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در نشست پیش همایش بزرگداشت عالم
وارسته آیت ا ...سید جواد خامنه ای(ره)

در نشســت پیش همایش بزرگداشــت آیــتا ...حاج
ســیدجواد حســینی خامنــهای کــه روز گذشــته بــه
همت ســتاد برگــزاری بزرگداشــت این عالــم ربانی
در مشــهد برگزار شــد ،شــخصیت این فقیه وارســته
با حضــور اســتادان و پژوهشــگران تبیین و بررســی
شــد.در این نشســت کــه با حضور اســتادان ســطوح
عالی حــوزه علمیه خراســان ،پژوهشــگران حــوزه و
دانشگاه و برخی از بستگان نزدیک آیتا ...سیدجواد
خامنهای در محل تاالر مــوزه قرآن حرم مطهر رضوی
برگزار شــد ،حجتاالســام ســیدامید مؤذنی؛ دبیر
اجرایی بزرگداشــت آیتا ...حاج سیدجواد حسینی
خامنهای با اشــاره به برخــی از جلوههــای اخالقی و
جایگاه علمی واالی وی افزود :چنین شــخصیتی که
تجسمی از علمورزی ،زهد و تقواست میتواند الگویی
بســیار مناســب برای نســل امروز به ویــژه حوزههای
علمیه و طــاب باشــد.در ادامــه این نشســت ،دکتر
ابوالفضــل حســنآبادی ،پژوهشــگر تاریخ شــفاهی
علمای خراسان بارشناســی علمی ،اخالقی و محلی
در بررسی شــخصیتهای اثرگذار تاریخی را یکی از
راههای شناخت هرچه بیشــتر شخصیت ها برشمرد
و نماز جماعت  50ســاله آیت ا ...سید جواد حسینی
خامنهای(ره) دریکی از مساجد و محالت مهم مشهد
را یکی از مصادیق تبارشناسی محلی ذکر کرد.استاد
غالمرضــا جاللــی ،عضــو هیئتعلمی پژوهشــکده
اسالم تمدنی دفتر تبلیغات اسالمی از دیگر مدعوین
این همایش در ســخنرانی با موضــوع «مقاطع حیات
اجتماعی آیتا ...سیدجواد حسینی خامنهای(ره)»
گفــت :اگــر بخواهیــم چنیــن شــخصیتهای مهم و
اثرگــذار تاریخی را بهدرســتی بررســی کنیــم باید به
شرایط حیات اجتماعی و محیط فرهنگی توجه دقیق
داشته باشیم.دکتر موســی حقانی ،استاد دانشگاه و
معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات تاریخ ایران از دیگر
مهمانان این نشست بودکه با موضوع «سبکشناسی
علمــای معاصر شــیعه در فعالیت سیاســی» بــه ایراد
سخنرانی پرداخت.وی با بیان این که باید از منظری
دیگر به بررســی شــخصیت اجتماعی افــرادی نظیر
آیتا ...حاج سیدجواد حســینی خامنهای پرداخت،
افزود :این که ایشــان تارکدنیا بودنــد به این معنا که
زاهــد و بیرغبت به دنیــا بودند ،صحیح اســت  ،اما به
معنای ترک حیــات اجتماعی نیســت.در پایــان این
نشســت ،رضا خوراکیــان ،مســئول نمایندگی دفتر
ظونشــر آثار حضــرت آیتا ...العظمــی خامنهای
حف 
(مدظلــه العالــی) در مشــهد ضمــن تقدیــر از حضور
اســتادان و علمــای برجســته در این نشســت از همه
نخبگاندرگردآوریاطالعات،اسنادومقاالتمرتبط
با آیتا ...سیدجواد خامنهای دعوت به همکاری کرد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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شخصیتعلمی،اخالقیوسیره
اجتماعی آیت ا ...سیدجواد حسینی
خامنه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت
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آیت ا...علم الهدی در خطبه دوم نماز جمعه مشهد مطرح کرد

لزوم ورود بسیج به  3عرصه جنگ نرم،بحرانآب و تنظیم بازار
بهبودینیا-امامجمعهمشهدبابیاناینکهبسیجدرعرصهمقابله
با دشمن حضور دارد خواستار ورود بسیج به عرصههای عملیات
جنگنرم،مقابلهباگرانیوآموزشآبیاریبهروستاییانبرایتغییر
نوع کشاورزی در استان شد.به گزارش خراسان رضوی آیت ا....
علم الهدی در خطبه دوم نماز جمعه مشهد ضمن اشاره به صدور
تشکیل بسیج مستضعفین توسط امام خمینی (ره) و تبریک هفته
بسیج گفت :بسیج یک جریان است که رهبری امام خمینی را در
جامعه حفظ میکند .بسیج یک ودیعه ارزشمند است که جوامع
دیگــر از آن محرومانــد و آن خصوصیــت بســیج در مردمی کردن
این نظام اســت .نظام ما امروز روی کره زمیــن مردمیترین نظام
حکومتی است و عامل اجرایی مردمی بودن این نظام بسیج است.
•بسیج یعنی مردم

وی خاطرنشــان کرد :مردمی بــودن نظام فقط به این نیســت
که مردم این نظام را بخواهند عمده مردمی بودن نظام در این
اســت که در عرصه اجرایی نظام مردم حضور داشــته باشند و
مردم نظام را اداره میکنند .امروز مــردم در عرصه عملیاتی و
اجرایی نظام حضور دارند و هر کدام یک عنصر کارگزار در نظام
اسالمی هستند و این به معنای بسیج است  .بسیج باعث شده
اســت که مردم در عرصه عملیاتی نظام قرار گیرند چون در هر
عرص ه و بحرانی بسیجیان حضور دارند و این نیز به این معناست
که مردم در آن صحنه حضور دارند.وی خاطرنشان کرد :امروز
ما در سه عرصه کاری به حرکت بسیجی احتیاج داریم .عرصه
اول در تقابل با دشمن است .فلســفه تشکیل بسیج و علت این
که بسیج در سپاه پاسداران استقرار یافته به دلیل این است که
در یک فرماندهی منســجم قرار بگیرد  .امروز در جنگ نرم نیز
به حضور بسیج نیاز داریم زیرا امروز ۴۲شبکه به زبان فارسی
در دنیا علیه نظام ما سمپاشــی میکننــد بهطوریکه ۱۵۰۰
وزیــر اطالعــات بابیان اینکــه به گفته دوســت و
دشــمن حضــور رئیسجمهوری در میــان مردم
باعثرضایتمندیآنهادرشرایطسختمعیشتی
شــده اســت گفت :اگر مــردم احســاس کنند که
مســئوالن دغدغههــای آنهــا را دارنــد بــا آنها
همراهیمیکنند.بهگزارش پایگاهاطالعرسانی
دولتحجتاالسالموالمسلمینسیداسماعیل
خطیب در جلسه شورای اداری خراسان رضوی
با اشــاره به اینکه مــا بایــد بهعنوان مســئوالن و
خدمت گــزاران مردم شــرایطی را فراهم کنیم تا
آنها بتوانند با مســئوالن ارتباط و تعامل داشــته
باشند،گفت:تعاملوارتباطبیشتربامردم،حالل

کنند  .در این عرصه باید بسیجیان وارد شوند تا این افراد نتوانند
به سودجویی بپردازند .مسئوالن دولتی باید تدابیری بیندیشند
که با کمک بسیج تنظیم بازار سامان بخشی شود .
•حل مشکل کمآبی با کمک بسیجیان

نفر در یک تشکیالت در آمریکا و  ۱۷۰۰نفر در تشکیالت دیگر
در اسرائیل بهصورت شبانهروزی پشت رایانههایشان در حال
تحریک مردم علیه نظام هستند .در این موقعیت با این حجم از
تهاجم ،بسیج باعث شده که موازنه قدرت دشمن به هم بریزد.
دشــمن دانش دفاعی و تجهیزات را میتوانــد ارزیابیکند اما
قادر به ارزیابی نیروی مردم ایران نیست چون مشخص نیست
در این مملکت اگر بنا به شــروع جنگ باشــد چقدر بسیجی به
میدان میآید.وی افــزود :امروز در عرصــه عملیات جنگ نرم
به دفاع جانانهای احتیاج داریم و قهرمانان این میدان جوانان
مبتکر بسیجی هســتند .در شرایطی که دشــمن قصد دارد از
داخل ،ما را نابود کند بسیجیان باید در میدان حضور یابند.
•ورود بسیج به عرصه تنظیم بازار

امامجمعه مشهد تصریح کرد :مسئله دوم که باید بسیجیان به آن
ورود کنند کمک به حل مشکالت جامعه اســت .امروز جامعه ما
دچار گرانی است که معیشت را بر همه مردم سخت کرده است.
حل بخشیازاینموضوعدرزمینهکمبودهابهدولتمربوطاست
و باید دولت ورود کند اما در سوی دیگر مواردی وجود دارد که به
سودجوییعدهایناپاکداللمربوطاستکهقصددارندمعیشت
مردم را به خطر بیندازند و از این مســیر سودهای نجومی کسب

وی در ادامه ضمن اشاره به گسترش خشکسالی سالهای اخیر در
کشور خاطرنشان کرد :امروز در کشــور در تعداد زیادی از استانها
مشکل آب داریم خشکســالیها جنوب اســتان ما را نیز تا اندازهای
درگیر کرده است  .بخش عمدهای از آن مربوط به نزوالت آسمانی و
موضوعاتاقلیمیاستکهتعدادزیادیازکشورهادچارآنهستندو
زمانیکهنزوالتآسمانیکماستباتجمعاینمشکلحلنمیشود.
مقابل خدا تجمــع کنید ولــی در قالب درخواســت از پــروردگار در
دعا و مناجات نه در قالب اعتــراض اما بعضی موارد به مدیریتهای
مسئوالن کشــور برمیگردد که باید تدابیری اندیشــیده شود  .چه
بخواهیم و چه نخواهیم گرفتار خشکسالی شدهایم و مردم نیز باید
پایکار بیایند و کشت را تغییر دهیم .هم اکنون در جنوب استان ما
که بیشتر دچار خشکسالی است با تغییر کاشت محصوالت کم آب
طلببهموفقیتهاییدستیافتهاندومشکلراحلکردهاند.نماینده
ولیفقیهتصریحکرد:بایدازآبیاریغرقابیگذرکنیموخوشبختانه
مادرزمینهکشاورزیافرادنخبهزیادیداریم.بایدنخبگانبسیجی
بهروستاهابروندوباآموزش،نوعآبیاریراتغییردهند.امام خمینی
(ره)در ابتدای انقالب با فرمان تشــکیل جهاد ســازندگی بسیاری
از مشــکالت را در کشــور حذف کردند و کشــور را به خودکفایی در
گندمرساندندباهمانالگوکهامامراحلدرابتدایانقالبداشتند
بسیجیان باید وارد روستاها شوند و با ابتکارات جدید به کشاورزان
کمک کنند.وی افزود :اگر بنا شــد که بســیجیان وارد عرصه شوند
بخشزیادیازمشکالتحلمیشودودولتومجلسنیزبافعالیت
ومدیریتخودشاناینمسائلراازجلویپابرخواهندداشت.

وزیر اطالعات در جلسه شورای اداری استان

مردم اگر احساس کنند مسئوالن دغدغه آنها را دارند همراهی میکنند
مشکالتاست.خطیببابیاناینکهمردمنشان
دادهاند مردمی صبور ،فهیم و همیشــه حاضر در
صحنه هســتند افزود :هوشــیاری و هوشمندی
مردمباالستوتحلیلهایآنهاکمترازمسئوالن
نیست.ویویژگیمردمیبودندولتسیزدهم
را به حضور در میان مردم دانست و اضافه کرد:
بهجای اینکه مردم به مسئوالن مراجعه کنند
آنها باید با حضور در میــان مردم دغدغههای
موجود را پیگیری کننــد.وی ادامه داد :تحقق

شعارهایدولتمردمیسیزدهمهمچونعدالت،
فسادستیزیوخدمتبهمردمبایدسرلوحهتمام
برنامهها قرار گیرد.استاندار خراسان رضوی هم
در این جلســه گفــت :دســتگاههای اجرایی باید

سرعت ،دقت و کرامت در پاســخگویی نسبت به
مردم را رعایت کنند.یعقوبعلی نظــری افزود :ما
باید به فضل الهی فضای اســتان را به یک فضای
کاری مثبت تبدیل کنیم و همگرایی و هم افزایی
را افزایش دهیم.در پایان جلســه ،مراســم تکریم
مدیر کل سابق و معارفه مدیرکل جدید اطالعات
خراسانرضویبرگزارشد.

از میان خبرها
گوناگون

معاوندادستانکلکشور:

حاکمیتنبایدهزینهبیتجربگی
مردم در بورس را بدهد
در بحث بورس اگر یک رفتار مجرمانه ثابت
شود ،افراد زیاندیده میتوانند درخواست
مطالبه ضرر و زیان را بدهند

معاون دادستان کل کشور گفت :مردم وقتی فعالیت
اقتصادی انجام میدهند ،باید فهم و درک اقتصادی
داشتهباشند،اینقاعدهکلیاستودرموضوعبورس
نیز حاکمیت نباید هزینه بیتجربگی مردم را بدهد.
به گزارش ایرنا ،رضا خشــنودی روز پنج شــنبه در
حاشــیه نشســت تخصصــی اخــاق اجتماعی در
مدیریــت شــهری در مشــهد در جمــع خبرنگاران
افــزود :اســناد بهــادار در بــورس قابلیــت خرید و
فروش دارد و مردم در خرید خود مختار هســتند.
این را کــه بر اســاس تحلیلهــای غلط ایــن اقدام
اقتصــادی منجــر به ضــرر شــده اســت ،حاکمیت
نباید پاسخگو باشد.وی اضافه کرد :پرونده پدیده
با بورس متفاوت اســت ،در پرونده شــرکت پدیده
رفتــار مجرمانــه مشــخصی صــورت گرفته بــود و
عدهای به ســبب این رفتــار مجرمانه متضرر شــده
بودند.معاون دادســتان کل کشور گفت :در بحث
بورس نیز اگر یک رفتار مجرمانه ثابت شود و شرایط
اثبات یک عنوان اتهامی وجود داشته باشد و عمل،
مجرمانه محسوب شود افراد زیاندیده میتوانند
درخواست مطالبه ضرر و زیان را بدهند.

سرپرستمعاونتسیاسی،امنیتی
واجتماعیاستانداریمنصوبشد

با صــدور حکمــی از ســوی اســتاندار ،سرپرســت
معاونت سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
خراســان رضــوی منصوب شــد.به گــزارش اداره
کل روابط عمومی اســتانداری خراســان رضوی،
یعقوبعلــی نظــری بــا صــدور حکمی ســید هادی
طباطبائی را بهعنوان سرپرست معاونت سیاسی،
امنیتی و اجتماعی اســتانداری خراســان رضوی
منصوب کرد.

