گزارشمرکزپژوهشهایمجلسدرانتقادازمصوبهدولت برایخروجشرکتهایپاالیشگاهیازسبدسهام عدالت

سهامسودآورازدست
مردمخارج شد

شنبه  28.اسفند 1395
 19جمادی الثانی  18 . 1438مارس2017
شماره . 19500سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
48 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

دولت در حالی پروژه آزادسازی سهام عدالت و پرداخت سود به این سهام را آغاز کرده است که همزمان در مصوبه ای دیگر ،بخشی از سهام شرکت
های پاالیشگاهی را از سبد سهام عدالت خارج کرد .مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن انتقاد از تصمیم دولت سهام مذکور را سودده و
صفحه 14
اقدام دولت را غیرقانونی و موجب تضییع حقوق سهامداران سهام عدالت دانست. ..
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ﻣﺮورىﺑﺮﺷﻌﺎرﻫﺎ وﻧﺎمﻫﺎى
١٠ﺳﺎلﮔﺬﺷﺘﻪدرﭘﻴﺎمﻫﺎ
وﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮاﻧﻘﻼب

 1390ﺳﺎﻝ ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﭘﻴﺎم
ﻣﻦ ا�ﻦ ﺳﺎل را »ﺳﺎل ﺟﻬﺎد اﻗﺘﺼﺎد�« ﻧﺎﻣﮕﺬار� ﻣﻴﻜﻨﻢ و از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻛﺸﻮر ،ﭼﻪ در دوﻟﺖ ،ﭼﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ،ﭼﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎ� د�ﮕﺮ�
ِ
ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎدﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎر
ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎد� ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻠﺖ ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارم ﻛﻪ در ﻋﺮﺻﻪ � اﻗﺘﺼﺎد� ﺑﺎ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻛﻨﻨﺪ.

ﻋﻠﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮا� ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ا�ﺮان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺤﺮ�ﻢ
ﻣﺤﻮر�ﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎد� در اﺳﺎﺳ� ﺗﺮ�ﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ �ﺸﻮر

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ؛ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻋﻤﻞ 1395

ﻫﺪف

ﭘﻴﺎم

ﻧﻤﺎ�ﺶ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣ� ﺑﺮا� ﺣﻞ ﻣﺸ�ﻼت اﻗﺘﺼﺎد�
ﻧﻤﺎ�ﺶ اﻟﮕﻮ� ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺳﺎ�ﻪ اﺳﻼم ﺑﺮا� د�ﮕﺮ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ
ﺗﻼش ﺑﺮا� رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رﺗﺒﻪ اول ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز

آﻧﭽﻪ �ﻪ ﻻزم اﺳﺖ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا �ﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻗﺪام �ﺮدن و ﻋﻤﻞ �ﺮدن و رو� زﻣﻴﻦ ،ﻣﺤﺼﻮل �ﺎر را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دادن؛ ا�ﻦ آن
ﭼﻴﺰ� اﺳﺖ �ﻪ وﻇﻴﻔﻪ � ﻣﺎ اﺳﺖ ...ﺑﻨﺎﺑﺮا�ﻦ آﻧﭽﻪ �ﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺎ ِر اﻣﺴﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴ�ﻨﻢ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ�؛ اﻗﺪام
و ﻋﻤﻞ« .ا�ﻦ ،راه و ﺟﺎده � ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و روﺷﻨ� اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﭼﻴﺰ� �ﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﻴﺎج دار�ﻢ.

ﻋﻠﺖ
اوﻟﻮ�ﺖ و ﻓﻮر� ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ � اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﻼج ﻣﺸ�ﻼت اﻗﺘﺼﺎد� درﺻﻮرت �ﺎروﺗﻼش درﺟﻬﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ�

 1389ﻫﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﻀﺎﻋﻒ

ﻫﺪف
ﺧﺮوج ﻣﻠﺖ ا�ﺮان از آﺳﻴﺐ ﭘﺬ�ﺮ� در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪ�ﺪ دﺷﻤﻨﺎن
ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ� ﺑﺠﺎ� ﻣﺮدم:ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠ� ،رﻓﻊ ﺑﻴ�ﺎر� و ر�ﻮد و ﻣﻬﺎر

ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﻠّﺖ ،ﻫﻤﺪﻟﻰ ﻭ ﻫﻢﺯﺑﺎﻧﻰ
ﭘﻴﺎم

ﭘﻴﺎم

ﻣﻦ اﻣﺴﺎل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل »ﻫﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﻛﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ« ﻧﺎﻣﮕﺬار� ﻣﻴﻜﻨﻢ.

ﻋﻠﺖ
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ﻫﻤﺖ واﻻ� اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ � ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ�ﻦ ﻫﺎ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
�ﻮﭼ� ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻈﻴﻢ �ﺸﻮر ﺑﺮا� دﺳﺘﻴﺎﺑ� ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
و ﻋﺪاﻟﺖ

دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﺑﺎ�ﺪ ﺑﻪ �ﻜﺪ�ﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻫﻢ دوﻟﺖ ،ﻣﻠّﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ� واﻗﻌ� ﻛﻠﻤﻪ
ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ارزش و اﻫﻤّ ﻴّﺖ و ﺗﻮاﻧﺎ��ﻫﺎ� ﻣﻠّﺖ را ﺑﺪرﺳﺘ� ﺑﭙﺬ�ﺮد ،ﻫﻢ ﻣﻠّﺖ
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺰار ﻛﺎرﻫﺎ� او اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ� ﺣﻘﻴﻘ� ﻛﻠﻤﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻣﺴﺎل را ﺑﺎ�ﺪ ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎر�ﻫﺎ� ﮔﺴﺘﺮده� دوﻟﺖ و ﻣﻠّﺖ داﻧﺴﺖ؛ ﻣﻦ
ا�ﻦ ﺷﻌﺎر را ﺑﺮا� اﻣﺴﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدم :دوﻟﺖ و ﻣﻠّﺖ ،ﻫﻤﺪﻟ� و ﻫﻢ زﺑﺎﻧ�

ﻫﺪف
ﭘﻴﻤﻮدن راه ﻫﺎ� ﻧﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﻴﺎﺑ� ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎ� ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﮔﺎم ﻫﺎ� ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﻫﻤﺖ و ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ
دﺳﺘﻴﺎﺑ� ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ�ﻦ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ
ﺗﻼش ﻫﻤﮕﺎﻧ� ﺑﺮا� دﺳﺘﻴﺎﺑ� ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ

ﻋﻠﺖ
دﺳﺖ �ﺎﻓﺘﻨ� ﺑﻮدن آرزوﻫﺎ� ﺑﺰرگ ﻣﺎ ﺑﺮا� ﻣﻠّﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴّﺖ ﻣﻠّﺖ
ا�ﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ� ﻧﻈﺎم
ﻫﻤﻜﺎر� ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻠّﺖ و دوﻟﺖ ﺷﺮط ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ� از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ

 1388ﺣﺮﻛﺖﺑﻪﺳﻮﻯﺍﺻﻼﺡﺍﻟﮕﻮﻯﻣﺼﺮﻑ

ﻫﺪف

ﭘﻴﺎم

ﻫﻤ�ﺎر� ﮔﺴﺘﺮده دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ
دﺳﺘﻴﺎﺑ� ﺑﻪ آرزوﻫﺎ� ﺑﺰرگ ﻣﻠﺖ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺰﻡ ﻣﻠّﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳّﺖ ﺟﻬﺎﺩﻯ
ﭘﻴﺎم

ﻣﺎ ﺑﺎ�ﺴﺘ� اﻟﮕﻮ� ﻣﺼﺮف را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﻢ. ...
ﻣﻦ از ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﺑﺨﺼﻮص از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻪ در ا�ﻦ
زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را در ا�ﻦ ﺳﺎل ز�ﺎد ﻛﻨﻨﺪ ،اﻓﺰا�ﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺮا� اﺻﻼح اﻟﮕﻮ�
ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� ﻛﻨﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﻦ ا�ﻦ ﺳﺎل را ،ﺳﺎل »ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮ�
اﺻﻼح اﻟﮕﻮ� ﻣﺼﺮف« ﻣﻴﺪاﻧﻢ.
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ﻋﻠﺖ

ﮔﺮﻓﺘﺎر� ﻣﺎ در »ﻫﻮس ﺑﺎز� در ﻣﺼﺮف« ﻣﺜ ً
ﻼ در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮرا� ،ﭘﻮﺷﺎ� و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

آﻧﭽﻪ در ا�ﻦ ﺳﺎل ﺟﺪ�ﺪ ﭘﻴﺶ رو دار�ﻢ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻗﺘﺼﺎد� �ﻪ ﺑﻪ �ﻤ� ﻣﺴﺌﻮﻻن
و ﻣﺮدم ﺷ�ﻮﻓﺎ�� ﭘﻴﺪا �ﻨﺪ ،و ﻓﺮﻫﻨﮕ� �ﻪ ﺑﺎ ﻫﻤّ ﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ�
ﺣﺮ�ﺖ ﺑﺰرگ �ﺸﻮر ﻣﺎ و ﻣﻠّﺖ ﻣﺎ را ﻣﻌﻴّﻦ �ﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﻦ ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل را و ﻧﺎم اﻣﺴﺎل را ا�ﻦ
ﻗﺮار دادم» :اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺰم ﻣﻠّ� و ﻣﺪ�ﺮ�ّﺖ ﺟﻬﺎد�«.

ﻫﺪف
اﻋﻤﺎلﺻﺮﻓﻪﺟﻮ��در�ﺸﻮرﺑﻪﻋﻨﻮان��ﺳﻴﺎﺳﺖ)ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ�اﺻﻼحاﻟﮕﻮ�ﻣﺼﺮف(
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد و ﺻﺮف آن در ﺟﻬﺖ اﻋﺘﻼ� �ﺸﻮر
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� از ﻋﻘﺐ ﮔﺮد و ﺿﺮرﻫﺎ� اﻗﺘﺼﺎد� ﺗﻬﺪ�ﺪ�ﻨﻨﺪه آ�ﻨﺪه �ﺸﻮر
ﭘﻴﮕﻴﺮ� ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰ� ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار� و اﺟﺮا� ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن در زﻣﻴﻨﻪ اﺻﻼح اﻟﮕﻮ�
ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻣﺠﺮ�ﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ
ﻃ� �ﺮدن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ� از ﺣﺮ�ﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ

ﻋﻠﺖ
اﺳﺎﺳ� ﺑﻮدن ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮا� �ﺸﻮر ﻣﺎ
آﻣﺎده ﺑﻮدن ز�ﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓ�ﺮ� و ﻧﻈﺮ� ﺑﺮا� ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎد�
ﺗﻮﻗﻊ رﻫﺒﺮ� از ﻣﺴﺌﻮﻻن و آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﺮا� ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮ� در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد و
ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻫﺪف
ﺣﻀﻮر و ﻧﻘﺶ آﻓﺮ�ﻨ� ﻣﺮدم در دو ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎ�
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮدﻣ� ﺑﺎ اراده و ﻋﺰم راﺳﺦ
ورود ﻣﺠﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻞ در زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺳﺎﻝﺣﻤﺎﺳﻪﺳﻴﺎﺳﻰﻭﺣﻤﺎﺳﻪﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
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ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ
ﭘﻴﺎم

ﻣﻦ اﻣﺴﺎل را »ﺳﺎل ﻧﻮآور� و ﺷﻜﻮﻓﺎ��« ﻣ�ﻧﺎﻣﻢ و اﻧﺘﻈﺎر دارم ﻛﻪ انﺷﺎءاﷲ ﻫﻢ در زﻣﻴﻨﻪ�
ﻧﻮآور� و ﻫﻢ در زﻣﻴﻨﻪ� ﺷﻜﻮﻓﺎ�� ،ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺘﺎ�ﺞ ﺷﻴﺮ�ﻨ� ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻋﻠﺖ

ﭘﻴﺎم

ﻧﻮآور� و ﺷ�ﻮﻓﺎ�� ،ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮا� ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ �ﺸﻮر
ﻧﻴﺎز �ﺸﻮر ﺑﻪ ﻛﺎر و اﺑﺘﻜﺎر و ﺗﻼش ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﻫﻢ در ﺻﺤﻨﻪ داﺧﻠ� و ﻫﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠ�

ﺳﺎل  ٩٢را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﺎل ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﻴﺎﺳ� و ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎد�« ﻧﺎﻣﮕﺬار� ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و
اﻣﻴﺪوار�ﻢ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﺣﻤﺎﺳﻪ� اﻗﺘﺼﺎد� و ﺣﻤﺎﺳﻪ� ﺳﻴﺎﺳ� در ا�ﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺮدم ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن دﻟﺴﻮز ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.

ﻫﺪف

ﻋﻠﺖ

ﻫﻤﻪ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎ� ﻧﻮ و اﺑﺘﻜﺎر� را »در ﺳﺎ�ﻪ� ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺻﺤﻴﺢ و ﺗﺪﺑﻴﺮ درﺳﺖ«
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﻮر وارد ﻛﻨﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬار�ﻫﺎ�� ﻛﻪ در ﺳﺎلﻫﺎ� ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬار�
ﻣﺎد� ،ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� ﻣﻌﻨﻮ� ،ا�ﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎ�� ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺮدم ﻧﺘﺎ�ﺞ آن را در زﻧﺪﮔ� ﺧﻮد
ﺣﺲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻟﺰوم ﺗﺪاوم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮا� ﺗﺮو�ﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠ�
ﺟﺎ�ﮕﻴﺮ� ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ رو� ﻣﻠﺖ ا�ﺮان در دو ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳ� و اﻗﺘﺼﺎد�
اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ر�ﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر� آ�ﻨﺪه در ﺳﺎل ٩٢

ﻫﺪف
ﺗﺮو�ﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠ� و ﺣﻤﺎ�ﺖ از �ﺎر و ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ا�ﺮاﻧ�
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠ�
ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺎد� ﻣﺮدم ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻫﻢ اﻗﺘﺼﺎد
رﻗﻢ ﺧﻮردن آ�ﻨﺪه ﻧﻴ� ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﻣﻴﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٩٢

ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻠﻰﺣﻤﺎﻳﺖﺍﺯﻛﺎﺭ ﻭﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻯﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﭘﻴﺎم
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ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻠﻰ ﻭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﭘﻴﺎم

ﺳﺎل »اﺗﺤﺎد ﻣﻠ� و اﻧﺴﺠﺎم اﺳﻼﻣ�« اﺳﺖ؛ �ﻌﻨ� در درون ﻣﻠﺖ ﻣﺎ اﺗﺤﺎد
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻣﺴﺎل،
ِ
ﻛﻠﻤﻪ� ﻫﻤﻪ� آﺣﺎد ﻣﻠﺖ و ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎ� ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺬاﻫﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﺻﻨﺎف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻠ�؛
و در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ� ،اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ � ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و رواﺑﻂ ﺑﺮادراﻧﻪ � ﻣﻴﺎن آﺣﺎد اﻣﺖ
اﺳﻼﻣ� از ﻣﺬاﻫﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و وﺣﺪت ﻛﻠﻤﻪ � آﻧﻬﺎ.

ﻫﻤﻪ � ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮر ،ﻫﻤﻪ � دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻋﺮﺻﻪ � اﻗﺘﺼﺎد� و ﻫﻤﻪ � ﻣﺮدم ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن
را دﻋﻮت ﻣﻴﻜﻨﻢ ،ﺑﻪ ا�ﻦ ﻛﻪ اﻣﺴﺎل را ﺳﺎل روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠ� ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮا�ﻦ ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل،
»ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠ� ،ﺣﻤﺎ�ﺖ از ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ � ا�ﺮاﻧ�« اﺳﺖ.

ﻋﻠﺖ

ﻋﻠﺖ

ﺗﺤﻘﻖ آرزوﻫﺎ� ﻣﻠﺖ ا�ﺮان و ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔ� ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ � ﻣﻠ�
ﺗﻼش دﺷﻤﻦ ﺑﺮا� اﺧﺘﻼف اﻓ�ﻨ� ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮف ﻣﻠﺖ ا�ﺮان ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﻮﻣﻴﺖ ،ﻣﺬﻫﺐ و
ﮔﺮا�ﺶ ﻫﺎ� ﺻﻨﻔ�
ﺗﻼش وﺳﻴﻊ و ﻋﻤﻴﻖ دﺷﻤﻦ ﺑﺮا� از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺑﻬﺖ ﻣﻠﺖ ا�ﺮان در ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺖ ﻫﺎ� د�ﮕﺮ

ﻣﺠﺎﻫﺪت اﻗﺘﺼﺎد� ﺑﺮا� ﻣﻠﺖ ا�ﺮان ﺿﺮورت دارد و �� ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ از ﺟﻬﺎد اﻗﺘﺼﺎد� ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدد ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠ�
اﻗﺘﺼﺎد؛ ﻋﺮﺻﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ ﻣﺎ در ﺳﺎل ﺟﺪ�ﺪ

ﻫﺪف

ﻫﺪف

ﻧﺎ�ﺎﻣ� ﺗﻼش ﻫﺎ� دﺷﻤﻦ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و �ﻴﺪ و ﻣ�ﺮ ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن
ﺣﻞ ﻣﺸ�ﻼت ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠ� و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ا�ﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮرم و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ روﻧﻖ ﺑﺨﺸ� ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﺳﺘﺤ�ﺎم اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠ� ﺑﺎ ا�ﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف �ﺎﻻ� ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠ�

ﻣﺤ�ﻢ ﺗﺮ �ﺮدن راﺑﻄﻪ ﻣﻠﺖ ا�ﺮان ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ� د�ﮕﺮ ﺑﺎ ﺗ�ﻴﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮ�
ﻫﻤﺮاﻫ� و ﻫﻤ�ﺎر� ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ� ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آرﻣﺎن ﻫﺎ� ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻠﺖ ا�ﺮان ﺑﺮا� ﺗﻼش اﻗﺘﺼﺎد� و
ﺑﻨﺎ� �ﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ � ﺑﺮﺧﻮردار از رﻓﺎه

ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎ�ﺖ khamenei.ir
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ویژهنامهخراسانبهمناسبت
سفرنوروزیرهبرانقالببهمشهد

عطربهار،دیداریار
ویژه نامه
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آغازکالبدشکافییکماجرا

سلمان؛آتشبدوندود
5

پدافندهواییسوریه
جنگندههایاسرائیلی
راهدفقرارداد

عیدانههای مابراینوروزشما

سالمبهارسالمزندگی

3

زندگی سالم

زمینهتشرف
حجاجایرانی
مهیاشد

یادداشت روز

مصطفی طاهری

5دغدغه رهبرانقالبدرسال95
رهبر معظم انقالب در سال گذشته توصیههاوتأکیداتزیادیدر
حوزههایگوناگونبهمسئوالنوکارگزارانکشورداشتند.اشراف
صفحه2
رهبرانقالببهمسائلوچالشهایکشوردر. ..

صفحه 2

اﻧﺎﷲ و اﻧﺎاﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن

ﻟﻴﺴﺖ اﻣﻼک ﻣﺎزاد ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش
ﺑﺎﻧﮏ ﻗﻮاﻣﻴﻦ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ

ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان دﮐﺘﺮ ﻓﺮخ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﯾﺰدى

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ  ٢ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

را ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﻴﻢ در روزﻫﺎ� ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٢٫٢٨از ﺳﺎﻋﺖ  ٩اﻟ� ١١و ��ﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
 ٩٥٫١٢٫٢٩از ﺳﺎﻋﺖ  ١٥اﻟ�  ١٧در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎم  ٢١ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ� ﮔﺮدد.
ﺣﻀﻮر ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن ﻣﺮﺣﻮم و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 /٩٥٣٦٥٧٥١ب

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ

ﺧﺎﻧﻮاده دﮐﺘﺮ ﺻﻔﺎﯾﯽ و ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ

 /٩٥٣٦٦١٩٢م

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ١٢

اﻃﻼﻋﻴﻪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ۴

 /٩٥٣٦٥٧٦٢آ
 /٩٥٣٥٤١٣١ب

 /٩٥٣٢٣٣٧١ب

 /٩٥٣٦٣١٦٦ش

ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻴﺪ اول ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج
ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدى ﻫﺎﺷﻢ ﻧﻴﺎ  ،ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان
رﺟﻮع ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ

 /٩٥٣٦٥٧٩٢ت

 /٩٥٣٦٠٧٩٦ت

 /٩٥٣٦٣٧١٧ب

 /٩٥٢٩٨٥٤٠ب

 /٩٥٣٦٠٨٥٣ف

 /٩٥٣٦٣٠٢٣د

 /٩٥٣٦٢٠٦٢ب

 /٩٥٣٦٤٥١٠آ

 /٩٥٣٦٣٥٤٨خ

 /٩٥٣٦٥٠٣٩خ
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