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اظهارات سرلشکر باقری درباره حرف نهایی
ایران برای بستن تنگه هرمز

...

ویژه های خراسان
تعلل یک ساله دولت در ابالغ بودجه کمک
به مهار ریزگردها
در حالی که بر اساس مصوبه اردیبهشت  96دولت مقرر شده
بود مبلغ 580میلیارد ریال از محل منابع دولتی برای سامان
دهی زهاب های تجمع یافته شرکت کشت و صنعت نیشکر
در مرز با عراق در استان خوزستان اختصاص یابد و این اقدام
میتوانستآثارمثبتینیزدرزمینهمقابلهباریزگردهایتولید
شدهدرداخلداشتهباشد،گزارشیکمقاممسئولبهاعضای
کابینهنشانمیدهدبهعلتتخصیصنیافتنمبلغفوقدرسال
گذشتهکهبهدلیلمحدودیتمالیدردولترخداده،قراراست
اینبودجه،امسالبهدستگاههایاجراییتزریقشود.

ضرب االجل  90روزه به مسئوالن درباره
پدافند نطنز
براساسابالغیهجدیدیکمقاممسئولدردولتبهتعدادیاز
مدیرانکشوریواستانی،بااشارهبهلزومتهیهطرحویژهبرای
شهرنطنز،متذکرشدهاستطرحجامعشهرمذکورنیازمند
تجدیدنظراستومقاماتمسئولدراینزمینهبایدبارعایت
رویکردهایی چون مباحث مربوط به پدافند غیرعامل نطنز
که اردیبهشت سال گذشته نیز به دستگاه های مربوط ابالغ
شده،طرحجدیدراطیمدتزمانسهماهتهیهوارسالکنند.

...
اخبار

پاسخ دفتر آیت ا ...مکارم شیرازی به
سخنرانی جنجالی فیضیه
دفترآیتا...مکارمشیرازیباصدوراطالعیهایدربارهتجمع
طالبدرمدرسهفیضیه،بهصورتتفصیلیبهبرخیازسخنان
مطرح شده از سوی حسن رحیم پور ازغــدی ،سخنران این
مراسمپاسخداد.بهگزارشمهر،دربخشیازاینبیانیهبااشاره
بهحواشیسخنرانیمطرحشدهدرمدرسهفیضیهآمدهاست:
اینگویندهمحترمکهسوابقخوبیدارد ،درمدرسهفیضیهدر
سخنرانیخودمطالبیرابیانکردکهنشانمیدهد،متأسفانه
هیچ آگاهی از وضع حــوزه علمیه نــدارد .ایشان میگوید:
«ریشهسکوالریزمدرحوزهاست،سکوالریزمیعنیچه؟یعنی
تفکیک دین از حکومت و دولت و تمدن ،تفکیک نظری وقتی
است که شما حرفی ندارید ».این در حالی است که انقالب
از حوزههای علمیه برخاسته و اکنون هم مهمترین پشتیبان
انقالب حوزههای علمیه و مراجع بزرگ هستند .اگر اقلیت
کوچکیدرحوزهخالفاینعملمیکنند،آنرانمیشودبه
تسریداد،بیشترینشهیدانانقالبراحوزویاندادند.
حوزه ّ
دربخشدیگریازایناطالعیهتصریحشدهاست:ایشانمی
گوید« :شما پنج تا درس خارج ـ نه یک درس خارج فقه ـ در قم،
نجف،مشهدواصفهانداریدکهپرسشهاراازبیرونبگیرد».
این در حالی است که در بسیاری از دروس خارج حوزه علمیه
مخصوص ًا مراجع و به ویژه حضرت آیت ا ...مکارم شیرازی
مسائلمستحدثهرابیانوپاسخالزمرافراهمکردند.

علویجاسوسیوزیرسابقاسرائیلیبرای
ایرانراتأییدکرد
وزیر اطالعات تصریح کرد که در کابینه یکی از دشمنان مان
جاسوس داشتیم .بسیاری این گفته حجت االسالم علوی را
نوعیتأییدجاسوسیسگووزیرانرژیکابینهرژیمصهیونیستی
برایکشورماندانستهبودند.اوهماکنوندرفلسطیناشغالی
دربازداشتاستوبنابهگفتهبرخیناظراندراسرائیلممکن
است به اعدام محکوم شود .دکتر علوی ضمن اشاره به این
که در کابینه یکی از دشمنان مان جاسوس داشتیم ،افزود:
بخشضدجاسوسیوزارتاطالعاتازقویترینبخشهای
وزارتخانه و قویترین بخش در دنیاست .به گزارش فارس
وی همچنین با اشــاره به این که با تالش وزارت اطالعات
بیش از ۱۳۰فقره پرونده کالن فساد اقتصادی تشکیل شده
که ارزش آنها حدود  ۲۱هزار میلیارد تومان است ،افزود:
در یک پرونده هم در استان فارس فردی را که  ۱۵۰میلیارد
تومان اختالس کرده و به خارج از کشور متواری شده بود با
اطالعاتیدوستبهکشوربازگرداندیم.
همکاریسرویسهای
ِ
وی خاطرنشان کرد :دهها جاسوس را در نهادهای مختلف
شناسایی و دستگیر کردهایم .افراد زیادی را نیز که امکان
جاسوسیدارندزیرذرهبینوضربهبردهایم.

مهر-رئیسستادکلنیروهایمسلحگفت:اگردشمنروزیرابیاوردکهنفتجمهوریاسالمیایرانازتنگههرمزبههیچوجهصادرنشود،امنیتیبرای
دیگران وجود نخواهد داشت و نفت دیگری نیز از منطقه به بیرون صادر نخواهد شد .سردار محمد باقری در پایان نشست فرماندهان نیروی دریایی سپاه
پاسدارانافزود:اگردراینشرایطنفتیهمبخواهدازمنطقهخارجشودبایدبهایسنگینیرابرایآنبپردازندواینحرفنهاییجمهوریاسالمیایراناست.

رهبرانقالب با تأکید بر این که دولت باید اقتصاد را مدیریت کندتصریح کردند:

پرحجم و با کیفیتکارکنید

حضرت آی ـتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح روز چهارشنبه در دیــدار رئیسجمهور و اعضای
هیئت دولت ،شاخصهای حکومت علوی یعنی «عدالت،
پاکدامنی ،پارسایی و بامردم بــودن» را معیار ارزیابی و
سنجش اقدامات مسئوالن برشمردند و با بیان نکات مهمی
دربار ه مسائل اقتصادی ،سیاست خارجی و اتحاد و انسجام
داخلی ،تأکید کردند :در زمینه اقتصاد باید قوی ،پرحجم
و باکیفیت کار کرد و مسئوالن اقتصادی در حل مشکالت
مردم شب و روز نشناسند.
▪مهم ترین وظیفه حکومت اسالمی معیار و شاخص قرار
دادن حکومت علوی است

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت ا ...خامنه ای،
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان شان با تبریک
عید سعید غدیر خم ،انتخاب حضرت علی (علیهالسالم) را
ولی امر امت اسالمی و جانشین پیامبر (صلیا...
بهعنوان ّ
علیهوآله) ،نعمت بزرگ الهی دانستند و گفتند :مهمترین
وظیفه ما بهعنوان حکومت اسالمی ،معیار و شاخص قرار
دادن حکومت علوی اســت .ایشان همچنین با تبریک
هفت ه دولت ،این هفته را تداعیکنند ه نام ماندگا ِر شهیدان
رجایی و باهنر دانستند و خاطرنشان کردند :هفته دولت
فرصتی برای ارزیابی مسئوالن دولتی از عملکرد خود
است؛ ضمن آن که در این هفته باید به دولتمردان و برادران
و خواهران حاضر در این جلسه «خداقوت» گفت ،زیرا اداره
کشوری با جمعیتی بیش از 80میلیون با مسائل گوناگون،
وظیفهای بسیار سنگین و دشــوار اســت .رهبر انقالب
اسالمی با تأکید بر این که هفته دولت همچنین فرصتی
برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف دستگا هها و مسئوالن
دولتی است ،افزودند :در این ارزیابی باید نقاط قوت و
ضعف ،با یکدیگر دیده شود تا بر نقاط قوت افزوده و نقاط
ضعف برطرف شود.
▪رونــد افــزایــش صـــادرات و کاهش واردات با شتاب
بیشتری ادامه یابد

حضرت آی ـتا ...خامنهای در ارزیابی عملکرد یکسال ه
دولــت دوازدهـــم ،خاطرنشان کردند :در ایــن یکسال
کارهای خوبی در زمینه رشد اقتصادی ،انرژی ،افزایش
صادرات غیرنفتی و کاهش واردات انجام شده است که
باید روند افزایش صادرات و کاهش واردات با شتاب بیشتر
ادامه یابد و در ضمن اینگونه خدمات با بیان هنرمندانه به
مردم گفته شود .رهبر انقالب اسالمی در ادامه به مسائل
اقتصادی کشور پرداختند و با اشــاره به تشکیل جلسه
هماهنگی رؤسای سه قوه ،افزودند :هدف از تشکیل این
جلسه ،تمرکز بر مسائل اصلی اقتصادی و هماهنگی
برای حل سریعتر آنهاست و بر همین اساس باید در این
جلسات ،از طریق گفت وگو و رایزنی ،نقاط اشتراک را
افزایش داد.
▪مسئوالن اقتصادی کشور شب و روز نشناسند

حضرت آیتا ...خامنهای با تأکید بر این که دشمن بهدلیل
برخی ضعفها و خألهای اقتصادی ،بر موضوع اقتصاد
کشور متمرکز شده است ،خاطرنشان کردند :در زمینه
اقتصادی باید قوی و پرحجم کار کرد و تمام خألها را پر
کرد که همه این مــوارد امکانپذیر و شدنی است و ما در
ادار ه اقتصاد کشور بنبست نداریم .ایشان افزودند :حجم
و کیفیت فعالیت و عملکرد مسئوالن اقتصادی کشور باید
بهگونهای باشد که شب و روز نشناسند و محور فعالیتها
هم سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد که اساس آن تکیه

بر تولید داخلی است .رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند:
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،هم سنگرسازی دفاعی و
توانمندسازی در مقابل دشمن است و هم ،توانمندسازی
برایحرکتروبهجلو.بنابرایناقتصادمقاومتیبامحوریت
تولید داخلی دارای جنبههای پدافندی و آفندی است.
حضرت آیـــتا ...خامنهای با تأکید بر ایــن که موضوع
تولید داخل و برطرف کردن مشکالت آن یکی از مسائل
مهمی است که باید در جلسه هماهنگی رؤسای سه قوه
بر آن تمرکز شود ،گفتند :مشکالت تولید ،راهحل دارد و
اقتصاددانها نیز برای آن راهکار ارائه دادهاند که اگر به
آنها عمل شود ،معیشت مردم که اکنون بخش مهمی از
جامعه دچار مشکل هستند ،بهبود خواهد یافت.
▪وظیفه دولت مدیریت اقتصادی است

رهبر انــقــاب اســامــی بــا تأکید بــر ایــن کــه باید تالش
همهجانبهای برای جلوگیری از تعطیلی کارخانهها یا زیر
ظرفیت کار کردن آنها انجام گیرد ،به موضوع مدیریت
اقتصادی اشاره کردند و گفتند :وظیفه دولت ،مدیریت
اقتصادی است البته این مدیریت به معنای تصدیگری
نیست و هدف از سیاستهای کلی اصل  ۴۴نیز این است
که تصدیگری انجام نشود .حضرت آی ـتا ...خامنهای
در تبیین مدیریت اقتصادی افزودند« :باز کردن میدان
سالم اقتصادی و جوانان مبتکر و پرتالش و
برای فعاالن
ِ
برطرف کردن موانع و بهبود فضای کسبوکار» و همچنین
«بستن منافذ فساد و برخورد با مفسد» دو رکن مهم مدیریت
اقتصادی کشور است.
▪باید ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تأمین شود

رهبر انــقــاب اســامــی یکی از را ههـــای بهبود فضای
کسبوکار را جلوگیری از بخشنامههای پیدرپی و احیان ًا
متناقض برشمردند و تأکید کردند :باید ثبات و آرامش
برای فعال اقتصادی تأمین شود تا بتواند برای آینده خود
برنامهریزی کند.
▪در قضایای اخیر بازار سکه و ارز ،بی توجهی و غفلت
مدیریتی رخ داده است

حــضــرت آیــــتا ...خــامــنـهای مــبــارزه بــا مفسد و بستن
منافذ فساد را نیازمند چشمان باز و هوشمندی مدیران
دستگاههای دولتی دانستند و با اشاره به قضایای ماههای
اخیر بازار سکه و ارز ،خاطرنشان کردند :اگرچه درخصوص
این قضایا توجیهاتی بیان شد اما بههرحال بیتوجهی و
غفلت مدیریتی نیز رخ داده است.

▪وقتی قرار است ارز تخصیص داده شود باید با چشم
باز این کار انجام شود

رهبر انــقــاب اســامــی بــا تأکید بــر ایــن کــه روشهــای
پیشرفتهای برای نظارت بر نحو ه تخصیص ارز وجود دارد،
گفتند :وقتی قــرار است ارز تخصیص داده یا وارد بازار
شود ،این کار باید با چشم باز انجام شود و اینگونه نباشد
که در این شرایط سخت کشور ،چند میلیارد دالر به دست
عدهای بیفتد که یا آن را قاچاق کنند یا به اسم واردات کاال به
مصارف دیگر برسانند یا این که برای مسافرتهای تفریحی
خارجی اختصاص یابد.
▪دولت توانایی مدیریت اقتصادی را دارد

حضرت آیتا ...خامنهای با تأکید بر این که دولت توانایی
مدیریت اقتصادی کشور را دارد ،خاطرنشان کردند :الزمه
چنین مدیریت اقتصادی ،اهتمام جدی ،ورود مجاهدانه در

وسط میدان و نظارت کامل و مستمر بهمنظور بستن منافذ
فساد است تا دیگر نیازی به برخورد قو ه قضاییه نباشد .رهبر
انقالب اسالمی کمبود برخی اقالم و کاالها در مقاطعی
خاص را تصنعی و نوعی خرابکاری خواندند و افزودند:
باید با چشمان باز اینگونه کارها را زیرنظر داشته باشید و
با آنها مقابله کنید.
▪ایران از لحاظ ظرفیتهای استفادهنشده در رده اول
جهان قرار دارد

ایــشــان در ادامــه بحث ضــروریــات مدیریت اقتصادی،
«استفاده از ظرفیتهای اقتصادی فــراوان و برجسته
کشور» را مورد تأکید قرار دادند و با استناد به گزارشی از
مراکز بینالمللی افزودند :ایــران از لحاظ ظرفیتهای
استفادهنشده در رد ه اول جهان قرار دارد .حضرت آیتا...
خامنهای خاطرنشان کردند :بر اســاس آمــار مؤسسات
بینالمللی اکنون ایران با شاخص تولید ناخالص داخلی
در میان دویست و چند کشور در رده هجدهم قرار دارد که
اگر از ظرفیتهای داخلی استفاده بیشتر و بهتری شود،
میتوانیم به ردههای باالتر جهانی برسیم.
▪مسئوالن دولتی راه های کاهش مصرف بنزین را
پیگیری کنند

ایشان «بد استفاده کردن از ظرفیتها و منابع داخلی» را از
دیگر مشکالت موجود در بحث مدیریت اقتصادی خواندند
و پرسیدند :ایران که جزو بزرگترین تولیدکنندگان نفت
جهان است ،چرا باید بنزین وارد کند؟ درحالیکه میتوان
با ساخت پاالیشگاه و تولید و حتی صدور فراورد ههای
نفتی از نعمت بزرگ ذخایر نفتی ،استفاده صحیح کرد.
رهبر انقالب مصرف بیش از صد میلیون لیتر بنزین در روز
را نمونه دیگری از استفاده بد از ظرفیتها و منابع داخلی
خواندند و افزودند :وزارت نفت و دیگر مسئوالن دولتی
راههــای کاهش مصرف بنزین را پیگیری کنند .حضرت
آیتا ...خامنهای با انتقاد از بیرغبتی دولت به استفاده
گسترده از ظرفیت وسیع بخش خصوصی گفتند :اجرای
صحیح و کامل سیاستهای اصل  ۴۴و استفاده از تجار،
تولیدگران ،صنعت گــران ،قطعهسازان و دیگر اجزای
بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی و پیشرفت کشور
قطع ًا مؤثر خواهد بود .رهبر انقالب ایجاد جاذبه برای
ورود بخش خصوصی به تکمیل طرحهای نیمهتمام را از
جمله راههای استفاده از ظرفیت فعاالن اقتصادی و مهار
نقدینگی دانستند.
▪مجموعه ای تمام وقت ،فعال و جهادی مسئول کنترل
و مدیریت نقدینگی شود

«لـــــزوم مــهــار و مــدیــریــت نــقــدیــنــگــی» نــکــتـه دیــگــری
بـــــود کــــه رهــــبــــر انــــقــــاب بــــه مـــســـئـــوالن دولــــت
خــاطــرنــشــان کـــردنـــد .ای ــش ــان ب ــا تــأکــیــد ب ــر امــکــان
مــهــار نقدینگی ،افـــزودنـــد :نقدینگی س ــرگ ــردان به
هر سو که بــرود (سکه ،ارز ،مسکن یا هر زمینه دیگر)
ویران گر خواهد بود و باید مجموعهای تماموقت ،فعال و
جهادی مسئول کنترل و مدیریت آن شود.
▪تأکید بر مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر
بانک ها

نظیر افزایش شعبههای بانکی ،گفتند :بانک مرکزی باید
با نظارت کامل و دقیق ،مانع بروز مشکالتی نظیر مسائل
سپردهگذاران برخی بانکها و مؤسسات مالی شود .رهبر
انقالب افزودند :البته باید از اول جلوی مشکالت گرفته
شود اما میتوان با روشهــای مؤثر ،با آن دسته از مراکز
مالی که برای مردم مشکل به وجود میآورند ،برخورد کرد.
▪ضمن ادامه مذاکره با اروپا ،از آن ها درباره مسائلی
نظیر برجام و اقتصاد قطع امید کنید

بخش دوم سخنان حضرت آیــتا ...خامنهای در دیدار
رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت به بیان نکاتی در زمینه
سیاست خارجی اختصاص داشــت که تأکید بر ارتباط
خوب و روزافزون با همسایگان از جمل ه این نکات بود .رهبر
انقالب دربار ه کشورهای اروپایی نیز گفتند :ارتباط و ادامه
مذاکره با اروپا ایراد ندارد اما باید ضمن ادامه این کار،
از آنها درباره مسائلی نظیر برجام یا اقتصاد ،قطع امید
کنید.ایشانباانتقادازرفتارنامناسباروپادرمسائلینظیر
برجام و تحریمها خاطرنشان کردند :باید با نگاه شکآلود به
وعدههای آنها ،از روند مسائل مراقبت جدی کرد.
▪اگر به این نتیجه برسیم که به وسیله برجام حفظ منافع
ملی امکان پذیر نیست آن را کنار می گذاریم

حضرت آیتا ...خامنهای برجام را وسیلهای برای حفظ
منافع ملی خواندند و افزودند :برجام هدف نیست بلکه
وسیله است و طبع ًا اگر به نتیجه برسیم که به این وسیله،
حفظ منافع ملی امکانپذیر نیست آن را کنار میگذاریم.
ایشان گفتند :اروپاییها باید از بیان و عملمسئوالن دولتی
ایران بفهمند که اقدامات آنها تدابیر و واکنش متناسب
جمهوری اسالمی ایران را بهدنبال خواهد داشت.
▪مذاکره در هیچ سطحی با آمریکایی ها صورت نخواهد
گرفت

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر منتفی بــودن هرگونه
مذاکره با آمریکاییها افزودند :نتیجه مذاکره با مسئوالن
قبلی آمریکا که حداقل ظاهرساز بودند اینگونه شد ،حاال
با مسئوالن وقیح و هتاک فعلی که شمشیر را برای ایرانیها
از رو بستهاند چه مذاکرهای داریم؟ بنابراین مذاکرهای در
هیچ سطحی با آمریکاییها صورت نخواهد گرفت .رهبر
انقالب مذاکره با ایران را نیاز همه دولتهای آمریکایی

خواندند و خاطرنشان کردند :آنها میخواهند مانور دهند
که ما حتی جمهوری اسالمی ایران را به پای میز مذاکره
آوردیم ،پس همانگونه که قب ً
ال بهطور مشروح و مستدل
بیان کردهام ،هیچ مذاکرهای با آنها انجام نخواهد شد.
▪اختالف نظر میان مسئوالن نباید رسانه ای شود

رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنان شان« ،اتحاد
و انسجام مسئوالن کشور» را بیش از هر زمان دیگر الزم
خواندند و افــزودنــد :رؤســای قوا و مسئوالن بخشهای
مختلفبایدپشتیبانوکمککاریکدیگرباشندوبهویژههمه
باید به دولت کمک کنند زیرا دولت در وسط میدان است.
حضرت آیتا ...خامنهای ،اختالفنظر میان مسئوالن را
طبیعی دانستند و درعینحال افزودند :این اختالفنظرها
نباید رسانهای شوند زیرا مردم را نگران و مضطرب میکند.
▪جلسه اخیر مجلس نمایش اقتدار و ثبات جمهوری
اسالمی ایران بود

رهبر انقالب اسالمی به جلسه روز سه شنبه گذشته
مــجــلــس شـــــورای اس ــام ــی و ســــؤال نــمــایــنــدگــان از
رئیسجمهور اشاره و تأکید کردند :جلسه دیروز مجلس،
نمایش اقــتــدار و ثبات جمهوری اسالمی ایــران بــود و
خداوند به آقای رئیسجمهور و قو ه مقننه خیر بدهد که
مشترک ًا چنین نمایش اقتداری را نشان دادند .حضرت
آیـتا ...خامنهای افزودند :نمایندگان مجلس از رئیس
جمهوری که با بیش از  ۲۳میلیون رأی انتخاب شده
است ،سؤال میکنند و رئیسجمهور نیز با خونسردی و
متانت به سؤالها پاسخ میدهد و این معنای مردمساالری
دینی است .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به این که میان
انتظارات نمایندگان و واقعیات موجود ،شکافی وجود دارد
که باید پر شود ،خاطرنشان کردند :مهم آن است که آن چه
اتفاق افتاد ،یک نمایش باشکوه از قدرت جمهوری اسالمی
و اعتمادبهنفس مسئوالن بود .حضرت آیتا ...خامنهای
با تأکید بر این که دشمن از جلسه دیروز (روز سه شنبه)
بهدنبال اهداف دیگری بود ،افزودند :جلسه بسیار خوب
دیروز (سه شنبه) ،هم رئیسجمهور و هم مجلس را تقویت
میکند و زمینهساز همکاریهای بیشتر و نزدیکتر شدن
دیدگا هها خواهد شد .رهبر انقالب اسالمی در پایان،
تأکید کردند :یک جمع فعال ،کمربسته و بانشاط باید
مأمور حل یکبهیک معضالت اقتصادی شوند.

«مدیریت و کنترل قــوی بانک مــرکــزی بــر دیگر
بانکها» ،توصیه دیگر حضرت آیـتا ...خامنهای
برای مدیریت اقتصادی کشور بود .ایشان با انتقاد
از ادام ه بنگاهداری بانکها و کارهای هزینهآور دیگر
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