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فردا،بزرگداشت سردار شهید
حسینیمحراب
همزمان با ســی و ســومین سالگرد شــهادت سردار
شهیدعلیاصغرحسینیمحراب،ازفرماندهانموثر
خراسان در دوران دفاع مقدس ،مراسم بزرگداشت
این شهید برگزار می شــود .طبق اعالم برادر شهید
حسینیمحراب،حجتاالسالموالمسلمینمروی
تولیتآستانقدسرضویوتعدادیازهمرزماناین
شهیددراینمراسمسخنرانیخواهندکرد.اینخبر
حاکیاست،آیینبزرگداشتشهیدحسینیمحراب
ساعت 19فرداجمعهدرمسجدجامعرضویواقعدر
بولوارابوریحاندرخیابانشهیدمفتحمنطقهطالب
برگزار می شــود .همچنین ســاعت  14همــان روز
خانوادهوهمرزمانش دریادبوداینشهیدبرمزارش
حاضرمیشوند.

انتقاد ناصر آملی از رویه شورای
نگهبان در تایید صالحیت
اصالحطلبان
رئیس شــورای هماهنگی اصالحطلبان خراسان
رضوی گفت :مــا را معطل نگــه میدارند تا تصمیم
بگیرند اصالحطلبان را در روزهای آخر تایید کنند
یا نه ،اگر هم تایید کنند زمانی است که طرف مقابل
لیستهای خود را بســته و تدارکات مالی را انجام
دادهاست« .ناصر آملیمقدم» در گفتوگو با ایسنا،
درخصوص جلسه شورای هماهنگی اصالحطلبان
برای تعیین هیئت رئیســه شــورای اصالحطلبان،
اظهار کرد :دوشنبه شب جلسه شورای هماهنگی
برای انتخاب رئیس شورای اصالحطلبان تشکیل
ی حصار به عنوان رئیس
و در این جلسه آقای جواد 
شــورای اصالحطلبان که کار ورود بــه انتخابات را
انجام میدهد ،انتخاب شــد و بایــد نایبرئیسها
و منشــیهای خــود را بــه شــورای اصالحطلبــان
ارائه کند تــا آن ها تاییــد نماینده کنند و بعــد از آن
وارد انتخــاب گزینههای نمایندگــی برای مجلس
شــود .وی افزود :اگر از افرادی که ثبت نام کردند،
فردی مانده باشــد که اصالحطلبی او محرز بوده و
ضمانتهای الزم را به شــورا بدهد ،اصالح طلبان
لیســت میدهند ،وگرنه ممکن است لیستی ارائه
نشود .ممکن است بتوانند فهرســت پنج نفره را پر
کنند یا به یک ،دو و سه نفر برســند ،یا ممکن است
به کسی نرسند که این را آینده اعالم میکنند .این
فعال سیاسی درخصوص تعامل شورای هماهنگی
اصالحطلبــان با شــورای نگهبــان ،گفــت :تقریبا
صحبتهایی انجام شده است ،اما آن ها معموال به
دنبال وقت گرفتن هستند و همواره این گونه بوده،
معمــوال اصالحطلبــان را طبق دورههای گذشــته
معطل و تا اواخر کار یکی ،دو نفر را تایید میکنند،
آن هم زمانی که امــکان تبلیغات و رقابت نداشــته
باشیم .وی خاطرنشان کرد :در این فضای سنگین
خزد های که حتی اگر کاندیدایی هم داشته باشیم،
ی 
ایجاد تحرک در میــان مردم برای رقابت سیاســی
مانند کندن کوه اســت ،ما را معطــل نگه میدارند
تا تصمیم بگیرند اصالحطلبــان را در روزهای آخر
تایید کنند یا نه ،اگر هم تایید کنند زمانی است که
طرف مقابل لیســتهای خــود را بســته ،تدارکات
مالی را انجام داده ،ستادهای خود را گزینش کرده
و همه کارهای خود را به انجام رســانده است و تازه
نامزدهای ما باید  10روز مانده به انتخابات دنبال
این باشند که تایید میشوند یا نه.
روز 24دی ،مردم خراسان رضوی 55میلیون
مترمکعبگازمصرفکردند

رکورد مصرف گاز شکست

با مصرف  55میلیون مترمکعب گاز طبیعی در 24
ســاعت روز  24دی ،رکورد مصرف گاز طبیعی در
استان شکســت .مدیرعامل شــرکت گاز خراسان
رضوی با اعالم این خبر گفــت  :این میزان مصرف
نســبت به ســال های قبل بی ســابقه بوده اســت.
به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان،
«سیدحمید فانی» با اشاره به افزایش  16درصدی
مصــرف گاز اســتان از ابتــدای هفته جــاری تا روز
سه شــنبه  24دی در مقایســه با مدت مشابه سال
قبل افزود :از ابتدای هفته جاری تا روز ســه شنبه
بیش از  208میلیون و  200هــزار مترمکعب گاز
مصرف شد که این رقم در سال  179 ،97میلیون
و  500هزار مترمکعب بود .فانی ادامه داد :پیش
از این ،باالترین میزان مصرف گاز طبیعی اســتان
در بیستم آذر سال  95با رقمی بیش از  54میلیون
مترمکعب به ثبت رســیده بود .وی با بیــان این که
دمای هوای بیشــتر نقاط اســتان تا چند روز آینده
همچنان زیر صفر خواهد بود و سرما در هفته آینده
نیز ادامه خواهد داشت اظهار کرد :در کنار برنامه
ریزی شــرکت گاز برای تامین پایدار و مطمئن گاز
طبیعــی ،نیازمند مشــارکت مــردم بــرای مصرف
صحیح و بهینه این نعمت الهی هستیم .شهروندان
میتوانند با به کارگیری نکات بسیار ساده همانند
اســتفاده از لباس گرم در منزل ،نصــب پرده های
ضخیم ،رعایت دمای رفاه و خاموش کردن وسایل
گرمایشــی اتاق های بدون اســتفاده ،ســهم قابل
توجهــی در مدیریــت مصرف گاز داشــته باشــند.
مســئوالن انرژی ادارات دولتی نیز باید به رعایت
بخشنامه ابالغی معاون اول رئیس جمهوری مبنی
بر مصرف بهینه و ایمن گاز توجه کنند.
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تعطیلیدومینپروژهمهم ریلیاستانبعداز 10سالپیگیریبهدلیلخروجچینازفاینانس

مشهد-گرگان هم از ریل خارج شد
گزارش

•چه باید کرد ؟

مسعود حمیدی

چینیها با خروج از اجرای پروژه راهآهن
مشهد -گرگان و اجرانکردن تعهدات
خــود در فاینانــس  10.8میلیــارد
یوانی بــا آســتان قــدس رضوی،
باعث شــدند این پروژه  10ســاله با
پیشرفت فیزیکی صفر درصد به سرنوشت
پــروژه برقی ســازی راهآهــن مشــهد  -تهران
دچار شــود .البتــه چینی هــا قبــلاز این هم
فاینانس دو میلیارد دالری پروژه برقی سازی
راهآهن مشهد -تهران را به دلیل تحریمهای
آمریکا تــرک کردنــد و این دومین پــروژه مهم
ریلی استان است که بنا بود با سرمایهگذاری
چینیها به سرانجام برسد اما با خروج چینی
ها به نظر می رســد عمــ ً
ا دو پــروژه ریلی مهم
استان تعطیلشده است.
به گــزارش خراســان رضــوی ،پــروژه راهآهن
مشهد –گرگان یکی از قدیمیترین پروژههای
ریلی استان است که حدود 13سال از عمر آن
میگذرد اما هنوز به ســرانجام نرسیده است.
پــروژهای کــه اولین بــار در ســال 85در ســفر
استانیهیئتدولتبهخراسانرضویمصوب
شد و در ســفرهای بعدی اســتانی دولتهای
نهم و دهم هــم این پــروژه جزو مصوبــات بود.
پروژهای به طول 550کیلومتر که قرار اســت
از گرگان شــروع شــود و بــا عبور از شــهرهایی
ازجمله علیآباد ،آشــخانه ،بجنورد ،شیروان و
قوچان درنهایت به گلبهار برسد .این پروژه بنا
بود با مشــارکت  18میلیارد یوانی چینیها با
پیمانکار آستان قدس انجام شود که با توجه به
تغییرات نرخ ارز و نرخ تســعیر ،هم اکنون بنا به
اذعانطرفایرانی،ارزشاینقراردادبه10.8
میلیاردیوانرسیدهاست.ازطرفدیگرهمین
چندهفتهقبلنیزمعاونبرنامهریزیومدیریت
منابع وزیر راهوشهرســازی آن را یکــی از پروژه
های دارای اولویت برای دریافت فاینانس ،در
کنار  13پروژه ریلی دیگــر از جمله پروژه قطار
برقی مشــهد-تهران اعالم کرد اما گزارش ها
حاکیاستخبریازمشارکتچینیهادراین
پروژهنخواهدبود.
•قرارداد را امضا کردند اما رفتند !

مدیــر عامل شــرکت مســکن و عمــران قدس
رضــوی در گفــت وگــو بــا خراســان رضــوی
در خصــوص وضعیت ایــن پروژه اظهــار کرد:
اگرچه قرارداد این پروژه ابالغشده است اما به
دلیل تحریمهای اعمالشده از سوی آمریکا،
طرفهــای چینی قــرارداد این پــروژه به طور

برخی خبر ها و گزارش های منتشر شده در روزنامه خراسان
طی سال های گذشته درباره این پروژه

کامل از کشور خارجشدهاند و عم ً
ال هیچگونه
عملیــات اجرایــی در خصــوص ایــن راهآهن
انجا منشده است« .محمدرضا رئیسی» درباره
دلیل حضــور چینیهــا در ایــن پــروژه اظهار
کرد :برای اجــرای این پروژه نیــاز به تخصص
خارجــی نداریــم و این پــروژه در حــد یک کار
بسیار معمولی برای متخصصان داخلی است
اما ســرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای این
پروژه باعث حضور چینیها شــده اســت .وی
افزود:طبققراردادمنعقدشدهباطرفچینی
بنا بــود  85درصــد فاینانــس  10.8میلیارد
یوانی اجرای این پروژه را متقبل شوند و طرف
ایرانی یعنی آستان قدس رضوی نیز سهم15
درصدی را تقبل کنــد اما با این کــه چینیها
قــرارداد را امضا کردنــد و این قــرارداد ابالغ
شد ،بعد از تحریمهای دور دوم و سوم آمریکا،
چینیها پروژه را ترک کردند.
•پیشرفت فیزیکی در حد صفر

مدیرعامــل شــرکت مســکن و عمــران قدس
رضــوی افــزود :البتــه چینیهــا بــرای بقیــه
پروژهها هم این کار را کرد ه و بارها گفتهاند که
دولت چین در حوزه سیاسی از ایران حمایت
میکند اما در حوزه اقتصادی و مالی مشمول
تحریمها میشوند .رئیسی با بیان این که تمام
مطالعات اولیــه این پروژه انجامشــده اســت
گفت :اعتبار موردنیاز اجرای این پروژه بیش
از  12هــزار میلیــارد تومان اســت و حــاال که
چینیها کشور را ترک کردهاند آستان قدس
رضوی عم ً
ال نمیتوانــد کاری انجام دهد زیرا
موضوع این پــروژه حاکمیتی اســت و اگر هم
سرمایهگذار دیگری مطرح شود الزم است از

طرف حاکمیت پیگیری شــود .وی پیشرفت
فیزیکی این پروژه را صفر دانست و افزود :این
راهآهن بنا بود گرگان را به بجنورد و بجنورد را
به گلبهار متصل کند که بعد از اتصال متروی
گلبهار این راهآهن به مشهد متصلشود ولی
عم ً
ال هیچیک از این شهرها به راهآهن متصل
نشد هاند.
•حضور نمایشی پروژه در الیحه بودجه

عالوه بر مشــکل ایجاد شده توســط چینی ها
در ایــن پروژه ،بــه نظر می رســد دولــت هم در
تخصیصاعتباراتاینپروژهآنرابهعنوانیک
پروژهدارایاولویتدرنظرنگرفتهاست.دولت
از ســال 89در لوایح بودجه این پروژه را دارای
اعتباردانستهاست.طبقالیحهبودجه 99نیز
مجموع اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه
حدود  3113میلیاردتوماناستکهطیسال
های گذشته فقط حدود 10میلیارد تومان آن
تخصیص یافته و در الیحــه بودجه  99نیز تنها
 15میلیــارد ریال برای آن در نظر گرفتهشــده
است .در حالیکه بر اساس همین الیحه ،این
پروژه 1401استامادرطول 10سالگذشته
ساالنه فقط یک میلیارد از اعتبارات مورد نیاز
این پروژه توسط دولت اختصاص یافته و بیش
از 3103میلیــارد تومــان دیگــر از اعتبــارات
پیشبینیشدهاینپروژههنوزاختصاصنیافته
است .با این رویه این سوال مطرح می شود که
درکنارمنتفیشدنفاینانسچینی،آیادولت
میتواند طبق پیش بینی خود ظرف سه سال
آینده اعتباری را که در طول 10ســال گذشته
تنها  3درصــد آن اختصاص یافته اســت برای
اتماماینپروژهتخصیصدهد؟

بــدون شــک در شــرایط فعلــی
یکــی از مهمترین راههای توســعه
کشور جذب ســرمایهگذاریهای
خارجی به خصــوص در حوزههای
توســعه زیرســاختهای کشــور
اســت اما چرا به رغم این کــه دولت
میداندتحریمهایآمریکاموضوعی
اجتنابناپذیــر اســت در هنــگام
عقــد قراردادهــای ســرمایهگذاری
(فاینانــس) بــا طرفهــای خارجــی
ضمانتهــای الزم بــرای جلوگیری از
خروج طرف خارجی در صورت اعمال
تحریمهای آمریــکا را نمی گیــرد تا در
صورت خــروج غرامت پرداخــت کنند؟ البته
این موضــوع قابل پذیرش اســت که بــا توجه
به تحریم های ظالمانه آمریکا جذب ســرمایه
گذاری خارجی کار بســیار دشــواری است و
احتماال ما در این زمینه دست پایین را داریم،
اما اگر هم این موضوع را بپذیریــم باید به این
فکر کرد که پس چرا راهبردمان را تغییر نمی
دهیم .چــرا دولت همان شــرایط و مزایایی را
که برای سرمایهگذاران خارجی مهیا میکند
برای سرمایهگذاران داخلی فراهم نمیکند
تا ضمن بهکارگیــری ســرمایههای چند صد
هزار میلیارد تومانی سرگردان در کشور ،هم
زمینه ایجاد اشتغال و رونق تولید را در کشور
فراهم کنــد و هم بــا بهکارگیری این ســرمایه
موجب کاهش نقدینگی و کاهش نرخ تورم در
کشور شود .بدون شک یکی از راههای اجرای
اقتصاد مقاومتی در کشــور اســتفاده از توان
داخلی و سرمایه سرگردان داخلی است .اما
پیشــنهاد چیســت؟ همانطور کــه میدانیم
یکی از پروژههای مهم که هم اکنون در کریدور
شرق کشــور با ارزشــی معادل چهار میلیارد
دالر با ســرمایهگذاری کام ً
ال داخلی در حال
اجراســت ،پروژه انتقال آب از دریای عمان به
استانهای سیســتان و بلوچستان ،خراسان
جنوبی و خراسان رضوی است .بر پایه همین
تجربه،پیشنهادمیشودپروژهراهآهنمشهد-
گرگان که کریدور ریلی شمال شرقی کشور را
بههممتصلمیکندنیزباهمکاریومشارکت
استاندارانسهاستانمشمولاینپروژهیعنی
خراسانرضوی،خراسانشمالیوگلستانبه
مانند آن چه در پروژه انتقال آب دریای عمان
در حال انجام اســت ،شــرایط را بــرای ایجاد
یک هلدینگ ســرمایهگذاران داخلی فراهم
کند و این مشارکت گامی برای همکاری بین
اســتانی در اجرای دیگــر پروژههــای ملی بر
زمینمانده شود.

تجدید پیمان اصحاب فرهنگ و هنر با پاس داران امنیت کشور
نمایندگان جامعه فرهنگی و هنری استان در دیدار با فرمانده
ســپاه امام رضا(ع) با پاس داران امنیت کشــور تجدید پیمان
کردند .به گزارش روابط عمومی اداره کل ارشــاد اســتان ،در
این دیدار ســردار یعقوبعلی نظری فرمانده سپاه امام رضا(ع)
گفت:ارتقایجایگاهایراناسالمیباتوسلبهاندیشهاسالمی
وشخصیتهایبزرگیچونسردارشهیدسلیمانیاست،ما
خیلی نگران دشمن نیستیم ،انسان تا دشمن نداشته باشد،
رشــد نمی کند ،باید دشــمنی وجود داشته باشــد ،مبارزه ای
صورتگیردتارشدحاصلشود،هیچملتیبهصورتگلخانه
ایوایزولهپیشرفتنکردهاست.سردارنظریادامهداد:جامعه
نخبگانیماباهمهسالیقیکهدارندعالقهمندبهنظامووحدت
هستند،درحوادثاخیرهماینگونهاست،نظامبااستفادهاز
این فرصت و نگاه با آمریکا برخورد قاطعانــه کرد ،دیکتاتوری
آمریکاشکستهشد،ملتاگرمیخواهدجلوداریکندوبزرگ

باشد ،باید هزینه بدهد .وی گفت :آمریکا یک ظاهر و واقعیت
دارد که با این ظاهر ،دنیا را می ترسانند ،ما نگذاشتیم آمریکا
رعبوترسایجادکند،ملتمانترسید،آنهامیفهمندماچه
کار کردیم ،اراده نظام اســامی را در مقابل اراده آن ها برتری
دادیم و قدرت فنــاوری خود را به رخ آن ها کشــیدیم .ســردار
نظریافزود:مامعتقدیمایندورهگذار،طولینمیکشدوافق
روشنیپیشرویماخواهدبود.درایندیدارمدیرکلفرهنگ
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیز با تسلیت شهادت سردار
شــهید ســلیمانی و ابراز همدردی با خانواده شهدای سانحه
هوایی ،گفت :اصحاب فرهنگ و هنر در کنار ملت همیشه در
ِ
خدوم
زحمــات نیروهای
صحنه اســت و می ماند ،هنرمندان
ِ
ِ
امنیت کشور را ارج می نهند و می دانند سپاه در طول
پاسدا ِر
تاریخانقالبدرهمهسختیهادرکنارمردمبودهوازجانخود
گذشته است تا این کشــور ،همیشــه با اقتدار به راه خود ادامه

حجت االسالم ماندگاری :

دهد«.جعفرمروارید»افزود:شهادتسردارسپهبدحاجقاسم
ســلیمانی ،موجب وحدت بین تمام قشرهای میهن اسالمی
شــد ،مشــهد و خراســان رضوی دارای ظرفیت های هنری و
فرهنگی بســیار فراوانی اســت که در خدمت نظــام و انقالب
اسالمیاست.درایندیدارپوستریباعنوان«اقتدارمعنوی»
نیزرونماییشد.همچنیننمایندگانجامعههنری،لوحیادبود
ومیثاقنامهجامعههنریدرحمایتازجبههمقاومتاسالمی
رابه سرداریعقوبعلینظریتقدیمکردند.

قائم مقام تولیت آستان قدس :

مسئولیکهحرفازناامیدیمیزنددرمسیرارادهخدانیست

توفاناتحادمردمباغبارشیطنتهایدشمنآسیبنمیبیند

ســلیمانی وجودی بود کــه از غیر خــدا نمی
ترســید و با تمام وجــود در مســیر اراده خدا
حرکــت کــرد و همین موضــوع باعث شــد تا
شهادتش این انقالب عظیم را در عالم به راه
بیندازد .این اســتاد حوزه و دانشگاه افزود:
انسان برای این که در مســیر اراده خدا قرار
بگیرد باید بصیرت داشته باشد و تنها مجرای
رسیدن به بصیرت ،والیت است ،حاج قاسم،
چون فهمش فهم والیــی بود به ایــن جایگاه
رسید .حجت االســام ماندگاری همچنین
با اشاره به سانحه هواپیمایی در کشور اظهار
کرد  :در موضوع هواپیمای اوکراینی سواالت
و شــبهات متعددی وجود دارد که قطعا باید
کارشناسان درباره آن نظر بدهند.

خود قرار دهند ،سپاه در دوران دفاع مقدس
و اوج کوران حوادث ،مأموریتهایی با خلق
حماسههای بسیار ایجاد کرد که امروز یکی
از دغدغههــای مراکــز علمی ما ،بایــد توجه
به انتقال ایــن تجربیــات و آموزهها به نســل
جدید باشد .خاکسار قهرودی افزود :هر چه
از آن دوران فاصلــه میگیریم افــرادی را که
بتوانیم با نگاه به سیر و ســلوک آنان تغییری
در زندگی و منش رفتاری خود حاصل کنیم،
کمتر مییابیم ،در گذشته با شرایطی مواجه
بودیم که بخشی از آن ناخواسته به ما تحمیل
شــد و در همان شــرایط گلهــای متعددی
شــکوفا شــدند که زمینه مســاعدی را برای
موفقیتهای امروز فراهم کردند.

اســتاد حوزه و دانشــگاه گفت :هر مسئولی
امروز حــرف از ناامیدی می زند یا ســخنان
او بــوی ناامیــدی میدهــد در مســیر اراده
خدا نیست.
بهگزارش باشگاهخبرنگاران ،حجت االسالم
والمســلمین «مانــدگاری» کــه در مجتمــع
دانشــجویی امام رضا (ع) ســخن می گفت،
افــزود  :پس از بــروز تــوده ای از فتنــه ها در
ایران و عراق شــهادت حاج قاسم نور امیدی
در دلهای همــه ایجاد و دلهــای همه را به
یکدیگر نزدیک کرد ،چه شد که با سقوط یک
هواپیما و جانباختن تعــدادی از هموطنان
عزیزمان ،موجی از ناامیدی به جامعه تزریق
مــی شــود؟ وی تصریــح کــرد :حــاج قاســم

قائــم مقــام تولیــت آســتان قــدس رضوی،
اتحاد ملت ایران را توفانی برشمرد که غبار
شیطنتهای دشمنان به آن خدشهای وارد
نمیکند.
به گــزارش آســتان نیوز ،مصطفی خاکســار
قهــرودی در مراســم دانــش آموختگــی و
اهدای درجه دانشــجویان دانشگاه افسری
و تربیــت پاســداری امــام حســین(ع) که در
مرکز همایشهای آستان قدس برگزار شد،
ضمن تقدیر از حماسهسازیهای پاسداران
انقالب اســامی در دوران  40ساله انقالب
اسالمی ،گفت :سپاهیان ما باید ویژگیها و
شرایطی که موفقیتهای گذشته را در دفاع
مقدس رقم زده ،امروز ســرلوحه آموزههای

مدیرکلاطالعاتاستان:

مرد م حق مطالبه دارند

مشــاور وزیر و مدیر کل اطالعات خراسان رضوی با
بیان این که باید مرز بین مردم و اغتشاشگر را تعریف
کنیم،تصریحکرد:عدهایدراعتراضهایخیابانی
میآیند،شیشهمیشکنند،اینهااغتشاشگرهستند
اماواقعیتایناستکهمردمحقمطالبهدارندو۹۷
درصد مردم نمی خواهند آســیبی به کشــور برسد.
مدیر کل اطالعات اســتان در نشســت هم اندیشی
با تعــدادی از فعاالن فضــای مجازی با تاکیــد بر این
که فضای مجازی در اصل ،فضای حقیقی اســت نه
مجازی ،افزود :کسانی که در این فضا کار می کنند،
باید بدانند که این فضا می تواند در سبک و وضعیت
زندگیمردمتغییرایجادکندوازاینجهتکارفعاالن
اینعرصهشبیهکارانبیاست.ویبااشارهبهضرورت
برخورداریازروحیهانقالبی،گفت:انقالبیگریرا
در چارچوب یک حزب نمی دانیم ،ما در جنگ نباید
به یک حرف احتما ًال درســت دشــمن استناد کنیم
و در برابــر دروغ هــای متعــدد آن بی تفاوت باشــیم،
البته درک این موضوع ،بصیرت و دشــمن شناسی
می خواهد .مدیــر کل اطالعات خراســانرضوی با
بیان این که در میدان عمل ممکن اســت یک عنصر
یا مسئول در حکومت بد عمل کند ،افزود :این خطا
اگراتفاقافتادهاستنبایدبهسایرمواردتسریداده
شــود ،آمریکایی ها خطی را که با ترور شــهید قاسم
سلیمانی نتوانستند به نتیجه برســانند حاال تالش
میکنند با خطای یک عنصر در حاکمیت ،این خط
را دنبال کنند .وی با تاکید براین که وضعیت کنونی
ما وضعیت جنگی اســت ،گفت :شما افسران جنگ
نرم هستید و نشان دهید که اراده کشور آن است که
در برابر طراحی دشمن استوار باشد و تسلیم نشود.
مدیرکل اطالعات استان ادامه داد :چون اراده مان
بر پیروزی اســت باید مقاوم باشــیم .هر چند کمبود
داریم ،اما نباید کم بیاوریــم ،چالش داریم اما بحران
نداریم ،تنوع فکــری داریم اما آســیب نداریم .وی در
بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به دشــمنی
ادامه دار آمریکا با ایرانگفــت :وزیر دفاع آمریکا می
گوید ما تالش می کنیم ایران را به یک کشــور عادی
تبدیلکنیمکهفاقداراده،ابزاربازدارندهوفاقدعمق
مردمی باشد .هدفشان این است که این سه را بزنند
تادرنهایتبامذاکرهقدرتهستهای،توانموشکی
و نفوذ منطقه ای ایران را از ما بگیرند ،در مقابل اراده
ماایناستکهآمریکاراازمنطقهبیرونکنیم.ویدر
انتها تاکید کرد :راهبرد اختــاف افکنی و تضعیف
و ســیاه نمایی علیه شــخصیت های نظامی و ارکان
حکومتیدردستورکاردشمناست.
بهمیزبانیشورایهماهنگیبانکهایاستان
برگزارشد

گرامی داشت سردار مقاومت

نادینلویی /مراســم بزرگداشــت «ســپهبد شهید
حاج قاســم ســلیمانی» و همچنین گرامی داشت
شهید مدافع حرم «محمدرضا سنجرانی» شامگاه
سه شنبه به میزبانی شورای هماهنگی بانک های
خراسان رضوی و با حضور قشرهای مختلف مردم،
کارمندان بانــک های اســتان و برخی مســئوالن
در مسجد امام ســجاد (ع) برگزار شــد .به گزارش
خراســان رضوی ،در این مراســم حجت االســام
والمسلمین «قاسم ســوری» به مقام واالی سردار
سپهبد شــهید حاج قاسم ســلیمانی اشــاره کرد و
گفت :تکلیف شهدایی مثل سردار قاسم سلیمانی
مشــخص اســت ،چرا که شــهید ســلیمانی مسیر
شــهادت را انتخــاب کــرده بــود ،همیشــه آرزوی
شــهادت داشــت و در نهایت به آرزویش رســید ،ما
هم در قبال شــهدا مســئولیت داریم و باید با ادامه
دادن راه شــان در مسیر خودســازی قدم برداریم.
وی ادامه داد :مراسم تشییع شهید سلیمانی که در
کرمان و دیگر نقاط کشور با آن همه عظمت و حضور
همه قشــرها برگزار شد نشــان داد که شخصیت و
محبت ســردار در قلب همــه ایرانیان با هر ســلیقه
ای وجــود دارد ،چرا کــه او اهل ریــا و تزویــر نبود.
حجت االسالم والمسلمین ســوری با بیان این که
بســیاری از ما دچار ظواهر فریبنده دنیا شده ایم،
تصریح کرد :مراقب باشیم این ظاهر فریبنده دنیا
مــا را از ارزش های انقالب و اســام کــه یکی از آن
ها شهادت است دور نکند ،اگر شهید سلیمانی به
شهادت رسید ما باید بلند شویم و با ادامه دادن راه
او جامعه ای شهدایی تربیت کنیم .وی در ادامه به
شخصیت شهید مدافع حرم محمدرضا سنجرانی
نیز اشــاره کرد و گفت :او یکی از کارمندان بانکی
بود که پرورش یافته مکتب امام حســین (ع) بود و
راه شهادت را انتخاب کرد.

اصالحیهیکخبر
ی روزنامه خراســان
در گــزارش روز دوشــنبه  23د 
رضوی با عنــوان «جزئیاتــی از تاییــد و رد صالحیت
نامزدهای انتخابات» گرایش سیاســی آقای سعید
باستانی نماینده مردم تربتحیدریه ،زاوه و مه والت
بهنقلازبرخیخبرگزاریهاازجملهتابناک«،حامی
دولت» ذکرشده بود که این موضوع پس از انتشار ،از
سویآقایباستانیتکذیبشدوویگرایشسیاسی
خودرامستقلاعالمکرد.
«علی باخرد» نیز اطالعات درج شــده در کانال های
تلگرامی مبنی بر رد صالحیت شــدنش را که در آن
گزارش درج شده بود ،تکذیب و به خبرنگار ما اعالم
کردپیشازاین،ازانتخاباتانصرافدادهبودهاست.

