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حجت االسالم و المسلمین پناهیان در اولین کنگره مجمع آرمان خواهان واقع بین مطرح کرد :
درهمایش«ایراندرپیچوخمتوسعه»مطرحشد

سرمایه ایران در خدمت واردات
کاالهای چینی است نه صنعت

جلوگیری از تکــرار دورهای باطــل در برنامههای
توســعه ،تقویــت بنیــه تولیــد و ارتقای بهــرهوری و
حمایــت از تولیــد توســعهگرا ،مهمتریــن مفاهیــم
مطرحشده در همایش «ایران در پیچوخم توسعه با
نگاهی به تجربه ژاپن ،کره جنوبی و مالزی» بود .به
گزارش خراسان رضوی ،در این همایش که صبح
دیروز در اتاق مشــهد برگزار شــد ،فرشــاد مؤمنی
استاد دانشــگاه عالمه طباطبایی گفت :چون این
توســعه را یکرشــته علمی نمیدانیم هیچ برآورد
و شــناختی از مفهوم اساســی توســعه یعنی تکرار
نکــردن دورهای باطــل نداریــم .وی تأکیــد کرد:
سال  97هفتادمین سال برنامهریزیهای توسعه
در ایــران بود امــا باوجود گذشــت ایــن مدتزمان
هنوز هیچ مطالعه و برآوردی در خصوص شــناخت
دورهای باطل برنامههای توسعه انجامنشده است.
• 89درصد فقرا ،شاغالن و بازنشستگانند

ایــن صاحبنظــر اقتصــادی بــه آمارهای رســمی و
نگرانکننده اقتصادی کشــور اشــاره کــرد و گفت:
طبق گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلــس در تیر
امسال؛حدود59درصدجمعیتفقیرکشورراافراد
شــاغل و  30درصد دیگر را بازنشســتگان تشــکیل
میدهند .درحالیکــه تصور همگان این اســت که
افراد فقیر باید بیکاران باشــند .اینیک فاجعه است
که بیانگر این واقعیت اســت که بنیه تولید در کشور
ضعیفوبهرهوریتولیدپاییناست.ایناقتصاددان
تصریح کرد :مفهوم تولید در کشــور شــفاف نیست.
درواقع تولید کشــور باید توسعهگرا باشــد تا هم فقر
را از بیــن ببــرد و هــم عقبماندگی در ســطح کالن
را جبران کنــد و منجر به توســعه شــود .درحالیکه
متأسفانه رئیسجمهور کشور بر توسعه گردشگری
تأکیدمیکندولیقوانینتوسعهمیگوید،بایدابتدا
تولید را رونق داد تا از طریق آن گردشگر جذب کرد.
تجربه کشور یونان نمونه بارز این واقعیت است .زیرا
این کشور بهصورت افراطی هزینههای سنگینی در
حوزه گردشگری انجام داد و توجهی به تولید نکرد و
روزبهروز گرفتارتر شد.مؤمنی با تأکید بر این که راه
نجات کشور تولید توسعهگراست ،ادامه داد :مفهوم
تولید و توسعه تولید در کشور دفرمه شده و به محلی
برای کســب رانت تبدیلشــده اســت .در حالیکه
آمارهای رســمی دولــت نشــان میدهــد در طول
ســالهای  84تا  93حدود هفت هزار واحد تولید
از چرخه خارجشــدهاند اما بازهم صدور مجوزهای
جدیــد ادامــه دارد و ایــن یعنــی رانت .ایــن محقق
حوزه اقتصاد گفت :بــرای برطرف کردن بحران در
کشــور و ارتقای بهرهوری و تقویت بنیه تولید کشور
باید به پنج رکن اساسی توســعه یعنی؛ اول کنترل
مصرفهــای غیرضــروری و لوکــس ،دوم افزایش
هزینه فرصت برای مفت خواران ،سوم پیشگیری از
فسادبراساسیکبرنامهملیمبارزهبافساد،چهارم
به حاشــیه راندن تولید معیشتی در کشــور و پنجم
طراحی برنامه حمایت توسعهگرا از تولید و صنعت
کارخانهای کشور توجه کرد.
•سرمایه های ایران در خدمت صنعت نیست

در این همایــش همچنیــن ،پروفســور «محمد نقی
زاده» استاد دانشگاه میجی ژاپن در خصوص تجربه
ژاپنوکشورهایشرقآسیابرایتوسعهتوضیحاتی
ارائه کــرد و گفت :بــه اعتقاد من ســرمایه های مالی
ایران در خدمت صنعت نیست بلکه در خدمت چین
و واردات کاال از چین اســت اما کشــور توســعه یافته
ای همچــون ژاپن ســرمایه های ملی خــود را صرف
واردات نکــرده اســت .کشــور ژاپــن در طــول260
سال انزوای خودخواسته خود رســم تولید در محل
را آموخت .در واقع جنگ و تحریم مانع جدی توسعه
نیستند و کشــورهای شرق آســیا مثالهای بارز این
موضوعهستند.ازسوییدرژاپندولتنقشسرپناه
را برای رشد و تولید کشــور ایفا میکند و کشور ژاپن
بعد از انقالب صنعتی نوعی انقالب سختکوشــی
در کشورش اجرا کرد .این نظریهپرداز حوزه اقتصاد
گفت :ژاپــن یک کشــور ســرمایهدار ســازمانیافته
اســت که اتفاق ًا کامــ ً
ا علیــه ســرمایهداری آمریکا و
آنگلوساکسونی عمل میکند .دولت ژاپن در روابط
تجاریوخارجیخودنگاهشحلمشکالتداخلی
خوداستونیرویکاردراینکشوریکارزشاساسی
در تولیــد اســت .وی ادامــه داد :یک خارجــی برای
سرمایهگذاریدرژاپنبایدبادولتاینکشورکلنجار
برود تا بتواند آنها را قانع کند و گاهی بیش از300
صفحه فرم باید تکمیل کند تا مث ً
ال چند میلیون دالر
دراینکشورسرمایهگذاریکند.دولتژاپندرفرایند
توسعهوتولیدنقشهموارکنندهوحامیاشتغالدارد
در واقع اشــتغال برای دولت این کشور یک موضوع
حیاتی است و به این موضوع اعتقاد کامل دارند .وی
ادامهداد:معتقدمطرزتفکرغالبدرکشورمادارای
مشکلاست،صنعتبهامنیتنیازدارد،سودسرمایه
گذاردچاراغتشاشونوساناستدرحالیکهسرمایه
گذارصنعتیبهآرامشنیازدارد.

چرایی ضرورت فعالشدنتشکیالت سیاسی
اعضای شورای مرکزی مجمع آرمان خواهان واقع بین انتخاب شدند

اولیــن کنگــره مجمــع آرمــان خواهــان واقع
بین عصر شنبه برگزار شــد و با رای حاضران،
اعضای شورای مرکزی این مجمع برای مدت
دو سال انتخاب شدند.
•آرمان های انقالب واقع گرایانه است

به گزارش خراســان رضوی ،حجت االســام
«علیرضــا پناهیــان» که ســخنران اصلــی این
کنگره بود ،با اشــاره به اهمیت کار تشکیالتی
گفت:دوویژگیدراینجلسهوجوددارد،یکی
این کــه دارد کار تشــکیالتی انجام می شــود و
بنده هرجا حرکت تشکیالتی انجام می گیرد
دوســت دارم کمک و رفقــا را تشــویق کنم زیرا
بیشترازاینحرفهابهتشکیالتاعتقاددارم.
ویتصریحکرد:معتقدماگرتشکیالتسیاسی
قوی داشته باشیم ،کســی خارج از تشکیالت
سیاسی اصال نباید نامزد شود که بخواهد رای
آوری کند و حتما کار پوپولیستی خواهد کرد،
حتماازکاریزمایشخصیاستفادهمیکندکه
معلوماستچگونهبهدستآمدهاست.پناهیان
افزود:بهعنوانمثالوفوایدکارتشکیالتیمی
توانگفت،مثالفردیکهبخواهدنامزدریاست
جمهوریشوداگریکتشکیالتچندصدنفره
ازنخبگانفرهنگیسیاسیجامعهپشتسرش
باشندواوراتاییدکنند،بعدااگرآنفردخطاکرد
می توان آن تشــکیالت را مورد عتاب و خطاب
قرار دارد ،همچنین اگر آن فرد خواســت کار را
نیمه تمام رها کند ،با آدم با بــزرگ تری مواجه
استوتشکیالتبایدپاسخگوباشد.
وی تاکید کرد :بسیاری از انتخاب شوندگان
چون تشــکیالتی پشــت سرشــان نیســت هر
کاری هم که می کنند  ،بعدهــا آدم نمی داند
باید چــه کســی را مواخذه کنــد؟ حتی وقتی
یک خانواده مــی خواهد دامــادی را بپذیرد،
اگر دامــاد خطایــی کنــد باالخــره مهریه ای
ثبت شــده اســت ،پدر و مــادری دارد ،برادر و
خواهری دارد ،می رونــد با آن ها صحبت می
کنند و آن هــا رفتــارش را کنترل مــی کنند.
چرا کــه می گویند ایــن برخــورد و رفتار برای
فامیل ما بد است ،می خواهیم سربلند باشیم
و نبایــد پشــت ســرمان این حــرف ها باشــد.
پناهیان ادامه داد  :امــا االن به صورت خیلی
خنــده داری ،در جامعــه مــا کســی مــی آیــد
نامزد ریاســت جمهوری می شود و می گوید:
من مستقل هســتم .مســتقل یعنی هیچ آدم
حســابی پای من نیســت ،مثل کســی که می
خواهد به خواســتگاری برود و مــی گوید من
پدر و مادر و فامیل ندارم ،هیچ کس هم نیست
که من را ضمانت کند .در حالــی که این رویه
خیلی غلط و نامعقولی اســت ،مگر می شــود
سیاســت را این طور اداره کرد؟ جالب است
گروه ها و جریــان ها هم به دالیلــی از این فرد
پشتیبانی می کنند اما وقتی او در عملکردش
خراب عمل می کند ،همان ها در روزنامه ها
و خبرگــزاری ها علیــه اش تیتر مــی زنند .در
حالی باید پرسید ،چه کسی به مردم گفت به
او رای بدهیــد و حاال عقب کشــیده اید؟ االن
شــما باید مجازات شــوید .وی افــزود  :فرض
کنیم یک رئیس جمهوری کار را خراب کرد و
در رفت .بعد از این اتفاق یقه چه کسی را باید
گرفت؟ بــه نظر من بایــد امــوال کل آن حزب
مصادره و ضــرر مملکت داده شــود .پناهیان
تصریح کرد :مثال دیگری که باید بزنم ،اشاره
به فشاری اســت که در زمینه صالحیت ها بر
شــورای نگهبان و نهادهای نظارتی می آید.
این فشار زیادی سنگین اســت .در حالی که
اگر احــزاب در این زمینه مســئولیت داشــته
باشــند و آبــروی حــزب بــرای معرفــی نامزد
در میان باشــد ،کنترل خواهد کــرد ،از رانت
خواری های بعــدی جلوگیری مــی کند .اما
االن کی به کی است؟ طرف از خط بیرون می
زند و بقیه احــزاب هم که خــود را مقصر نمی
دانند و هوچی گری می کننــد .وی ادامه داد
 :نمی خواهم بگویم ســاختارهای سیاسی ما
حزبی شــود اما تشــکیالت مردمی و حزب به
معنای درست کلمه مد نظر است که تک تک
اعضا در آن مســئول و تاثیرگذار باشــند البته
طبیعی اســت که با یک فرایند دموکراتیک و
اکثریتی که به صــورت معقــول در آن تعریف
شده باشد .اگر تشکیالت سیاسی پای معرفی
نامزد بیاید ،خود به خود 50درصد کار تصفیه
نامزدها را انجام می دهد ،دیگر نیازی نیست
بار زیادی روی دوش شــورای نگهبان یا دیگر
نهادهای نظارتی باشــد .در مســیر انجام کار
 50درصد کنترل صورت می گیرد و همه کار
و کنترل به قوه قضاییه واگذار نمی شود ،بلکه

خود اعضای حزب و تشکیالت مانع از آن می
شوند که فرد مد نظر آبروی آن ها را ببرد.
•واقع بینی اجازه نمی دهد هر کسی به
صورت انفرادی مستقل باشد

وی با اشاره به ضرورت مردمی بودن کارهای
تشــکیالتی در عرصه سیاســی گفت :برخی
به من مــی گویند تــو در اعتقاد به تشــکیالت
سیاســی افراطــی حرف مــی زنــی و مردمی
بودن تشــکیالت ،صــورت ایده آل اســت .اما
در واقع تشــکیالت مردمی نه حزب به معنای
باند بــازی رایج در ایران اســت و نــه به معنای
مافیای وابســته به کارتــل ها در غــرب ،بلکه
چیزی اســت کــه بــه معنــای واقعــی مردمی
باشــد و حتی مــردم به نامــزد آن تشــکیالت
رای بدهند.پناهیــان تصریــح کــرد :بارها به
من پیشنهاد شــده اســت که نماینده مجلس
شــوم ،آیت ا ...هاشــمی در مجلــس هفتم به
بنده پیشنهاد کرد که نماینده شوم ،اما عقیده
دارم کسی که مشهور شد و ماموریتی هم پیدا
کرد چه دلیلی دارد خودش را بیندازد جلوی
مــردم کــه بــه او رای دهنــد .نباید ســلبریتی
بازی در بیاوریم ،این قضیــه متعلق به قوانین
دموکراتیک اســت که سرشــار از عوام فریبی
و رفتار غلط سیاســی اســت .وی تاکید کرد:
خیلی از سیاسیون سایه بنده را با تیر می زنند
و با بدتریــن برخوردها با من رفتــار می کنند،
زیرا بنده کامال فراحزبــی ،فراجریانی و واقع
بینانه با عرصه سیاست برخورد می کنم .وی
با تاکید بر اهمیت مردمی و تشکیالتی بودن
فعالیت ها افزود :واقــع بینی به ما اجازه نمی
دهد هر کســی به صــورت انفرادی مســتقل
باشد ،سیاســت انفرادی نمی شود اما برخی
عرصه سیاســی را با خانه خاله اشتباه گرفته
اند .این جا جای هنر نمایــی و تئوری پردازی
نیســت برخــی حــزب را تبدیــل بــه باندهای
سیاسی خراب و کثیف کرده اند.
•اتفاقات سیاسی باید توسط تشکل های
مردمی سامان دهی شود

پناهیان اظهــار کرد :خیلی از کســانی که در
کشور ما رئیس جمهور می شــوند اگر بنا بود
 500نفر انســان نخبــه آن ها را تاییــد کنند،
اصــا نمــی توانســتند نامــزد شــوند ،فضای
سیاســی جامعه مــا این گونــه اســت و این ها
اشکاالتی است که باید اصالح شود .من اصال
نمی فهمم این که شورای نگهبان یک شخص
را تعیین می کند یعنی چه .مگر کار سیاست،
کاری فردی است؟ این فرد مورد تایید است؟
چه تاییدی است که نتوانسته جمعی را با خود
همراه کند؟ البتــه وقتی افــراد دور هم جمع
شوند هم آســیب هایی دارد ممکن است باند
شــوند و کارهای مافیایی انجام دهند اما می
شــود آن جمع را اصالح کرد .وی افزود :بنده
به شــدت اعتقاد دارم کــه حرکــت و اتفاقات
سیاســی در جامعه ما باید توسط تشکل های
مردمی ســامان دهی شــود و اقدامــات اولیه
شان در تشــکل های مردمی باشد .اگر از من
بپرسند چند تشــکل مردمی به معنای واقعی
کلمه داریم؟ می گویم تقریبــا هیچ .در حالی
کــه بایــد تشــکل را بشناســیم و به دنبــال راه
حل هایی برای حل مشکالت جامعه باشیم.
وی با اشــاره به جهــت گیری آرمــان خواهی
واقع بینانه گفت :به نظر بنــده این جبهه می
تواند از کلمه آرمــان خواهی هم بگذرد ،واقع
بین صرف هم که باشــید همان حقایق آرمان
خواهانه پشت سرش است زیرا آرمان های ما
چیزی جز واقع بینی نیســت و از اول انقالب
هم همین طور بوده است.

•آرمانی که واقع بین نباشد غلط است

پناهیــان ادامــه داد  :آقای رئیــس جمهور که
گفتنــد انقالبی گــری یک ســال و دو ســال و
احساسات انقالبی بعدش واقع بین می شود،
انقالب را درک نکرده اند .انقالب براســاس
واقع بینی شــکل گرفت ،احساسات انقالبی
یعنی دردمند بــودن در واقعیت های کلیدی
و حساس .تمام امتیازات امام (ره) چیزی جز
یک کلمه نبود و آن واقع بینی است .آرمان هم
بدنیستوآرمانخواهییعنیهمهواقعیتها
را ببینیم ،یعنی واقعیت هایی که در دوردست
ها هستند و واقعیت های پنهان را هم ببینیم.
وی ادامه داد  :انقالبی گری یعنی با وجدان،
پایدار و استوار بودن بر سر واقع بینی و در این
مسیر آرمانی که واقع بین نباشد غلط است.
•ایراد در برجام نبود واقع بینی بود

وی بــه رویکردهــا دربــاره برجام نیز اشــاره و
تصریح کرد :درباره برجام آقــای ظریف واقع
بین نیست و این ویژگی اش است وگرنه فرزند
انقالب اســت .آقای روحانی واقــع بین نبود،
حضرت آقا واقع بین بودند که فرمودند من به
برجام خوش بین نیســتم .ایراد ما در موضوع
برجام نبود واقــع بینی بــود .پناهیان تصریح
کرد :بارهــا در ایــام مذاکــره برجام بــا حفظ
احترام برای آقای ظریف این حرف را گفتم که
البته به تازگی احترام به آقــای ظریف را کنار
گذاشته ام زیرا بر خالف واقع بینی گفتند که
اگر االن هم برجام بــود آن را امضا می کردم.
دیگر برای چی؟ حاال کــه فهمیدین فایده ای
ندارد .مشکلی که با برجام داریم این است که
مطابق با واقع بینی نیست .مشکل سیاسیون
ما در جامعه فرق بین ساده اندیشان غیر واقع
بین با هوشــمندان واقع بین اســت وگرنه ما
هیچ تفاوت سیاسی دیگر در کشور نداریم.
•شهادت از نگاه واقع بینانه نشات می گیرد

وی با تاکید بر این که شهید شدن ،اوج آرمان
خواهییکجوانآرمانخواهاستاظهارکرد:
گفتیم واقع بینانه این است که با این شهادت،
امنیت بهتری برقرار می شود .پناهیان ادامه
داد  :واقع بینانه ترین تفســیر درباره شهادت
را رهبر انقالب ارائــه داده اند با این مفهوم که
انسانی که زمان مرگش رســیده و می خواهد
از دنیا برود ،شهادت را انتخاب و سود می کند.
خداوند هــم در قــرآن درباره شــهادت درباره
خرید و فروش جان ســخن گفته ،و این از نگاه
واقع بینانه نشــئت می گیرد .پس چرا برخی
تعابیری درباره شهدا به کار می برند که انگار
کار آن ها غیرواقع بینانه بوده اســت .پناهیان
با اشــاره به این کــه همــه کالم هــا و کارها در
دین ،واقع بینانه است ،افزود  :آرمان خواهی
در دل واقع بینی وجــود دارد اما برخی تالش
می کنند اقدامات آرمــان خواهانه را غیرواقع
بینانه جلوه دهند .پناهیان همچنین با تاکید
بر اهمیت واقــع بینی گفــت  :االن که نزدیک
انتخابات اســت بی بی ســی چی های خبیث
دعوای ارزش و دانــش راه می اندازند .برخی
از بی بی ســی چی های خبیث درباره حضور
زنــان در ورزشــگاه ،دیکتاتوری روانــی ایجاد
می کننــد ،در حالی کــه بایــد بگذارند بحث
واقع بینانه شکل بگیرد به صورت واقع بینانه
بگویید خانم ها بروند ورزشگاه سودش چقدر
اســت و ضررش چقــدر؟ پناهیان بــا تاکید بر
این که ایمان نیمه علم اســت و عقــل ،یادآور
شد :حضرت آقا پیش بینی می کنند و درست
از آب در می آ ید زیرا واقع بین هســتند .علت
تبعیــت از رهبــری عقالنیت آقا و هوشــی که
دارد ،است .مســئوالنی که به خط اشرافیت

می روند عقل شان درست کار نمی کند .عقل
سیاسی شان ضعیف می شود .اربعین پدیده
عقالنی است.
•تالش برای ایجاد جریان اجتماعی نو

در ابتدای این کنگره «محمدسعید احدیان»
نماینده هیئت موسس مجمع آرمان خواهان
واقع بین درباره نحوه شکل گیری این مجمع
گزارشــی ارائه و اظهار کــرد  :در ســال  ۹۲و
انتخابات ریاســت جمهوری اتفاقــات بدی را
شــاهد بودیم که تبعات آن هنــوز وجود دارد.
در رمضــان آن ســال رهبر انقالب اســامی،
راهبردهای اصلی انقــاب را تبیین کردند و
محور سخنرانی شــان آرمان خواهی بود ،در
همان برهه سوالی برای ما پیش آمد مبنی بر
این که چه شــد حضرت آقا این محــور را برای
راهبردهای جریان انقــاب انتخاب کردند؟
جواب مشــخص بود ،خالئی در جامعه وجود
داشــته که بدلی آن را پر کرده است .احدیان
افزود :جمع بندی ما این بود کــه اتفاقا بعد از
انتخابات زمان آن اســت که فعالیت ها شروع
شــود و بر همین اســاس فعالیت ما بــر محور
آرمان خواهی واقع گرایانه شکل گرفت .وی
ادامه داد :حدود دو سال آماده سازی مقدمات
به طــول انجامیــد و در نهایت این تشــکیالت
فعال شــد کــه در آن بــه دو محور ســاختاری
«تقوا» و «نظم» تاکید داشــتیم .وی همچنین
در خصوص مهم ترین اصول تشــکیالتی این
جبهه گفت :مهم ترین اصول ما ،نگاه تبیینی،
کادرسازی و شفاف عمل کردن است .تاکید
بر چهره های جدید را مدنظر قــرار داده ایم و
تالش مــی کنیم بر بدنــه عمومی مــردم تاثیر
بگذاریم چــرا که ایجــاد جریــان اجتماعی نو
با رویکرد واقع بینــی جزو اولویت هــای ما به
شمار می رود.
•تفاوت بنیادین با برخی جریان ها و
رویکردها

همچنیــن «مرتضــی کامــل نــواب» دبیر کل
مجمع در دوره تاسیس نکاتی را مطرح کرد و
گفت :پیگیری و مطالبه تحقق اهداف مقدس
و آرمان های اصیل انقالب اسالمی مهم ترین
رسالت این جمع مردمی و خود جوش است.
این مســئله به روشــنی فصــل ممیــز و تفاوت
بنیادین با برخی جریان ها و رویکرد هاســت
که راه دیگری پیــش روی مردم می گشــاید.
وی افزود :باید توجه داشت راهبرد واقع بینی
و مالحظه آن در محاسبات پیش رو نیز از نظر
ما امری ضروری اســت ،مسئله ای که موجب
تفاوت منظر عملکردی و تاکتیکی با برخی از
دوستان همسو می شود.
•انتخاب اعضای شورای مجلس

بر اســاس نتایج این انتخابات ،محمدســعید
احدیــان بــا  238رأی حائــز اکثریت آرا شــد
و آقایــان مرتضی کامــل نواب ،علــی صفوی
شــاملو ،مصطفی غفــاری ،حامــد رحیمپور،
امیرحســین یزدانپنــاه ،مســعود ولــیزاده،
سیدرضا علمی حسینی ،نوید سروآزاد ،سعید
اکبریــان ،رضا صمــدی ،مهدی حســنزاده،
امید ادیب ،زهــره نصیری و عباس پارســایی
برای دو سال بهعنوان اعضای شورای مرکزی
مجمــع آرمانخواهــان واقعبیــن انتخــاب و
معرفی شدند .همچنین فرزانه آفاق ،فاطمه
فیاض و میثم کالنتری نیز در فهرست اعضای
علیالبدل قرار گرفتند و محســن عرفانیان،
مهــدی هاشــمینژاد و مهــدی ذبیحــی نیــز
بهعنــوان بازرســان مجمــع آرمانخواهــان
واقعبین انتخاب شدند.

تولیتآستانقدس:

مسائل را به گردن دولت نیندازیم،
خودمان نیز دست به کار شویم
تولیت آســتان قدس رضــوی گفت :نباید مســائل
را بــر گردن دولــت بیندازیم و خود نیز باید دســت
به کار شــویم ،باید با نســل نو ارتباط برقــرار کنیم
و با آســیبها و خطرات آشنایی داشــته باشیم .به
گزارش تسنیم ،حجتاالسالم و المسلمین احمد
مــروی در همایــش اســتادان بســیجی حوزههای
علمیه قم ،مشــهد ،تهــران و اصفهان ،با اشــاره به
تمدن اســامی گفــت :پیامبر(ص) به مســلمانان
هویــت داد ،امــام(ع) بــه جامعــه هویــت داد ،این
هویت ســبب تحمل ســختیها و تحریمها توســط
مسلمانان شــد ،عالوه بر داشــتن هویت ،مقصد و
هدف ،کشور ما دین خدا را نیز پذیرفتند ،وضعیت
معیشــت مردم قابــل قبول نیســت اما هیــچ اتفاق
ناگواری را نمیبینیم .حجت االسالم و المسلمین
مروی اظهار کرد :بیانیه گام دوم نگاهی به گذشته
و مســیری به آینده اســت ،باید به ایــن بیانیه توجه
بســیاری داشــته باشــیم ،وظیفه ما در ایــن عصر،
حضور در زمان اســت ،حوزه ما با همین روند رشد
و تکامــل یافته اســت ،عالمــه حلی متکلم بســیار
بزرگی بوده و در پاســخ به شــبهات جوانــان در آن
زمان مهارت داشته است.
•نقشه راه بسیج تا  2ماه آینده تعیین میشود

رئیس سازمان بسیج مســتضعفین نیز با بیان این
که هیچ خأل تئوری در بســیج نداریم ،افزود :نقشه
راه بسیج تا دو ماه آینده تعیین میشود و در اختیار
تمامی اقشار بسیج قرار میگیرد .سردار غالمرضا
ســلیمانی افــزود :بــرای رســیدن اهــداف بســیج
متناسب با بیانیه گام دوم باید ابتدا به وضعیت این
قشر توجه کرد ،باید در بسیج آسیبشناسی صورت
پذیرد تا متوجه شرایط باشیم.

اخبار
اقتصادی

هفته دو لت

رئیسسازمانصمتاستان:

 23طرح صنعتی در استان در هفته
دولت افتتاح و کلنگزنی میشود
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان از
افتتاح و کلنگ زنی  23طرح صنعتی در خراســان
رضوی در هفته دولت خبر داد.
بهگــزارش خبرگــزاری فــارس «محمدرضــا
مسفروش» روز گذشته در نشســت خبری خود با
اصحاب رسانه که در سالن اجتماعات استانداری
برگزار شد ،گفت :در هفته دولت از  23طرح آماده
افتتاح ،یــک کلنگ زنــی در نیشــابور و  22طرح با
 504میلیــارد تومان ســرمایه گــذاری و  814نفر
اشــتغال در گروههــای مختلف صنعتــی همچون
غذایی ،پالستیک ،برق و الکترونیک داریم.
وی همچنین با ارائه گزارشــی از وضعیت صنعتی
اســتان در چهار ماه نخست امســال افزود :معدل
ملی اشــتغالی که برای اصناف در استان از آن یاد
میکنند  2.2نفــر بهازای هر واحد صنفی اســت،
در ســال گذشــته پنج هزار و  200مــورد از 220
هزار واحد صنفی تعطیل و مجوزشان ابطال شده
و امســال 3500 ،مــورد پروانه جدید صادر شــده
است.

مدیركلراهوشهرسازیخبرداد

افتتاح باند دوم محور کاشمر-
سه راهی شادمهر در هفته دولت

مدیركل راه و شهرسازی خراسان رضوی از افتتاح
و كلنگ زنی چندین پروژه عمرانی شامل افتتاح راه
روســتایی ،راههای اصلی و فرعی ،ساختمانهای
عمومــی و دولتــی ،بافت فرســوده ،مســكن مهر و
كلنگ زنی یك پــروژه راه اصلی و فرعــی و نیز طرح
اقدام ملی تأمین و عرضه مسكن در استان همزمان
با هفته دولت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی
استان« ،محمدرضا اخوان عبداللهیان» در تشریح
این خبر گفت :همزمان با هفته دولت ،پروژههای
احداث سه هزار و  575واحد مسكونی طرح اقدام
ملی تأمیــن و عرضه مســكن در اســتان نیــز پروژه
احداث باند دوم محور کاشمر  -سهراهی شادمهر
به طــول  20کیلومتر بانــد دوم و افتتــاح یك هزار
و  394واحــد مســكن مهــر ازجمله ایــن برنامهها
هستند.
وی همچنین افزود :افتتاح پروژههای راه روستایی
به طــول 27كیلومتــر ،ســاختمانهای عمومی و
دولتی به متراژ یك هزار و 865مترمربع و 10پروژه
واقــع در بافــت فرســوده از دیگر پروژههــای آماده
افتتاح این اداره كل در هفته دولت امسال است.

