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حجتاالسالموالمسلمیننظافت:

راه مقابل مقاومت ،ذلت و نابودی است

مدیــر مدرســه حضــرت مهدی(عــج) بــا بیــان این
پرسش که اگر مقاومت نکنیم چه کنیم؟ افزود :راه
دیگر در مقابل مقاومت؛ ذلت ،مشــقت ،شکســت و
نابودی دین است .به گزارش فارس ،حجتاالسالم
محمدجواد نظافت در جلسه تببین جریان مقاومت
که به همت واحد بسیج مدرسه حضرت مهدی(عج)
برگــزار شــد ،تصریــح کــرد :مقاومت یعنی تســلیم
خواســت دشــمنان نشــویم ،مطابق میل دشمنان
حرکــت نکنیــم ،از هــدف کوتــاه نیایم ،الگــوی راه
مقاومــت مــا رســول اکــرم(ص) و ائمــه هــدی(ع)
هســتند .وی همچنین با اشــاره به لوازم مقاومت،
بیان کــرد :امیــد ،خودســازی و عقالنیــت از لوازم
مقاومت است اگر جامعهای ویژگیهای عدم تفرقه،
اطاعت از رهبری و ادای امانت را نداشــته نباشــد،
شکســت میخورد .حجت االســام و المســلمین
نظافت ،صبر را یکــی از ارکان مقاومت معرفی کرد
و یادآور شــد :معاهدات اگر بهمعنای تسلیم مطلق
نباشــد ،اگر یک تاکتیک باشــد و هدف را فراموش
نکــرده باشــد ،یکــی از راههــای مقاومت اســت اما
بهشــرطی که پشــتوانه این صلح تدبیــر و عقالنیت
باشد.مدیرمدرسهحضرتمهدی(عج)تقیهراجنبه
دیگر مقاومت دانست و بیان کرد :ائمه(ع) ما با تقیه
دین را حفظ کردند ،این که ائمــه معصومین(ع) را
شهید کردند یعنی آنها مقاومت و مبارزه میکردند
اما این مبارزه با تدبیر و شیوههای خاص بوده است.
شایان ذکر است دکتر «کوشکی» و دکتر «شهبازی»
نیز دیگر سخنرانان این نشست بودند.
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رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری:

پاشنه آشیل اصولگرایان
در انتخابات عدم وحدت است
مسعود حمیدی /رئیس جبهه پیروان خط امام
با بیان این که جامعه اصولگرایان و انقالبی
باید برای انتخابات پیش رو در حالت «خوف
و رجــا» باشــند ،اظهــار کرد :پاشــنه آشــیل
اصولگرایان در انتخابات عدم وحدت است.
به گــزارش خراســان رضــوی« ،محمدرضا
باهنر» شامگاه چهارشنبه در نشست ماهانه
جامعه اسالمی مهندســین خراسان اظهار
کرد :امروز افراد سیاســی ،خصوص ًا جامعه
اصولگرایــی و انقالبی باید بــرای انتخابات
آینده در «خوفو رجا» باشند .اگر کسی فکر
کند کــه دولت خراب کــرده ،مجلس هم که
مال اصالحــات بود هم خراب کرده اســت،
پس این دوره ،دوره ما اســت و به این تفکر و
اعتماد برسیم،
ایــن خــود اول
شکســت
است.

مدیرکلکمیته امداد استان :

پول اهدایی مردم درصندوقهای
صدقات درهمان منطقه
هزینه می شود

حســین نوری /مدیر کل کمیته امداد استان ومعین
اقتصادی در خلیل آباد در پاســخ به این ســوال که
تسهیالت اعطایی به مردم آیا از کمک های مردم در
صندوق صدقات اســت؟ گفت :خیر ،درست است
که کمک های مــردم در صندوق هــای صدقات پر
خیر وبرکت است ولی با توجه به رقم تسهیالت ارائه
شده به مردم وهزینه های مختلف در این نهاد ،این
مبلغ درآن اندازه نیست که بخواهیم اقدامی در این
خصوص داشته باشــیم بنابراین کمک های مردم
در صندوق های صدقات در هر شهرســتان و محله
در استان ،پس از جمع آوری در همان روستا وشهر
وبــرای نیازمندی هــای افراد تحت پوشــش هزینه
میشود.آسوده افزود :کمک های مردم در صندوق
صدقات پر برکت است واز شهری به شهر دیگر یا از
روستایی به روستای دیگر هزینه نمی شود.

فرماندارخبرداد:

مذاکره با بخش خصوصی برای
احداث بیمارستان تخصصی قوچان

فرماندار قوچان گفت :چشــماندازی بــرای ایجاد
ف شده و
بیمارستان تخصصی در شهرســتان تعری 
مذاکراتی نیــز با ســرمایهگذاران بخش خصوصی
انجام گرفته تــا از ظرفیتهای موجود شهرســتان
از جملــه آب و هوا بــرای حوزه تخصصــی درمانی
استفاده شود.وی در گفتوگو با فارس با یادآوری
ایــن کــه ایــن شهرســتان بهدلیــل همجــواری بــا
شهرســتانهای مختلف و نزدیکی به ترکمنستان
یکقطب درمانی در منطقه محسوب میشود ،بیان
کرد :شرایط اقلیمی و آبوهوایی خوب موجب شده
که مجموعههای درمانی مســتقر در قوچان صرف ًا
خدمــات دهنده به جمعیت شهرســتان نباشــند و
پاسخ گوی مراجعان دیگر از شهرهای مختلف نیز
باشند .رجایینیا افزود :این گستره فعالیت نشان
میدهد که مســئوالن بایدتوجــه ویژهتــری به این
شهرستان داشته باشند .

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

•نگرانی از احتمال عدم وحدت
اصولگرایان در مشهد

وی با بیــان این که پاشــنه آشــیل مــا در این
دوره ،عــدم وحــدت اســت ،ادامــه داد :در
حال حاضر ایــن نگرانی وجــود دارد که اگر
اصولگرایان در مشــهد باهم ائتالف نکنند،
ماجرای شورای شــهر تکرار میشــود .باید
همه ما مصمم برای وحدت باشیم .دبیر کل
جبهه پیروان خط امــام و رهبــری ادامه داد
باید توجه داشــت رقیــب ما حــواس جمعی
دارد .رقیــب در میــدان اقتصاد با مــا رقابت
نمیکند و میدان را به مسئله آزادیها منتقل
میکند ،مسائلی از این قبیل که اصولگرایان
با  FATFمخالفانــد ،اهل جنگنــد و ما اهل

صلــح هســتیم ،اصولگرایان مخالــف رفتن
بانوان به ورزشــگاهها هســتند و ما نیستیم.
باهنــر ادامــه داد  :در مقابل بایــد ادبیات ما
مردم فهم باشد و واقعیات را به مردم بگوییم.
•رهبری حمایت کردند چون مملکت
صاحب دارد

دبیر کل انجمن اســامی مهندسین کشور،
در خصــوص طــرح ســهمیهبندی و افزایش
قیمت بنزین نیــز گفت :این که چــرا رهبری
از این طرح حمایت کردند مشــخص اســت و
دلیلش این اســت که مملکــت صاحب دارد.
مســئله اص ً
ال این نیســت که ایشــان خــود را
خرج دولــت کرده باشــد؛ مگــر مملکت مال
دولت یا مجلس یا قوه قضاییه است؟ مملکت
صاحب دارد .باید توجه داشته باشید که تمام
زندگی رهبر معظم انقالب صرف برافراشته
نگاهداشتن پرچم جمهوری اســامی ایران
شده است و اص ً
ال مسئله این نیست که ایشان
آبروی خود را فدای کســی کرده بلکه سلول
به ســلول بدن ایشــان وقف نظام اســت .وی
درباره ضرورت اجرای این طرح و مشــکالت
در شــیوه اجرای آن ادامه داد :اگر ما بتوانیم
تنهــا  30درصــد از میزان مصــرف داخلی را
صرفهجویی و مازاد آن را صــادر کنیم درآمد
کشــور در حوزه صــادرات نفــت و انــرژی دو
برابــر خواهد شــد .وی افــزود  :به نظــر بنده
در طــرح اخیــر اگــر برنامهریــزی دقیقتری
صورت میگرفت کار راحتتر انجام میشد.
وی دربــاره قطــع اینترنت نیز گفــت :وزارت
ارتباطات در خصوص اقدام به قطع اینترنت
 24ساعت تأخیر داشــته است .حاال اگر نظر
شورای سران قوا یا شورای امنیت بوده مسئله
دیگری اســت اما اگــر تعللــی در ایــن زمینه
بوده بایــد به این موارد رســیدگی شــود زیرا
هزینههای سنگینی برای کشور دارد.
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مدیرکل اطالعات در دیدار اعضای هیئت های بررسی
صالحیت نامزدهای انتخابات در خراسان رضوی:

نباید در احراز صالحیت ها
رودربایستی داشت
مشــاور وزیر و مدیــرکل اطالعات خراســان
رضوی بــا بیان ایــن که در احــراز صالحیت
ها نباید رودربایســتی داشــت ،تاکید کرد:
نظــام ،وظیفه دارد کــه جلــوی ورود عناصر
ناباب به فرایند انتخابات را بگیرد .مدیرکل
اطالعات خراســان رضوی در جمع اعضای
هیئت های بررســی صالحیــت نامزدهای
انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس در
خراســان رضوی ،رســالت مهم ایــن هیئت
ها را بررســی صالحیت نامزدها دانســت و
گفت :اگــر نماینــدگان شــورای نگهبان در
بررسی صالحیت ها به خوبی و مطابق قانون
به وظیفه خود عمل کنند ،کشور چهار سال
رو به آبادانی خواهد بــود در غیر این صورت
ممکن اســت کشــور با بحران رو به رو شود.
مشــاور وزیر اطالعات افــزود :همانند دیگر
نقاط دنیا ،انتخابات در کشورمان باید زمینه
ســاز انســجام داخلی شــود نه مایه تضعیف
نظام جمهوری اســامی .انتخابات همانند
موضوع گران شــدن قیمت ســوخت نیست
که عده ای بــه آن اعتراض داشــته باشــند و
بخواهند با ســوء اســتفاده از شــرایط پس از
انتخابــات ،به دنبــال بــر هــم زدن امنیت و
انسجام کشور باشند .وی همچنین با بیان
این کــه حق افــراد در بررســی صالحیت ها
نباید تضییع شــود ،خاطرنشان کرد :برخی
افرادی که یقین یا شبهه دارند که صالحیت
آن ها تایید نمی شــود ،از االن جوسازی می
کنند تا شــرایط به گونه ای شــود که کســی
جرئت رد صالحیت آن ها را نداشــته باشد؛
این مسئله نباید نمایندگان شورای نگهبان
را تحت تاثیر قرار دهد .وی ادامه داد :تالش
دشمنبرایناستکهبعدنظارترادرعرصه
انتخابــات کمرنگ کنــد تا ترکیــب مجلس
آینده متناســب بــا فشــارهایی باشــد که به
کشــورمان وارد می کنند؛ به عبــارت دیگر،

می خواهند کســانی راهی خانه ملت شوند
که با اندکی فشــار اقتصادی و سیاســی ،به
خواســته های آنان تن بدهند و در مقابل آن
ها تسلیم شوند .مدیر کل اطالعات خراسان
رضوی ســامت ،امنیت ،رقابت و کارآمدی
را چهار نکتــه کلیدی در انتخابــات پیش رو
برشــمرد و خاطرنشــان کرد :جریــان های
سیاسی در استان خراسان رضوی آمادگی
کاملی برای مشارکت گسترده در انتخابات
دارند و ما با این پیش بینی به سمت برگزاری
انتخابــات یازدهمین دوره مجلس شــورای
اسالمی می رویم.
•شناسایی ها و دستگیری ها به موقع
انجام شد

مدیرکلاطالعاتخراسانرضویهمچنین
در جلسه شــورای اداری اســتان با اشاره به
این که شــرایط بعد از اجرای قانون مدیریت
و اصالح مصرف سوخت در کشور با موفقیت
مدیریت شــد ،افــزود :در این زمینه اســتان
خراســان رضــوی برای بســیاری از اســتان
ها مــی توانــد الگــو باشــد ،ایــن موفقیت با
تالش شبانه روزی مسئوالن تحت مدیریت
اســتاندار اتفاق افتاد .وی ادامه داد :حدود
 90درصــد فتنــه انگیزهــا و افــراد شــرور
شناســایی و اکثــر آن ها دســتگیر شــده اند
و خوشبختانه شناســایی و دســتگیری این
افراد به موقع انجام شــد .مشاور وزیر با بیان
این که در چهارچوب اقتصاد مقاومتی برای
حل مشکالت اقتصادی باید اقداماتی انجام
شود ،افزود :در حوزه ماموریتی که بر عهده
تک تک مســئوالن قــرار دارد ،باید خدمات
رسانی به مردم تقویت شود .مسئوالن بدانند
اقدامــی که به صــورت میدانــی در چند روز
اخیر انجام شــد ،تمام نمی شود مگر این که
مشکالت معیشت مردم مرتفع شود.

اخبار
شهرستان ها

فرماندهناحیهمقاومتبسیجکاشمرخبرداد:

توزیع ۵۰۰بسته لوازم تحریرو
اهدای ۲۰سری جهیزیه
به زوج های نیازمند

مهدیان /ســرهنگ یعقوبیان فرمانده ناحیه مقاومت
بسیج کاشمربا اشاره به اعزام هشــت تیم پزشکی با
همکاریمجموعهبهداشتودرمانبهمناطقمحروم
و انجام ویزیت رایگان،گفت :توزیع  ۵۰۰بسته لوازم
تحریر ،اهدای  ۲۰سری جهیزیه به زوج های نیازمند
و پرداخت تسهیالت اشتغال به  ۵۰واجد شرایط در
مناطق روســتایی ،اجرای طرح همگام با کشاورز با
هدف ارتقای ســطح کمی و کیفی تولید محصوالت
کشــاورزی ،اجرای طرح شــهید بهنــام محمدی در
سطح شــش مدرســه با جمعیت حدود  ۷۰۰دانش
آموزازجمله اقدامات و برنامه های انجام شده بسیج
در یک سال گذشته در کاشمر است.

موسسهدرمانبسیجیاناستاناعالمکرد:

ویزیت رایگان بیماران در 5آذر

موسســه درمان بسیجیان خراســان رضوی اعالم
کــرد :در هفتــه بســیج بــا تحــت پوشــش داشــتن
ســه درمانــگاه در شــهر مشــهد و دو درمانــگاه در
تایبــاد و یــک درمانــگاه در شهرســتان بردســکن،
برای بسیجیان طی هفته بســیج خدمات رایگان
در بخش ها و ویزیت پزشکان عمومی و متخصص و
دندان پزشکی ارائه می کند و در روز  5آذر خدمات
فوق (ویزیت پزشــکان عمومی،متخصص و دندان
پزشکی) برای عموم مردم رایگان می باشد.

شهردارنیشابورخبرداد:

کاهش ۵۰درصدی بدهی های
شهرداری نیشابور

شجاعی مهر /شــهردار نیشــابور گفت :در سال ۹۶
جمع بدهی شهرداری حدود  ۱۳۰میلیارد تومان
بوده که با فعالیت هایی که صــورت گرفته این رقم
اکنون  ۷۹میلیارد اســت و با ادامه این روند و ثبت
پرداختی هــا این مبلــغ تا قبــل پایان ســال به ۵۵
میلیــارد تومان می رســد کــه کاهش بیــش از ۵۰
درصد را نشان می دهد .نجفی افزود :این مصوبه
توهین به جایگاه شــهرداری اســت ،اگر بنده سوء
استفاده کرده ام به دستگاه های نظارتی و قضایی
معرفی ام کنید .

