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آیتا...علمالهدیبااشارهبهسخنانرهبرمعظمانقالبدردیداربااعضایمجلسخبرگانرهبری:

برفرضاینکهمسئولییکموردهماشتباهکرد،نگوییمعاملنفوذیدشمناست
از کاالی ایرانی اســت .ما که امــروز میآییم گریبان آقای
مسئولرامیگیریمکهچراباسوءتدبیرتدرمقابلتهاجم
اقتصادیدشمناینکارراانجامدادی،خودمادرمسئله
استفاده نکردن از کاالی خارجی چقدر قدم برداشتیم؟
در حمایــت از کاالی ایرانــی چقــدر حرکــت کردیــم؟

نمازجمعه
مسعودحمیدی

•جوابهایوزیراقتصادقانعکنندهنبود
وی ادامــه داد :معمــو ًال در اینگونــه برنامههــا به دلیل
محدودیتزمانی،پنجنفربیشترسؤالنمیپرسندامادر
ایننشست 13،نفرازخبرگانیعنیمجتهدینوعلماکه
نماینده مردم در مجلس خبرگان از بالد مختلف بودند،
ســؤال کردند و آقای وزیــر اقتصاد هــم در دو وقت صبح
و بعدازظهر ،برای پاســخ آمدند اما جوابهــا برای علما
قانعکننده نبود.نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی
بابیــان اینکه مشــکالت اقتصادی و معیشــتی ،صدمه
زیادی به قشر آسیبپذیر وارد کرده اســت ،افزود :سال
گذشتهمان چگونه گذشــت؟ نباید نیمه خالی لیوان را
دید ،بایــد هم نیمه خالی و هــم نیمه پر را دید؛ در ســالی
که گذشت مشــکالت اقتصادی و معیشتی به خصوص
برای قشر آســیبپذیر در حد فوق طاقت پیش آمد و این
مشکالت به قشر آسیبپذیر ،ضربه و صدمه زیادی وارد
کرد ،یک مقدارش اقتضای انقالبی اســت که در مقابل
همه قدرتهای استکباری ایســتاده است .انقالبی که
میرود دنیــا را بیدار کند و بناســت زمینهســاز حکومت
جهانی اســام بهوســیله وجود مقدس امام زمان (عج)
باشد ،دشــمن زیاد دارد.وی ادامه داد :انقالب اسالمی
دشمنانزیادیداردوقدرتهایکفروالحادیواستکبار

•خودمانهممقصریم

عکس :آرشیو

امامجمعهمشهدبااشارهبهسخنانرهبرمعظمانقالب
در دیدار بــا اعضای مجلــس خبرگان رهبــری مبنی بر
تعیین مرزبندی با دشــمن گفت :این که حاال یک آقای
مسئولی روز و شب در حال دویدن است برفرض این که
یک مورد هم اشــتباه کرد و یک جا خطا رفت ،نیاییم یقه
او را بگیریم و بگوییم این عامل نفوذی دشــمن است.به
گزارشخراسانرضوی،آیتا...علمالهدیروزگذشته
در خطبه دوم نماز جمعه مشهد مقدس با اشــاره به آغاز
ماه رجــب و تبریــک والدت حضرت جواداالئمــه(ع) ،به
برگزاریاجالسخبرگانرهبریدرهفتهگذشتهاشاره
و اظهار کرد :دو ســه روز قبل ،اجالس خبرگان با حضور
آقای وزیر اقتصــاد و دارایی برگــزار و در آن درباره نکاتی
بحث شــد .البته در این اجــاس از آقــای رئیسجمهور
دعوتشدهبودکهایشانبیایندوبهسؤاالتپاسخبدهند
که ســؤاالت در حقیقت مجموعــه مطالبــات مردمی از
مشکالتعمدهمعیشتی،اقتصادیومسائلروزبودکه
آقایرئیسجمهوردرسفرعراقبودندوآقایوزیرآمد.

جهانی بر سر این انقالب ریختهاند .روزی از این انقالب
وحشــت داشــتهاند به این دلیل که انقالب ،ایــران را که
روزگاری پایگاه استراتژیک آنها در منطقه بود ،از آنها
گرفتهاست.آیتا...علمالهدیگفت:وحشتدشمنان
تنهاازایننیستکهانقالباینموقعیتراازآنهاگرفته
بلکهبهایندلیلاستکهجمهوریاسالمیایرانمانند
سنگالخیجلویراهاستکباروآمریکاقرارگرفتهاستو
حیاتآنهاراتهدیدمیکند.معلوماستاجازهنخواهند
داد ملتی که در این  40ســال آنها را بــه انواع مذلتها
دچار کرده اســت ،زندگی آرام و راحتی داشــته باشند و
همهچیز را هدف قــرار میدهند.وی افــزود :در این40
ســال عمر انقالب اســامی ،هر روز آن آمریکا و استکبار
با یک فتنه ،توطئــه ،نامردی و تهاجم به ســراغ مــا آمد و
درعینحال همه اینها را پشت سر گذاشتیم ولی آنها
کهاجازهنمیدهندمازندگیآرامیداشتهباشیمدرقالب
تحریمهاوتهاجمهایاقتصادیوفتنههایمختلفبهما
تهاجممیکنند.

•مسئوالنغالباآدمهایخوبیهستند
امامجمعهمشهدگفت:مسئوالنماغالب ًاآدمهایخوبی
هستند .این که ما بخواهیم به مســئوالن بدبین باشیم،
درست نیست .رهبر معظم انقالب در بیانات دیروز(پنج
شــنبه) خود با اعضای مجلــس خبــرگان فرمودند مهم
برای ما این است که با دشــمن مرزبندی داشته باشیم.
یعنی مرز دشمن و غیر دشمن را مشخص کنیم .دشمن
مااستکبارجهانی،آمریکا،غربوعواملنفوذیآنهادر
داخلکشوراست.امااینکهحاالیکآقایمسئولیروز
و شب در حال دویدن است برفرض این که یک مورد هم

اشتباه کرد و یک جا خطا رفت ،آدمی که میخواهد کار
کندخطاهممیکند،نیاییمیقهاشرابگیریموبگوییماین
عاملنفوذیدشمناست،خوددشمناستوبخواهیم
بااودرگیرشویم.

•مضیق ههابهخاطرسوءتدبیربود

وی افزود :این درگیری باعث میشود ما از دشمن غافل
شویم .لذا باید حواسمان جمع باشد .غالب مسئوالن به
خصوص مسئوالن درجهیک اجرایی ،مجلس و قضایی
آدمهایخوبیهستند؛ولیبایداینراهمبدانیمباهمه
خوبیهایی که دارنــد مقداری از فالکتی که ما امســال
گرفتارآنشدیمومضیقهایکهازنظراقتصادیومعیشت
دچارآنشدیم،بهدلیلسوءتدبیرآنهابود.

•ارز 4200برای واردات خوراک گربه و سگ

آیت ا ...علــم الهدی ادامه داد :دشــمن قدرت نداشــت.
دشمن نمیتوانســت ما را اینگونه مســتأصل کند .این
سوء تدبیرها باعث شد ما مستأصل شــویم .دروازه بانک
را باز کردند و دالر 4200تومانــی را بین مردم ریختند و
حاال آخر سال که حســاب میکنیم؛ میبینیم با این دالر
 4200تومانیچندتنخوراکگربهوسگولوازمآرایشی
از خارج وارد کردهاند .این واقع ًا سوء تدبیر بود.وی گفت:
امروز با مشــکالت ارزی و کمبود ارز در کاالهای اساسی
مواجه ایم .حاال بیاییم و یکمرتبه دروازه بانک را بازکنیم
و ارز را بریزیم دست یکمشت آدم سودجوی شهوتران
بیرحمکهلوازمآرایشوخوراکگربهوسگازخارجوارد
کنند .معلوم اســت این چه وضعی برای مــا پیش خواهد
آورد.امامجمعه مشــهد افزود :رهبر معظم انقالب سال
گذشتهدرهمینمکاناعالمکردندسال97سالحمایت

وی افزود :شما برادران و خواهران به منزل خود بروید و
نگاهکنیدکهازابتدایامسالتاکنوندرهمهخریدهایی
که انجام دادهاید ،چه تعداد کاالی خارجی بوده اســت؟
چه تعداد پارچه و لباس خارجی بوده اســت؟ چه میزان
از لوازمخانگــی و جهیزیــه فرزندانتــان کاالی خارجی
بوده است؟ ما خودمان هم کاری نکردیم .این که بیاییم
و بگوییم ســوء تدبیر بعضی مســئوالن ،خودمــان هم در
اینقضیهمقصرهستیموقدمیبرنداشتیم.آیتا...علم
الهدی ادامه داد :برای ســال 98ما ،دشمن نقشههای
زیادی کشیده اســت و توطئههای فراوانی در نظر دارد؛
اما ایــن را بدانید 40ســال از عمر انقالب را پشــت ســر
گذاشــتیم ،در این  40ســال عمر انقالب از آمریکا هیچ
کاری برنیامد که بگوییم انجام نــداد ،اگر تهاجم نظامی
نکرد بــه این دلیل اســت کــه عرضه و قــدرت ایــن کار را
ندارد  .دفاعمقدسراتجربهکردهوپایمردی،شهادتو
رشادت شما مردم را دیده است و قدرت ندارد جلو بیاید.
ویتصریحکرد:هیچکاریازعهدهآمریکابرنمیآمدکه
دراین40سالنکردهباشد.روزگذشته(پنجشنبه)رهبر
معظمانقالبنکتهایفرمودند؛آمریکاگفتهمابعدازاین
تهاجم اقتصادی تحریمی را بر ایــران وارد خواهیم کرد
که در تاریخ آمریکا این تحریم و فشار اقتصادی بیسابقه
اســت .رهبر معظم انقــاب فرمودنــد :ما هم بــه آمریکا
میگوییــم در مقابل ایــن تهاجم هم شکســتی خواهی
خورد که این شکســت در تاریخ آمریکا بیســابقه است.
امامجمعهمشهدگفت:بااینتهدیدیکهاینهامیکنند،
دشــمنی حداکثــری ،بســیج حداکثــری میخواهــد.
دشــمن میگوید من با همه قدرت میآیــم ،ما هم باید با
همه قدرت بســیج شویم .معنای بســیج حداکثری این
نیستکهتنهاگروههایبسیجو سپاهآمادهباشند،بسیج
حداکثری جلودار مــردم ،دولت و مســئوالن ،مجلس و
قوه قضاییه و هرچه امکان در حوزه حاکمیت این کشور
است؛بهصورتحرکتجهادیهمهقوابایدبسیجشوند
ومردمهمبایدپشتسرآنهابسیجشوند.ویافزود :این
مردمدرطولهشتسالدفاعمقدسبسیجحداکثری
رابهدنیانشاندادند.آنروزکهبناشددشمنرااستکبار
جهانی بهصورت بعثی کافر به ســراغ ما بفرستد؛ بسیج

مردموبسیججوانانتنهانبود،بسیجرزمندگانتنهانبود،
بسیجسپاهتنهانبود،آنخواهرزحمتکشانقالبیهم
در یک روستا با نان پختن برای جبهه ،بسیج شد .بسیج
حداکثرییعنیاین.اگربناشددرسال 98آمریکاباهمه
قدرتبیاید،ماهمبایدباهمهقدرتبیاییم.

•خداوندباماست

امامجمعــه مشــهد ادامــه داد :همــه قــدرت مــا دولــت
نیست،همه قدرت ما سپاه نیســت ،همه قدرت ما ارتش
نیست،همهقدرتماشمامردممتدینانقالبیهستید.
بسیج حداکثری در مقابل تهاجم حداکثری الزم است.
از همه مهمتر خداوند اســت.وی گفت :یادمان باشــد ما
که با بســیج حداکثری به ســراغ توطئه آمریکا در ســال
 98میرویم و خداوند را داریم40،ســال در این انقالب
همهچیزمامتعلقبهخداوندبود.رویهرنقطهکهانگشت
بگذارید دســت غیبــی قــدرت حقتعالــی را میبینید.
این خدای 40ســال اول انقالب پیر نشــده اســت ما پیر
شدهایم اما خداوند پیرو ناتوان نشده است .خداوند40
ساله انقالب ضعیف نشده است .این خداوند االن هم با
ماست بهشــرط این که ما هم با خداوند باشیم .ما هم به
همین خداوند اعتماد داشته باشیم و از چیزی نترسیم.
آیت ا ...علم الهدی افزود :نگوییم که دشــمن پیشــنهاد
داده یک کنوانســیون را امضا کنید و با دست و پای خود
به دام من بیایید و ما هم بترسیم و این کار را بکنیم .آقای
مسئولمابگویدکهآمریکابهانهنگیرد؛شماخدارادارید.
به خاطر این که آمریــکا بهانه نگیرد ما برویم تســلیمش
شویم؟ وی گفت :برادران و خواهران 40،سال دوم هم
یادمان باشد آن خدای 40ســال اول را داریم به شرطی
کهبابسیجحداکثریبهسراغدشمنخدابرویمودربرابر
دشــمنان خدا قیام و مقاومــت کنیم ،نترســیم و مأیوس
نشویم،امیدواریمابهخداستواینامیدواریرادر40
سالهاولانقالبلمسکردیم،باورکنیماینقدرتراواز
اینباورهمفراموشنکنیم .امامجمعهمشهددرادامه به
ســخنرانی رهبر معظم انقــاب در اول فروردین  98در
حرمامامرضا(ع)اشارهکردوگفت :رهبرمعظمانقالب
برحسببرخورداریازبرکاتاینعتبهمقدسهبهمشهد
مشرف میشوند و روز پنج شــنبه اول فروردین از ساعت
 3بعدازظهر ،بــا افاضات و کلمات گهربارشــان ،راهبرد
یکسالهحرکتانقالبرابهمارهنمونخواهندفرمود.از
همهشماعزیزان،مردممشهد،خراسانوشهرستانهای
اطراف دعوت میکنم انشــاءا ...برای بهرهبــرداری از
فیوضاترهبرمعظمانقالبدرروزاولسال 98درهمین
مکانوصحنهاورواقهایاطرافحضوربههمبرسانند.

ابالغاستاندار دربارهرفعابهام درتعیینسالمالیبنگاههایاقتصادی
دادستان مرکز استان با بیان این که هماهنگی بین
دستگاه های استان عالی است ،تصریح کرد :برای
حمایت همه جانبه از بخش اقتصادی آماده ایم.به
گزارشاتاقبازرگانیاستان،قاضیغالمعلیصادقی
پنجشنبهگذشتهدرآخریننشستشورایگفتوگوی
دولتوبخشخصوصیاستاندرسال،97خطاببه
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد :آن تصمیماتی
که الزم است دستگاه قضایی در آن ها به صورت جدی
و فعاالنه نظر بدهد ،حمایت یا اقدام کند؛ اعالم شود تا
ولوشدهدربرههایتصمیمیفراقانونیبرایآنگرفته
شود.دراین جلسه همچنین رزم حسینی استاندار
گفت  :امیدواریم با همکاری بیش از پیش نمایندگان
مجلس شورای اسالمی بتوانیم برای رفع مشکالت
فعاالنبخشخصوصیودستیابیبهتوسعهوآبادانی
گامبرداریم.شافعی،رئیساتاقایرانوخراسانرضوی
نیزدرواکنشبهسخناندادستانتاکیدکرد:شنیدن
این سخنان و حمایت ها در آستانه سال جدید افق
نویی برای ما ایجاد می کند و امیدهای تازه و راه های
جدیدیبرایماخواهدگشود.اینکهقوهقضاییهبهاین
نتیجهرسیدهکهشایدبیشاز 70درصدگرفتاریهاو

اختصاص 17هزار تن شکر

معــاون بازرگانــی ســازمان صمــت گفــت :بعــد از
پیگیریهای انجام شده برای دریافت سهمیه شکر
اســتان ،طی ســه مرحله حدود 17هزار تن سهمیه
به اســتان تعلق گرفت .غفوری مقدم در گفتوگو با
ایسناافزود:تاکنون 14هزارو 500تن وازاینمقدار
هزارو 500تنبرایمصارفخانواروبقیهبرایرفع
نیازهایصنفوصنعتتوزیعشدهاست.

پروندههایشبهمسائلاقتصادیبرمیگرددوتوسعه
اقتصادی در معنای توسعه همه جانبه کشور خواهد
بود ،برای ما یک فرصت طالیی است .در این جلسه
همچنین لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی
بخشخصوصیودولتاستان بهتبییندستورکارهای
این جلسه در حوزه تامین اجتماعی پرداخت و گفت:
یکی از نکات موجود در این حوزه ،رفع ابهامات تعیین
سالمالیبراساسمندرجاتبخشنامهستاداقتصاد
مقاومتیاستکهصورتهایمالیبهجای 10ساله،
یک ساله بررسی شوند.وی ادامه داد :ابهام در سال
مالیبنگاههایاقتصادیامروزیکمشکلاست؛سال
مالیدراساسنامه براساسقانونتجارتبنگاههایک
تاریخبهشمارمیآیدوآنچهتامیناجتماعیمعیارقرار
داده ،در هیچ بخشنامه ای وجود ندارد و تنها در قالب
حوزه تامین اجتماعی است .پیشنهاد ما این است که
معیار سال مالی ،اساسنامه هر شرکت باشد و موضوع
با تامین اجتماعی توافق شده و باید به شعب تامین
اجتماعی ابالغ شود تا برای اجرای آن اقدام کنند.در
ادامه استاندار خراسان رضوی دستور ابالغ شدن این
موضوعبهشعبتامیناجتماعیاستانراصادرکرد.

اعالم قیمت میوه تنظیم بازار

رئیس ســازمان تعاون روستایی اســتان گفت :پنج
هزار تن میوه شــب عید شــامل  ۳۵۰۰تــن پرتقال
و  ۱۵۰۰تــن ســیب در ســردخانههای خراســان
رضوی ذخیرهسازی شده اســت وتوزیع آن از شنبه
(امروز) آغــاز می شــود.به گزارش تســنیم ،قیمت
پرتقال بهازای هر کیلوگــرم  4هزار تومــان و برای
سیب  7هزارتومانتعیینشدهاست.

از میان خبرها
سیاست

مدیرکلاطالعاتاستان:

خط قرمز ما در تأیید صالحیت ها،
تخلفات و جرایم خواهد بود
دربرخوردبافسادتعارفنداریم

مشــاور وزیر و مدیر کل اطالعات خراســان رضوی با اشــاره
به انتخابات پیش روی مجلس ،گفت :مردم مطمئن باشند
در برخورد با فســاد تعارفــی نداریم و خــط قرمز مــا در تأیید
صالحیت ها ،فســاد یا تخلفــات اقتصادی اســت .مدیر کل
اطالعات اســتان در جلســه هم اندیشــی با اســتادان حوزه
علمیه استان ،ضمن شــنیدن دغدغه ها و دیدگاه های آنان
دربارهمشکالت،آسیبهاونقاطقوتکشور،بهبیانیهرهبر
«تحلیل کاستی
انقالب درباره «گام دوم» اشاره و تأکید کرد:
ِ
ها و ظرفیت های نظام اســامی در گام دوم انقالب ضروری
استودراینمسیرجوانانبایدپیشگامباشند».ویباتأکید
بر این که سیاســت زدگــی مســئوالن ،التهــاب را در جامعه
افزایش می دهد ،افزود :مسئوالن کشور در دو سال آینده بر
مسائلاقتصادیومشکالتمعیشتیمردمتمرکزمیکنند
ودراینمسیر،ازتخلفاتوجرایمافرادچشمپوشینخواهیم
کرد.مدیرکلاطالعاتاستانبهانتخاباتپیشرویمجلس
اشارهکردوادامهداد:مردممطمئنباشنددربرخوردبافساد
تعارفی نداریم و خط قرمز ما در تأیید صالحیت ها ،فســاد یا
تخلفات اقتصادی است .این مقام امنیتی در بخش دیگری
از سخنانش ،تحلیلی از ابعاد مختلف فشارهای دشمنان بر
مردم کشورمان در ســه حوزه اقتصادی ،نظامی و اجتماعی
ارائه کرد.وی افزود :شکســت های آمریــکا در عراق ،لبنان،
سوریه ،یمن ،افغانستان ،پاکستان و حتی برخی کشورهای
دیگ ِر منطقه شرایط را به شکلی رقم زده که سیاست مداران
ایرانامروز،شکستناپذیراست.اینمقام
آمریکامعترفاند ِ
امنیتی با اشــاره به نگرانی و ترس آمریکایی ها از ادامه نفوذ
جمهوری اســامی ،در منطقه و دنیا ادامه داد :امروز ،ایران
اولویتسیاستخارجیآمریکانیستبلکه"تنها"هدفدولت
آمریکاستوبههمیندلیلهمهتصمیماتمقاماتآمریکایی
برای جلوگیری از ادامه نفوذ ایران در منطقه و دنیاســت .در
ابتدای این جلســه 10 ،تن از فضــا و مدیران حــوزه علمیه
استان،نظراتخودرادربارهموفقیتهاینظامودرعینحال
آسیب های اجتماعی موجود و همچنین اقدامات بایسته در
گامدومانقالببیانکردند.

توضیحات دادستان مشهد درباره
دادگاه مدیرعامل سابق پدیده و
پرونده رئیسپیشینجهاد کشاورزی
دادستان عمومی و انقالب مشــهد در حاشیه جلسه شورای
گفــت وگوی دولــت و بخــش خصوصــی خراســان رضوی،
توضیحاتــی را دربــاره دادگاه قریــب الوقــوع مدیرعامــل
ســابق پدیده ،شــکایت ها از موسســه کاســپین و سرنوشت
پرونده رئیس ســابق ســازمان جهاد کشاورزی اســتان ارائه
کرد.به گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی ،صنایع،
معــادن و کشــاورزی خراســان رضــوی؛ غالمعلــی صادقی
در جمع خبرنگاران در پاســخ به ســوال یکی از آن ها گفت:
پرونده وی[محســن پهلوان] به اتهام اخــال عمده در نظام
اقتصادی به دادگاه ویژه ارجاع شــده و در مرحله رســیدگی
اســت.وی افزود :هنــوز دادگاه ،زمــان رســیدگی را تعیین
نکرده اما هفته آینده (این هفته) شــاید اعالم شــود و ســعی
می کنیــم جلســات دادگاه را ایــن طرف ســال آغــاز کنیم.
دادستانمرکزاستاندربارهمشکلسپردهگذارانموسسه
کاســپین که موفق به دریافت وجوه خود نشده اند نیز گفت:
پیگیربرگرداندنوثایقمردمنزدموسسهکاسپینهستیمو
هفتهآیندهانشاءا...مشکلآنهاکهتسویهحسابکردهاند،
حلمیشود.ویدرپاسخبهسوالیدربارهسرانجامبازداشت
نزدیکبهدوماههمجتبیمزروعیرئیسسابقسازمانجهاد
کشاورزی خراسان رضوی هم گفت :هنوز تحقیقات پرونده
تمامنشدهاستوبعدازآنبهدادگاهارجاعمیشود.

