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بویبهارمیرسد

بنیامین یوسفزاده -چند روز دیگر
بیشتر تا آمدن بهار باقی نمانده است و
مردم شهر امامرضا(ع) به پیشواز خیل
عظیم زائرانی میروند که برای پابوسی
امام مهربانیها راهی این شهر شدهاند.
دراینمیان ،میهمان عزیزی نیز حضور
دارد که مشهد یها سا لهاست صبح
نخستین روز از سال جدید را به امید
دیــدار او آغــاز میکنند و مشتاقانه
در پناه حریم امن رضــوی به استماع
سخنان شیوا و شیرین او مینشینند؛
صحبتهایی که رهتوشه یک سال برای
مشهد یها و غیرمشهد یهایی است
که چه در رواق بزرگ امامخمینی(ره)
حــرم رضـــوی و چــه از طــریــق امــواج
رادیــو و تلویزیون ،مشتاقانه گوش
جــان بــه حــرفهــای یــار دیــریــن خود
میسپارند.
در نخستین روز از بهار سال آینده نیز
طبق سنت بیستوهفت سال گذشته،
مشهد میزبان یار خراسانی خود ،مقام
معظم رهبری است تا ایشان از جوار
بارگاه نورانی حضرت ثامنالحجج(ع)،
مهمترین راهــبــردهــای سیاسی و
اجتماعی ایــران اسالمی را در طول
یک ســال پیشرو به گــوش جهانیان
برسانند.
درهمینراستا مسئوالن استانی اعم از
نماینده ولیفقیه در خراسا نرضوی،
تولیت آستان قدس رضوی و استاندار
در پــیــامهــای جــداگــانــهای ضمن
تبریک فرارسیدن بهار فاطمی،96
از هموطنان بــرای حضور در مراسم
سخنرانی رهبر فرزانه انقالب که در روز
سهشنبه ،اول فروردین از ساعت 15در
رواق بزرگ امامخمینی(ره) حرم مطهر
امامرضا(ع) برگزار میشود ،دعوت به
عمل آوردهاند.
براساس رسمی بیستوچندساله و از
زمان زعامت حضرت آیتا ...خامنهای
بهعنوان رهبر جمهوری اسالمی ایران،
ایشان اولین روز از بهار را در کنار زائران
و مجاوران رضوی آغاز کرده و از هجده
سال گذشته تاکنون پیامی را نیز برای
هر سال انتخاب و در تشریح آن در جمع
زائران امام مهربانیها به ایراد سخنرانی
میپردازند.
ایشان بهطوررسمی از ســال 1378در
پیام نوروزی خود به این مسئله اشاره
کردند و در سالهای بعد نیز این روند
را ادامه دادند؛ بهطوریکه هر سال بر
اساس تحوالت و اتفاقات و بررسی بدنه
کارشناسی نظام و مشورت با نخبگان،
نام و عنوانی را ابتدای نوروز برای سال
آینده برمیگزینند و طی آن سال نیز
عمده سیاستها و جهتگیر یها
را بــراســاس آن تنظیم و پیگیری
میکنند.
ایشان تا سال 78از نا مگذاری صریح
و مشخص ســا لهــا پرهیز و صرفا
تاکیدهای الزم را در پیام نوروزی مطرح
میکردند .بااینحال از ســال1369
تا  1377با اولویتهای سازندگی،
توسعه اقــتــصــادی و تــوجــه ویـــژه به
بــازســازی کشور مبتنیبر الگوهای
توسعهای رایــج بــود .طی این سالها
تاکید رهبر انقالب بیشتر بر اموری
چون اصالح امور ،عدالت اجتماعی،
وجـــدان کـــار ،انضباط اقتصادی،
پرهیز از اسراف و صرفهجویی ،و توجه
و تحکیم معنویت تاکید داشتند.
«امامخمینی(ره)» « ،امامعلی(ع)»،
« اقــتــدار ملی و اشتغا لآفرینی»،
«ســـال عــزت و افــتــخــار حسینی»،
«خــدمــتــگــزاری»« ،پــاسـخگــویــی»،
«ســال همبستگی ملی و مشارکت
عمومی»« ،پیامبراعظم(ص)» « ،اتحاد
ملی ،انسجام اسالمی» « ،نــوآوری و
شکوفایی»« ،حرکت بهسمت اصالح
الگوی مصرف» « ،همت مضاعف ،کار
مضاعف» « ،جهاد اقتصادی» « ،تولید
ملى و حمایت از کار و سرمایه ایرانى»،
«حماسه سیاسی و حماس ه اقتصادی»،
«اقتصادوفرهنگ،باعزمملیومدیریت
جهادی»« ،دولــت و ملت ،همدلی و
همزبانی» و «اقتصاد مقاومتی ،اقدام
و عمل» نیز جزو شعارهایی بــوده که
رهبر فرزانه انقالب از سال 78تاکنون
برگزیده و اعالم کرد هاند؛ شعارهایی
که از سال 88با توجه به اهمیت موضوع
اقتصاد در جامعه بیشتر رنگوبوی این
مبحث را به خود گرفته اســت .حال،
مردم ایران در انتظار بیانات رهبر معظم
انقالب در سال جدید ،چشمشان به
مشهدالرضا(ع) است تا رهتوشه یک
ســال خــود را از ایــن رهگذر به دست
بیاورند.

اخبار

بازارکشورتسلیمترکیه

آیتا ...علمالهدی با انتقاد از دولت نسبت به عدم توجه کافی به موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح کرد

بنیامین یوسفزاده -خطبههای آخرین نمازجمعه
شهر مشهد درحالی به امامت آیــتا ...سیداحمد
علمالهدی بــرگــزار شد که نماینده ولیفقیه در
خراسا نرضوی و خطیب جمعه شهر اما مرضا(ع)،
انتقادی جدی را نسبت به نبود اهتمام الزم درخصوص
اجراییشدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی ازسوی
دولتمردان عنوان کرد .بهگزارش شهرآرا ،نماینده
ولیفقیه در خراسانرضوی در خطبههای نمازجمعه
این هفته مشهد با بیان اینکه نوروز مردم مشهد چه
مجاور و چه زائر با تمامی نوروزها در سایر شهرهای
ایــران متفاوت است ،گفت :تفاوت این موضوع در
میزبانی شهر مشهد از ولیامرمسلمین جهان است و
درهمینراستا همه زائران و مجاوران حضرترضا(ع)
حضور رهبر معظم انقالب در روز سهشنبه در مشهد
مقدس را مغتنم بدانند و همه با حضور در پای سخنان
حکیمانه ایشان راهبردهای یکساله اجتماعی و
سیاسی امت را دریافت کنیم .آیــتا ...سیداحمد
علمالهدی با تاکید بر اینکه امسال برحسب اعالم مقام
معظم رهبری ،سال «اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل»
نامگذاری شده بود ،عنوان کرد :رهبر معظم انقالب در
ابتدای سالی که به آخر و پایانش رسیدهایم ،با قاطعیت
و جدیت زیادی اصرار بر اقدام و عمل در عرصه اقتصاد
مقاومتی داشتند و امروز که جمعه آخر سال است ،ما
باید ارزیابی کنیم که کارنامه ما در این اقتصاد مقاومتی
که مورد تاکید رهبری بود ،به چه صورت بود.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی فقط کارنامه دولت
نیست و کارنامه ما نیز هست ،و با طرح این سوال که
در عرصه زندگی خودمان چقدر در عرصه اقتصاد
مقاومتی اقدام و عمل کردیم ،افزود :البته این موضوع
کارنامه مجلس شورای اسالمی نیز باید باشد و باید دید
آنها چقدر توانستند اقتصاد مقاومتی را دنبال و بر
آن نظارت کنند و چه اندازه دغدغه اقتصاد مقاومتی
وجود داشت؟
عضو مجلس خبرگان رهبری بااینحال کارنامه دولت
را بهدلیل زمامداری امور این مجموعه در این عرصه
از همه مهمتر دانست و بیان کرد :مقام معظم رهبری
در اجالس خبرگان که به محضر ایشان رسیدیم ،در
میان نکات برجستهای که فرمودند ،مسئله اقتصاد

برنامهریزی با پیشفرض نبود تحریمها

مقاومتی را مطرح کردند.

برنامههای زیادی که باید اجرایی میشد

وی اذعان کرد :ایشان عنوان کردند در سال 94نیز
سال ،سال «اقتصاد مقاومتی» بود؛ اما بیشتر به حرف
و شعار گذشت و قدمی در اقتصاد مقاومتی برداشته
نشد و سال 95قید «اقــدام و عمل» اضافه شد؛ زیرا
آنچه برای ما مهم است ،مسئله اقدام و عمل در اقتصاد
مقاومتی است و سپس فرمودند دولت در گذشته
زحماتی کشیده و ستاد اقتصاد مقاومتی را تشکیل
داده ،اما مجموعهکارهایی که دولت انجام داده،
نشان داده نشد و در جامعه در عرصه زندگی مردم نمود
نداشت.
بهگفته آیتا ...علمالهدی ،ستاد اقتصاد مقاومتی
که با مسئولیت معاو ناول رئیسجمهور در دولت
تشکیل شد ،فعالیتهای زیادی داشت و در دو مرحله
سیاستگذاری و برنامهریزی این ستاد فعالیت کرد و
در یک مرحله حدود  600برنامه و در مرحله دیگر 200
برنامه تهیه کردند و  120برنامه اینها باید در سال95
اجرا میشد .وی با بیان اینکه سال 95سال اقدام و
عمل بود نه برنامهریزی ،اضافه کرد :میدان ،میدان
جنگ است و نباید دائما برنامهریزی کرد؛ بلکه باید
حرکت کرد و جلو رفت و به دشمن پاتک زد.

مشکلی بهنام انحراف

خطیبجمعهمشهدباابرازتاسفازاینکهدرمرحلهعمل
آنچهدرامسالصورتگرفت،انحرافازاقتصادمقاومتی
بود ،اظهار کرد :برنامه براساس اقتصاد مقاومتی بود؛ اما
اجرا بهنحوی بود که در اقتصاد مقاومتی انحراف شکل
گرفت .وی موارد انحراف را بهمعنای مجموعهعملیاتی
که در تقابل با اقتصاد مقاومتی وجود دارد ،در دو گروه نام
برد و یادآور شد :اعمال و حرکاتی که در انحراف از اقتصاد
مقاومتی بود و همچنین برنامههای متضاد در زمره این
دو گروه است .وی با انتقاد از تاکید بیشازحد فروش
نفت خام توسط دولت ،ادامه داد :مقام معظم رهبری در
مولفههای اقتصاد مقاومتی عنوان فرمودند نباید تاکید
بر فروش نفت خام داشته باشیم و باید روی فراوری نفت
کار کنیم و دولت امسال تاکید بر فروش نفت خام داشت
و تازه همه پول هم برنگشت .آیتا ...علمالهدی با تاکید
براینکهبایدرویتوانمندیهایداخلیکارکنیم،گفت:
برنامهریزی کنید تا تحریم دشمن اثر نکند؛ یعنی دشمن
در تحریم بیاثر شود ،نه اینکه برنامهریزی کنیم تا دشمن
تحریم نکند .دشمن ،دشمن است .بزرگنمایی اثرات
تحریمدرتضادبااقتصادمقاومتیاستوازسویدیگردر
طول این مدت حساب بیاندازهای روی سرمایهگذاری
خارجیداشتیم.

وی انحراف بعدی را انجام برنامهریزی با پیشفرض
نبود تحریمها برشمرد و اذعان کرد :دشمن تحریمش
را توسعه داد و برجام هم جلوی تحریم را نگرفته که
هیچ ،بیشتر هم کرده است و تمام جنایات دشمن
در طول این دو سال با تمام 38سال برابری میکند.
نماینده ولیفقیه در خراسا نرضوی با اشــاره به
بیتوجهی به مقاومسازی اقتصاد ،تاکید کرد :قدمی
برنداشتیم که دشمن تهدیدش اثر نکند؛ چرا امروز از
نظر دفاعی در شرایطی هستیم که تهدید دشمن اثر
ندارد؟ در اقتصاد هم باید اینگونه باشیم .وی با انتقاد
از اینکه کاری کردیم که در داخل تولید ما تضعیف
شد ،گفت :افزایش وارادت کاال در بخش دولتی را
شاهد بودیم و دستگا ههای دولتی کاالی خارجی
وارد کردند و تشویق واردات با برنامههای تجارت کشور
ناهمخوان اســت .آیــتا ...علمالهدی با طرح این
سوال که صادرات ما به ترکیه چیست ،متذکر شد :بازار
کشور تسلیم ترکیه و حتی خیاطیهای ما تعطیل شده
است .وی با اشاره به واگذاری قراردادهای نفت و گاز
به خارجیها بیان کرد :قرارگاه خاتم در مسئله نفت
و گاز تجارب فراوانی دارد ،اما در مقابل ،خارجیها
را بیاوریم و با آنها پیمانکاری کنیم؟ واگذاری برخی
طر حهای سازندگی به شرکتهای خارجی هم مغایر
با اقتصاد مقاومتی است .امامجمعه مشهد گفت :به
مردم میگوییم تیشرت خارجی نخرید ،اما ازآنطرف
ماشین پورشه چندصدمیلیونی وارد میشود.
حجتاالسالم علیرضا پناهیان نیز که بهعنوان
سخنران پیش از خطبههای نمازجمعه این هفته
مشهد سخن میگفت ،عنوان کرد :برخی به سطح
رویین نظام غربی نگاه میکنند و میگویند ببینید چه
استحکامی دارد؟ اما این همان تار عنکبوت است؛
زیرا اینها نمیتوانند مشکالت اساسی بشریت را حل
کنند .وی با بیان اینکه کشور ما نیز متاسفانه تا حد نظام
سرمایهداری اداره میشود ،افزود :نظام سرمایهداری
آماده فروپاشی است و چون شکننده است ،میتوان
ایــن فروپاشی را حــدس زد؛ امــا انسا نهای ابله
تازمانیکه این نظام فرونپاشد ،آن را باور نمیکنند.

مشهد آماده خدمترسانی به 8میلیون زائر در نوروز 96است

علیرضا ظهیری -اندکاندک بوی بهار طبیعت
بــه مشام م ـیرســد؛ بــهــاری کــه بــا میالد حضرت
فاطمهزهرا(س) آغاز و اعیاد مختلف ماه رجب را
در دل خود جای خواهد داد .بههمینواسطه شهر
مشهد با افزایش ورود زائران و مسافران مواجه است و
براساساعالممسئوالناستانیورودبالغبر8میلیون
زائــر به شهر مشهد و 11میلیون مسافر به استان
پیشبینی میشود .درهمینراستا دستگا ههای
مختلف خدمترسانی ،نظیر شهرداری مشهد،
هاللاحمر ،اورژانــس ،راهــداری ،نیروی انتظامی
و ...با تجهیز امکانات و نیروی انسانی الزم ،آماده
پذیرایی از زائران بارگاه رضوی هستند.

افتتاح رواق حضرت فاطمه(س) در حرم

بهگزارش شهرآرا ،درهمینراستا معاون تبلیغات
و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی با بیان
اینکه حرم مطهر اما مرضا(ع) از 29اسفندماه با
ویژهبرنامههایی باعنوان «بهار رضــوان» میزبان
زائـــران نـــوروزی و مــجــاوران اســت ،اظــهــار کــرد:
برنامههای نــوروزی بهار رضوان با خجستهزادروز
حضرت زهرا(س) آغاز میشود که در این روز رواق
حضرت فاطمه(س) ویــژه بانوان در حرم مطهر
افتتاح و هـمزمــان مراسم جشنی نیز با حضور

استقبالشهرازبهارفاطمی
تولیت آســتــان قــدس رضــوی بــرگــزار میشود.
حجتاالسال موالمسلمین سیدجالل حسینی
بیان کرد :لحظه تحویل ســال 96در ساعت  13و
 58دقیقه روز 30اسفندماه است که با توجه به
حضور میلیونی زائــران و مجاوران در حرم مطهر
رضــوی ،برنامههای متعدد و متنوعی از ساعت
 9صبح شامل قرائت قــرآن ،ســرود و همخوانی،
شعرخوانی و داستانگویی ،سخنرانی ،بیان احکام،
اقامه نماز ظهر و عصر ،قرائت دعای توسل ،دعای
تحویل سال ،صوت نقاره و پخش بیانات مقام معظم
رهبری تا نیمهشب برگزار میشود .وی با اشاره به
سخنرانی مقام معظم رهبری در روز اول سال نو
عنوان کرد :ویژهبرنامه دیدار با مقام معظم رهبری
در روز سهشنبه اول فروردینماه در ساعت 15در
محل رواق امامخمینی(ره) حرم مطهر خواهد بود
که شامل قرائت قرآن ،قرائت زیارت امینا ،...سرود
و همخوانی ،مدیحهسرایی و سخنرانی مقام معظم
رهبری خواهد بود.

آمادگی صداوسیما

حجتاالسالم حسینی با اشاره به پخش مستقیم
سخنرانی رهبر فــرزانــه انــقــاب در شبکههای
مختلف صداوسیما و رواقهای مختلف حرم مطهر

و البته ترجمه همزمان آن به زبانهای عربی و اردو
خاطرنشان کرد :پوشش تصویری مراسم سخنرانی
رهبر معظم انقالب توسط 49ایستگاه و 12دستگاه
تلویزیون بــزرگ در حــرم مطهر رضــوی بهصورت
همزمان انجام میشود.

آمادگی کامل شهرداری

همچنین دبیر ستاد استقبال از بهار شهرداری
مشهد با بیان اینکه این مجموعه در حوزه اسکان 7
مرکز اسکان سرپوشیده را آماده کرده است ،تصریح
کرد 2 :کمپ غدیر با ظرفیت 4هزار چادر و کمپ
نصرت از شب گذشته آماده ارائه خدمت به زائران
شد هاند و  11مرکز اسکان موقت را نیز برای ایام
خاص که شرایط نامساعد جوی یا موارد دیگر ایجاد
شود ،آمــاده کرد هایم .حمیدرضا باقری با اشاره
به نصب  160المان در نقاط مختلف شهر مشهد،
عنوان کرد :بیش از 11میلیون گل در این ایام در
سطح شهر کاشته کاشته شده اســت؛ همچنین
کاشت 360هــزار گلهای پیازی همانند الله و
گلآرایی تمامی باکسهای گل نیز درحال انجام
است .باقری با بیان اینکه همچنین در ایام نوروز
یک ساعت به کارکرد انتهایی قطارشهری اضافه و در
دور روز سال تحویل و سخنرانی مقام معظم رهبری

سرفاصلههای زمانی خط 1قطارشهری کم و به
حداکثر 3دقیقه میرسد ،خاطرنشان کرد :در دو روز
سال تحویل و سخنرانی رهبری نیز تمامی مسیرهای
منتهی به حرم شستشو و گلآرایی کامل انجام
میشود و زمینهای اطراف حرم جهت استفاده
پارکینگ ایجاد و استقرار  350دستگاه اتوبوس
اضافه و خطهای ویژه تاکسی در اطراف حرم مطهر
تمهید شده است.

ورود بیش از یکمیلیون مسافر به استان طی 2روز

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسانرضوی نیز از
ورود یکمیلیون و 158هزار و  722نفر زائر به استان
در دو روز گذشته خبر داد و گفت :این آمار از رشد
9درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر
میدهد .فروزان با اشاره به ورود بیش از 756هزار نفر
از تعداد فوق به شهر مشهد ،عنوان کرد :این میزان
نیز نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل رشد
8درصدی را نشان میدهد .وی افزود :آمار ورودی
مسافران در  25و  26اسفندماه به مشهد از طریق
حملونقل جــادهای46هــزارو 692نفر ،فرودگاه
بینالمللی شهید هاشمینژاد 29هــزارو ،163از
طریق راهآهن 39هزارو 70نفر و نیز از طریق وسایل
نقلی ه شخصی632 ،هزار و  76نفر است.

برای بازتاب دیدار نوروزی رهبر معظم انقالب

شهرآرا  دومفروردین
منتشرمیشود

گروه خبر -روزنامه شهرآرا برای انجام
رسالت خــود در اطال عرسانی بموقع
نخستین سال و
و کامل بهویژه در ایام
ِ
پوشش جامع سخنرانی مقام معظم
رهبری ،اقــدام به تهیه و انتشار اولین
نسخه خود در سال 96در روز چهارشنبه،
دوم فروردینماه میکند.درهمینراستا
مشترکان روزنــامــه شهرآرا در روز دوم
فــروردی ـنمــاه میتوانند از مطالب و
محتوای این روزنامه استفاده کنند.

خطقرمزروی
خودمحوری
دراطالعرسانی

گروه خبر -شهردار مشهد گفت :در
حوزه اطالعرسانی باید روی خودبینی و
خودمحوری خط قرمز کشید .بهگزارش
شهرآرا ،سیدصولت مرتضوی در مراسم
تقدیر از پرسنل مجموعه مدیریت
روابطعمومی و بینالملل شهرداری
با اشــاره به اینکه در مشهد پروژههای
متعدد و متنوعی نیز احداث شده است،
عنوان کرد :در سال جاری شهرداری
مشهد نزدیک به 1800میلیارد تومان
درآمد نقدی داشته که همین مقدار نیز
از محل فروش امالک و اوراق مشارکت
به پروژههای عمرانی اضافه شده است.
وی عنوان کرد :در حوزه فرهنگ لسانی
هر چه حرکت کنیم اثربخش نیست،
بلکه انجام یک حرکت اســت که اثر
میگذارد.

پاسخگوییبهمسائل
قانونحمایتاز
آمرانبهمعروف

گروه خبر -مــشــاور شــهــردار و دبیر
شــورای امربهمعروف و نهیازمنکر
شهرداری مشهد از برگزاری نخستین
همایش تخصصی «مسئلهشناسی و
پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از
آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر» خبر
داد.بهگزارششهرآرا،مصطفیصفایی
با اشــاره به تصویب قانون حمایت از
آمرا نبهمعروف و ناهیا نازمنکر در
مجلس شورای اسالمی ،اظهار کرد:
شیوه ارسال مقاالت در سایت همایش
به آدرس  www.crcms.irتوضیح
داده شده و مقاالت توسط تیم داوری
موردبررسی قرار خواهد گرفت.

جلوگیریازتصرفاراضی
ملیباگشتهاینظارت
گروه خبر -سخنگوی شــورای حفظ
حقوق بیتالمال استان خراسانرضوی
گفت :فعالیت بیش از  220دستگاه
خودرویگشتیبرایجلوگیریازتصرف
اراضیومنابعملیدرایناستانآغازشد.
محمد بخشیمحبی در مراسم آغازبهکار
گــروه مشترک شـــورای حفظ حقوق
بیتالمالدرمشهدافزود:باایناقدامدر
ایام نوروز 95نهتنها اراضی ملی تصرف
نشد ،بلکه  1500هکتار از این اراضی
نیز رفعتصرف شد .وی همچنین از رفع
تصرف از 2هزارو 130هکتار اراضی ملی
مشهد در سال جاری خبر داد و افزود:
ارزش ریالی زمینهای رفعتصرفشده
200هزارمیلیاردریالاست.

افزایش115واگن
مسافربریبهناوگانریلی
گروه خبر -معاون امور مسافری راهآهن
جمهوری اسالمی ایران گفت115 :
واگن مسافربری جدید و بازسازیشده
ســـال 1395بــه نــاوگــان ریلی کشور
اضافه شده است .بهگزارش شهرآرا،
مــیــرحــســن مـــوســـوی در مــراســم
بــهــرهبــرداری از  7طــرح عمرانی در
 2ایستگاه را هآهــن خراسا نرضوی،
افــزود :متوسط سن ناوگان مسافری
ریلی ایران امسال به 30سال و در مسیر
خراسان به 24سال رسید .وی افزود:
ارتــقــای کیفیت در بخش راهــبــری و
تجهیز قطارها شامل تهیه لوازم رفاهی
مانند نوکردن پتوها و ملحفهها برای
ارائــه خدمات بهتر و همچنین لوازم
صوتیتصویری و رفــتــار مناسب با
میهمانان و مسافران انجام شده است.

