مردم از یک ســری نارساییها زجر میکشند
بنابراینبهچهدلیلبایدجذبیکسریعوامفریبودروغگو
شــوند؟ این عوامفریــب و دروغگو ممکن اســت نام خــود را
اصالحطلب،اصولگرا،اعتدالیوانقالبیبگذاردامادراصل
قضیه تفاوتی ندارد.بنی هاشمی گفت :جریان اصولگرایی
باید 50درصد از ســازماندهی ،رفتار و نگرش خود را تغییر
دهد و این نه به معنای تغییر در جهت عوامفریبی بلکه تغییر
در جهت انطبــاق با موازینی اســت کــه امــام(ره) ،رهبری،
اســام و انقالب اعالم میکنند.وی با بیان ایــن که درمیان
اصولگرایــان و اصالحطلبــان افــرادی حضــور دارنــد که به
آرمانهایاصولگرایییااصالحطلبیوفادارهستند،افزود:
افرادینیزحضوردارندکهخودرادراینجریانهاقراردادند
ومیخواهندبرآنهاسوارشوند.اینافرادمنافعشخصییا
گروهیدارندنهمنافعانقالبیوکشوری.تازمانیکهایننوع
افراد روی جریان اصولگرایی ،اصالحطلبی یا اعتدال سوار
هستند،راهدرستپیمودهنمیشود.اولینپاالیشدرهریک
ازاینجریانات،ایناستکهایننوعافرادیکهخودرابهاین
جریاناتوصلکردند،شناساییشوند.

طیسالزراعیجاریاتفاقافتاد

درصد بیشتر شده است .این رقم همچنین نسبت به
دورهآماریمشابهکه 122.8میلیمتربودهاست3،
درصد افزایش را نشان می دهد.از ابتدای اسفندماه
امســال تا دیروز 2.3میلی متر باران در مشــهد بارید
که این میزان در مدت مشــابه سال گذشته 38میلی
متــر و در دوره آمــاری 15.8میلی متر بوده اســت.از
ابتدای ســال زراعی جاری تا روز گذشته بارندگی در
همه شهرستان های خراسان رضوی نسبت به مدت
مشــابه ســال گذشــته افزایش یافته است.بیشترین

میزان افزایش بارندگی در خراسان رضوی مربوط به
شهرستانهایتایبادبا 492درصد،سبزواربا396
درصد و گناباد بــا  353درصد بوده اســت.میانگین
ساالنهبارندگیدرکشور 250میلیمترودرخراسان
رضوی 210میلیمتراست.

•بارندگیدرخراسانرضوینرمال
پیشبینیشد
مدیرکل هواشناسی خراســان رضوی هم در گفت و

گو با ایرنا اظهار کرد :بارندگی در مناطق مختلف این
استان تا اردیبهشت سال آینده نرمال و بیش از نرمال
پیشبینیشدهاست.
محســن عراقی زاده افزود :بر اســاس پیش بینی ها،
بارشهاطیسهماهپیشرودربیشترمناطقخراسان
رضویبهویژهشهرستانهایشمالغربایناستان
در حد نرمال تا بیش از نرمال پیش بینی شــده اســت
و فقــط در بخش کوچکــی از جنــوب غــرب و جنوب
شــرق این اســتان بارش ها در حد نرمال خواهد بود.
وی ادامه داد :برای اســفند ماه امســال نیز بارندگی
در کل اســتان خراســان رضوی بیــش از نرمال پیش
بینی شده است که در بخشی از شــمال غرب استان
از جمله شهرســتان های قوچان و چناران  10تا 20
میلی متر بیــش از میانگیــن بلند مدت خواهــد بود.
مدیرکل هواشناســی اســتان گفت :بر اســاس پیش
بینی هــا ،در فروردین مــاه ســال آینــده بارندگی در
بیشــتر نقــاط خراســان رضــوی در حــد نرمــال تــا
 ۵میلی متر بیــش از نرمال پیش بینی شــده اســت.
وی افــزود :پیــش بینی هــا حاکــی از آن اســت که در
اردیبهشتماهسالآیندهنیزبارندگیدرنیمهجنوبی
خراسانرضویدرحدنرمالودربیشترنقاطشمالی
استانبیشازنرمالخواهدبود.

نماینده مردم مشهد و کالت خبر داد

اختصاص 8هزارمیلیارداوراقمالیاسالمیبرایحملونقلوبازآفرینیشهریبافتفرسودهپیرامونحرمهایمطهر

حمیدی /نماینده مردم مشهد و کالت گفت :مجلس شورای اسالمی
بند«د» تبصره  5الیحــه بودجه  98را از  55هــزار میلیارد ریال به 80
هزار میلیارد ریال افزایش و بازآفرینی بافت فرسوده اطراف حرمهای
مطهر امام رضــا(ع) ،حضــرت معصومــه(س) ،حضــرت عبدالعظیم
حسنی(ع) و حضرت احمد ابن موسی(ع) را نیز در قالب این بند تبصره
 5الیحه بودجــه  98گنجاند و بــرای تایید الیحه بودجه را به شــورای
نگهبان ارسال کرد.
به گزارش خراســان رضــوی ،در بنــد«د» تبصره  5الیحــه بودجه 98
ارسالی مجلس شــورای اســامی به شــورای نگهبان که روز گذشته
منتشرشد ،آمده است" شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به
آنها با تایید وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای
کشــور) تا ســقف  80هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی ریالی را
تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سودآن توسط همان شهرداریها

منتشــر کنند .حداقــل  60درصد از ســقف اوراق موضوع ایــن بند به
طرحهای قطار شهری و حملونقل شــهری و بازآفرینی شهری بافت
فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا(ع) ،حضرت معصومه(س)،
حضــرت عبدالعظیــم حســنی(ع) و حضــرت احمــد ابن موســی(ع)
اختصاص مییابد .تضمین بازپرداخت اصل و ســود ایــن اوراق برای
اجرای طرحهای قطار شهری و حملونقل شهری و بازآفرینی شهری
بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر به نسبت 50دولت و 50درصد
شهرداریهاســت و تضمین  50درصد ســهم دولت بر عهده سازمان
برنامهوبودجه کشور است.
اوراق فروش نرفتــه این بند در ســقف مطالبــات معوق طرح بــا تایید
شــهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشــور قابل واگذاری به
طلبکاران آن طرح می باشد".
رضا شیران خراسانی نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای

اسالمی ،در گفت وگو با خراسان رضوی در توضیح این تغییر در الیحه
بودجه  98اظهار کرد :دولت در قالب تبصره  5قانون بودجه معادل 5
هزار و 500میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی برای توسعه حملونقل
شهر در نظر گرفته بود که با تصویب نمایندگان مجلس این اعتبار به 8
هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی افزود :از این میزان ،ســه هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی
برای توسعه طرحهای حریم حرم امام رضا(ع) ،حضرت معصومه(س)
و آستان مقدس شاهچراغ در نظر گرفتهشده که دولت نصف سود اوراق
را متقبل شده است.
وی گفت :مهمترین امتیاز این اوراق این است که نصف سود اوراق را
دولت پرداخت میکند .عمده این اعتبار برای طرح بافت اطراف حرم
امام رضا(ع) است که به تصویب نهایی مجلس شورای اسالمی رسیده
است و به شورای نگهبان ارسالشده است.

از میان خبرها
گوناگون

حجت االسالم والمسلمین رئیسی:

سیره امام رضا(ع) الگویی برای
تمام ادیان ابراهیمی است
تولیت آستان قدس رضوی گفت :ســبک زندگی و سخنان
امام رضــا(ع) الگویی برای تمــام ادیان ابراهیمی اســت.به
گزارشآستاننیوز،حجتاالسالموالمسلمینسیدابراهیم
رئیسی در مراسم اختتامیه نخستین کنفرانس بینالمللی
تربیت دینی در ادیان ابراهیمی که دیروز با حضور جمعی از
اندیشمندان و محققان برجسته دینی داخل و خارج کشور
در بنیاد پژوهشهای اسالمی آســتان قدس رضوی برگزار
شد،افزود :امروز شاهد آثار جدایی معنویت از زندگی انسان
و سیاست و بالهای آن هستیم .مستکبران ظلمهای زیادی
به مردم میکنند که این خوی زیادهخواهی ،محصول توجه
نداشــتن به خــدا و ارزشهــای الهی اســت.وی ادامــه داد:
کالهکهایهستهایوتجاوزبهحقوقاولیهمردمفلسطین
محصول همیــن نگاه اســت .از ایــن رو الزم اســت صاحبان
اندیشه و تفکر ،پژوهشگران و محققان گردهم جمع شوند و
با هماندیشی ،راهکارهای اجرایی برای ایستادگی در برابر
اندیشههای تحمیلی و ســکوالر ارائه دهند.حجتاالسالم
والمسلمین رئیسی خاطرنشان کرد :احساس ما این است
در پناه دین ،نگاه تحمیلی که امروز از سوی برخی صاحبان
اندیشــه و تفکر القا میشــود ،وجود ندارد .ایــن دین ،دینی
است که پرچمدار آن رسول خدا(ص) است .همه پیغمبران
الهی در آموختهها مشترک هســتند و اشتراکشان از جهت
دعوت به خدا ،معاد و زندگی الهــی و دوری از هر گونه ظلم و
استثماراست.

رئیساتحادیهرستورانداراناعالمکرد:

کاهش  30تا  40درصدی فروش
رستوران داران در پی گرانی گوشت

رئیــس اتحادیه رســتورانداران مشــهد گفــت :افزایش
قیمــت گوشــت ســبب کاهــش  30تــا  40درصــدی
فــروش رســتورانداران شــده است .حســن امیریــان
در گفتوگــو با ایســنا ،در خصــوص تاثیر قیمت گوشــت
بــر بــازار رســتورانداران اظهــار کــرد :رســتورانداران
هیچ نقشــی در افزایش قیمــت ندارند و افزایــش و تغییر
قیمــت دارای پروســهای اســت .رونــد ایــن پروســه بــه
این صورت اســت کــه بعــد از گرانی یکــی از مــواد اولیه،
فاکتورها توسط رســتورانداران به اتحادیه ارسال و پس
از بررســی به انجمــن حمایــت از حقــوق مصرفکننده
فرستاده میشــود.وی افزود :پس از ارزیابی این انجمن
و بهرهمنــدی از مشــاوره اتحادیــه و کارشناســان خــود
که حــدود  5تــا  10روز بــه طــول میانجامــد ،فاکتورها
به اتاق اصناف ارســال و پــس از تایید آنان بــرای امضا به
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت فرســتاده و بعد از تایید
اتــاق اصناف توســط اتحادیه به اعضا ارســال میشــود.
امیریان گفت :در جدیدترین قیمت مصوب اعالم شده،
فقط گرانی گوشت لحاظ شده اســت و در قیمت مصوب
جدید  20درصد افزایش حقوق کارگران نیز مورد توجه
قرار می گیرد.

گزارش جلسه
سیاست

در دومین تحلیل و ایدهپردازی بیانیه گام دوم انقالب مطرح شد

انقالبی نماها تهدیدی برای گام دوم انقالب
دومیــن نشســت بــزم اندیشــه بــا موضــوع تحلیــل و
ایدهپــردازی بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی عصــر
دوشنبه گذشته در مشهد برگزار شد.

•انقالبینماها تهدیدی برای گام دوم انقالب

به گزارش موسسه جوانان آســتان قدس رضوی،علی
ســهیلی فعــال فرهنگــی در ایــن نشســت ،مهمتریــن
دغدغــه خــود را بــه تهدیــدات پیــش روی ایــن بیانیه
معطــوف و بیان کــرد :در قلب هــر بیانیهای ،یکســری
تهدیدات برای به ســرانجام رســیدن آن وجود دارد که
باید بتوانیم دانش و قــدرت تحلیلی الزم بــرای تبیین
ابعاد مختلف ایــن تهدیدات را در خود ایجــاد کنیم که
برای مقابله بــا این تهدیــدات ،جوانان بایــد اطالعات
کافی راجع بــه انقالبی گــری و انقالبینماها داشــته
باشــند ،همچنین الزم است برای رســیدن به گام دوم
انقــاب از نظریهپــردازی تئوریــک اســتفاده کننــد تا
بتوانند برای اقــدام و عمل به متن بیانیــه گام بردارند.
وی بهضرورت بررســی لفظ بایدونبایدهــا در متن این
بیانیه تأکید و بیان کــرد :برای جلوگیری از آســیبها
و تهدیــدات حول محــور ایــن بیانیــه ،جوانــان باید به
لفــظ بایدهــا و نبایدهــا در بیانیه کــه بیشــترین تأکید
آن برعدالت و بعــد شــناخت و بهرهگیــری از عبرتها

و تجربیات معطوف شــده اســت ،توجه و ایــن الفاظ را
بهعنوان یک نقشه و راهکار مدنظر قرار دهند.

•نامزد شدن جوانان بدون تربیت شدن در
پستهای حکومتی خطرناک است

جلیل معماریانی کارشناس حوزه فرهنگ و اجتماع هم
در این نشست به خطراتی که میتواند برای یک جامعه
باریشههای سست به وجود آید اشاره کرد و نامزدشدن
جوانــان بدون تربیــت شــدن در پســتهای حکومتی
را خطرنــاک دانســت و گفــت :وقتــی جــوان مراحــل
رشدی و تربیتی را طی نمی کند و بهصورت خطی فکر
میکند و هنوز مهارت تفکر شــبکهای را در خود ایجاد
نکرده اســت ،حضور وی بر منصب قدرت و پستهای
حکومتی خطرساز میشــود ،باید منظومههای تفکر،
علــم ،معنویت وزندگــی به فکــر جوانان منتقل شــود،
تنها در این صورت است که میتواند از درون به وسعت
برســد و متن بیانیه گام دوم انقــاب را عملی کند و در
مقابل گسستگی ها و نشتهای جامعه بایستد.وی به
دو راه آماده شــدن جوان برای قبول مســئولیت اشاره
و خاطرنشــان کرد :بــرای این کــه جوانــان بتوانند در
چله دوم انقــاب قبول مســئولیت کنند بایــد در ابتدا
مدرســه داری مملکت را به معنای دینــی تقویت کنیم

و در مرحله دوم ،تشــکلهای فرهنگی و دانشــجویی و
تربیتی نظاممندی ایجاد شود تا زمینه رشد جوانان در
آن جا فراهم شــود ،طبیعت ًا طی این تشکلها ،سیستم
تربیتی از حالــت اســتوانهای به مخروطــی تبدیل می
شــود و در ســایه آن می توان فرمول منطقی ،تربیتی و
علمی مبتنی بر حکمت الهی و بر مبنای حوصله جوان
را طراحی کرد .

•جامعه ما به تشکیل شبکه جوانان مؤمن
انقالبی نیازمند است

مرتضی سعیدی زاده دبیر باشگاه فکر و اندیشه انقالب
اسالمی نیز در این نشست با اشــاره به مهمترین الزمه
طلوع حکومت مهدوی ابراز کــرد :عزیزانی که انقالب
را در دهــه هــای  50و  60ایجــاد کــرده و بــه دهه 90
رساندند نیاز به توجه و تعمیر قلبشان دارند و لزوم ًا اگر
این مهم محقق نشــود ،طلــوع مهدوی اتفــاق نخواهد
افتــاد و در ادامه ،برای حرکــت از نقطه فعلــی به نقطه
تمدن مهدوی و اسالمی ،باید دولتی اسالمی تشکیل
شود ،متأسفانه ما همچنان در الیهای از دولت اسالمی
گیر افتادهایم که حضــور جوانان بــرای حرکت در این
مسیر راه گشاست.
وی در خصــوص لزوم پمپــاژ نیروی انســانی جــوان با
نگاهی اســامی برای اجرایی شــدن گام دوم انقالب
اظهــار کــرد :متأســفانه برخــی مســئوالن و نخبــگان
معتقد نیستند که اسالم میتواند تنها راه برونرفت از
مشکالت کشور باشد و ناکارآمدیها در حل مشکالت
کشــوری به بی احترامی به مبانی اســام برمیگردد،
جامعه نیاز به تشکیل شبکهای از جوانان مؤمن انقالبی
با بستر گفتمان انقالب دارد تا عبور از اختالف سالیق و
جسارت نقدپذیری در آنان محقق شود .میثم ظهوریان
فعال اجتماعی در این نشست درباره مهمترین تفاوت
نگاه رهبری با برخی نخبگان در خصوص چالشهای
انقالب بیان کــرد :نگاه رهبر انقالب بــه این چالشها
نــگاه تمدنــی اســت و ماننــد برخــی نخبــگان ،دیدی
گلخانهای و بسته به چالشهای انقالبی ندارد و ایشان
بر این نکته مهم تأکیددارند که چالشهایی که غرب به
بدنه انقالب وارد میکند ،به ســبک و شیوه منحصر به
زمان خود همیشــه وجود دارد ،روزی با جنگ و زمانی
با تحریم نفت اما انقالب اسالمی آنقدر در حفظ سنگر
حاکمیــت ملی خــود توانمند بــوده که امــروزه جهان،
بیرون رفتن آمریکا از منطقه را به نظاره نشسته است.

