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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

باهنر: حضور اصالح طلبان را در مجلس برای نظام تهدید نمی دانیم  ایســنا: نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به فعالیت اصالح طلبان برای انتخابات مجلس دهم گفت: اگرچه 
اصالح طلبان به عنوان حزب رقیب تهدیدی برای اصولگرایان محسوب می شوند، اما اصالح طلبانی را که به مجلس می آیند و رأی می آورند به هیچ وجه تهدیدی برای نظام نمی دانیم. محمدرضا باهنر افزود: ما در 

بین اصالح طلبان طرفدار نظام ، مومن و وفادار به اسالم و نظام زیاد داریم، ولی باالخره از درونشان یک فتنه در آمده است و اگر کسی اکنون می خواهد وارد میدان شود باید تکلیفش را با فتنه روشن کند. 

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

فجر،  مبارک  دهه  اهلل  ایام  با  همزمان 
کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی با 

حضور آیت اهلل واعظ طبسی افتتاح شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آستان قدس 
فرهنگی  عالی  رضوی، در جلسه شورای 
آستان قدس رضوی، عالوه بر افتتاح این 
کتابخانه، اولین نسخه چاپ شده برگ هایی 
از صفحات قرآن کریم به خط بایسنغرمیرزا 
موسوم به »قرآن بایسنغری« نیز به نماینده 
ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس 

رضوی تقدیم شد.
در  سخنانی  در  طبسی  واعظ  اهلل  آیت 
فرا رسیدن سالروز  تبریک  با  این جلسه 
پیروزی انقالب اسالمی، گفت: این یکی از 
عنایات خداوند متعال است که ما بتوانیم 
با قرآن و  در پرتو هدایت قرآن، آشنایی 
از  به آموزه های کالم وحی، بیش  عمل 
پیش در زمینه مسائل فکری و اجتماعی 
نیازهای  به  و  کنیم  مسؤولیت   احساس 
توجه  زمینه  این  در  جامعه  العاده  فوق 

داشته باشیم.
قدس  آستان  تولیت 
بر  تأکید  با  رضوی 
به  توجه  ضرورت 
نیازهای جوانان، افزود: 
دشمن با برنامه ریزی 
و سیاست گذاری برای 
نفوذ در فکر و اندیشه 
کار  ما  جوان  نسل 
می کند و از این رو همه 
باید احساس مسؤولیت 
ویژه ای در این زمینه 

داشته باشیم. 
با  چنین  هم  وی 
اشاره به چاپ منتخب 
اهلل  کالم  صفحات 
مجید به خط بایسنغر 
رضوی،  قدس  آستان  مجموعه  در  میرزا 
بوده  بزرگی  کار  اقدام  این  کرد:  تصریح 
است و امیدواریم قرآن کریم در همه حال 

یاری گر ما باشد. 

 پایبندی آستان قدس رضوی
به انجام وظایف دینی

نماینده ولی فقیه در خراسان هم چنین 
با  اسالمی  جمهوری  نظام  اینکه  بیان  با 
رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری و 
هم چنین همت مردم، خدمات ارزشمندی 
را به ویژه در عرصه قرآن ارایه داده است، 
جزو  رضوی  قدس  آستان  کرد:  تأکید 
سازمان هایی است که بیشترین پایبندی را 
به انجام وظایف دینی و هدف های مدنظر 

مقام معظم رهبری داشته است. 
آیت اهلل واعظ طبسی خطاب به اعضای 
قدس  آستان  فرهنگی  عالی  شورای 
متعال  خداوند  که  اکنون  افزود:  رضوی 

توفیق نصرت و یاری دین و اسالم ارزشی 
ما  نصیب  رضا)ع(  حضرت  محضر  در  را 
کارها  که  کنیم  تالش  باید  کرده است، 
با بهترین کیفیت انجام شود و توجه به 
کمیت نباشد. وی هم چنین با اشاره به 
قدس  آستان  دیجیتال  کتابخانه  افتتاح 
رضوی، خواستار تسهیل دسترسی به این 
مجموعه برای عموم پژوهشگران و عالقه 
مندان شد و بر ضرورت تبلیغات مؤثر در 

این زمینه نیز تأکید کرد.

 رضای خدا را در نظر بگیرید
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
با  که  افرادی  از  تشکر  با  دیگری  بخش 
انتخابات  عرصه  وارد  مسؤولیت  احساس 
مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی 
شده اند، تأکید کرد: توصیه من به افرادی 
که در انتخابات نامزد شده اند، این است که 

رضای خداوند متعال را در نظر بگیرند. 
آیت اهلل واعظ طبسی با تأکید براینکه نباید 
فریب ظواهر را بخوریم، گفت: مقام و پست 
باعث  آنچه  اما  پایان می رسد،  به  روزی 
ارزشمندی شخصیت انسان می شود، علم 

و دانش، ایمان و باورهای دینی است.
وی با تأکید بر اینکه همه باید به یکدیگر 
احترام بگذارند، افزود: این که هر چه به 
نظرمان می آید را به زبان بیاوریم، نه فقط 
ویژگی های یک  خالف شرع که خالف 

انسان است. 
به  را  مردم  همه  طبسی  واعظ  اهلل  آیت 
گفت:  و  کرد  دعوت  انتخابات  در  حضور 
انتخاباتی  که  کنیم  تالش  باید  همگی 

شکوهمند و دشمن شکن برگزار شود.

 22بهمن روز مهمی است
نماینده ولی فقیه در خراسان، راهپیمایی 
و  داد  قرار  اشاره  مورد  نیز  را  بهمن   22
گفت: 22 بهمن روز مهم و بزرگی است 
که به آسانی محقق نشد. جوانان پاک دل 
بسیاری برای پیروزی انقالب اسالمی در 
این روز تالش کردند و شکنجه شدند و 
به لطف خداوند متعال با تالش آن ها و 
هدایت و رهبری جهانی امام راحل، این 

انقالب به ثمر نشست.
آیت اهلل واعظ طبسی افزود: اگر گذشته را 
به یاد داشته باشیم، اهمیت 22 بهمن و 
ضرورت شرکت در راهپیمایی مهم این روز 
را بهتر درک می کنیم. وی از شرکت در 
راهپیمایی به عنوان »عبادت الهی«، »احترام 
به جنبه های امنیت ملی« و »پایدار کننده 
عزت و استقالل کشور و مردم« یاد و عنوان 
کرد: بنده نیز ان شاءهلل در این راهپیمایی 
شرکت می کنم و دیگران را نیز به این امر 

مهم توصیه می کنم.
آیت اهلل واعظ طبسی ابراز امیدواری کرد 
که راهپیمایی بسیار باشکوهی برگزار شود 
و برنامه های دشمنان، به ویژه آمریکایی ها 

را نافرجام بگذارد.

 هرخانه یک کتابخانه رضوی
سازمان  رئیس  زاهدی؛  هادی  محمد 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
ارائه  به  جلسه  این  در  نیز  رضوی  قدس 
توضیحاتی درباره کتابخانه دیجیتال آستان 
اینکه  بیان  با  و  پرداخت  رضوی  قدس 
کتابخانه دیجیتالی با شعار »هرخانه، یک 
است،  شده  اندازی  راه  رضوی«  کتابخانه 

گفت: در این کتابخانه 3 میلیون و 500 
هزار کتاب الکترونیکی در اختیار کاربران 

قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه هفت میلیون و 500 هزار 
در   ... و  روزنامه  سند،  کتاب،  شامل  منبع 
گفت:  است،  شده  داده  قرار  کتابخانه  این 
با  در مجموع 803 میلیون فریم اطالعات 
حجم 450 ترابایت به کاربران این کتابخانه 
ارایه می شود. او هم چنین سامانه تحویل 
منبع، دستنامه پژوهشی، پرسش از کتابدار، 
و مجموعه های  دیجیتال همراه  کتابخانه 
موضوعی ویژه اهل بیت)ع(، امام رضا)ع( ، 
اسالم و  آستان قدس رضوی را به عنوان 
مورد  کتابخانه  این  برجسته  های  ویژگی 
اشاره قرار داد. سید مجتبی حسینی، مدیر 
عامل موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک نیز 
بایسنغری  قرآن  درباره  توضیحاتی  ارائه  به 
به  قرآن  این  اینکه  به  اشاره  با  و  پرداخت 
بایسنغر  توسط  تیموری  شاهرخ  دستور 
میرزا نگارش شده است، افزود: تعداد 144 
صفحه از نسخه اصلی این قرآن در آستان 
قدس رضوی موجود است که از این تعداد، 
8 سطر آن در مؤسسه کتابخانه و موزه های 
ملی ملک و بقیه در گنجینه کتابخانه مرکزی 

آستان قدس رضوی نگهداری می شود.
به گفته وی، این نسخه نفیس با مشارکت 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
کتابخانه  مؤسسه  رضوی،  قدس  آستان 
و موزه ملی ملک، مؤسسه آفرینش های 
هنری و مؤسسه چاپ و انتشارات آستان 
قدس رضوی و با استفاده از تکنولوژی روز 
دنیا به زیور طبع آراسته شده و سال آینده 

در مراسمی در تهران رونمایی می شود.

 با حضور آیت اهلل واعظ طبسی:

کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی افتتاح شد

 به رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی بگویید به جای اینکه برچسب قیمت 
را از روی کاال حذف کنند، نظارت روی قیمت های درج شده، داشته باشند که 
بعضی کارخانه ها محصول کم کیفیت تولید می کنند، ولی قیمت درجه یک را 
درج می کنند و کسی کنترل نمی کند و جالب اینکه بنکداران و خرده فروشی ها 
از این طریق سود زیادی می برند. هر چند این گونه اجناس بی کیفیت بیشتر 
در فروشگاه های بین راهی و پایانه های مسافربری و اطراف اماکن زیارتی بیشتر 
فروش می شود، چون مسافر )به دلیل ناآگاهی، نداشتن فرصت خرید، نبودن برند 
معروف در آنجا( مجبور به خرید می شود. جالب تر اینکه بعضی فروشگاه های 
زنجیره ای بزرگ در تخفیف های دهان پرکن از این اجناس استفاده می کنند. 
شاید اینجا هم پای آمریکا و انگلیس در کار است و باید آن ها را مقصر بدانیم! 

939---5436
بانک صادرات توان پرداخت وجوه سپرده گذاران میزان را ندارد، چرا   اگر 
مدیران بی کفایت و بی تدبیر بانک مرکزی آن را به صادرات واگذار کردند که حاال 
بایستی چوب بی تدبیری آن را سپرده گذاران میزان بخورند. از اول معلوم بود که 
دیکته نانوشته ای بین بانک مرکزی و صادرات وجود دارد که این قدر کش و قوس 
می دهند و از صبوری سپرده گذاران جهت منافع خودشان استفاده می کنند و 
یک جنگ زرگری بین خودشان در واگذاری اموال میزان به راه انداخته اند! تا با 

این روش مردم را سر کیسه کنند. 0233---915
 دیوان محترم عدالت اداری با تصمیمی که در مورد حذف معدل در کنکور 
گرفتید، ضربه بزرگ روحی به بچه هایی زدید که با زحمت زیاد معدل باال کسب 

کردند. آیا فکر کردید؟ 0832---916
 سود سپرده و سود وام بانکی هر دو حکم ربا را دارند و حرام است، چون قبل از 
مبادله پول، درصد سود آن مشخص می شود، در حالی که در معامله سود و زیان 
هر لحظه است و مقدار آن نامشخص است، چه سود بانکی یک درصد و چه سود 
پنجاه درصد با مشتری طی شود، رباست، برای خود کاله شرعی نسازیم، بانکداری 

اسالمی بانکداری قرض است نه سود. 6915---915
 چرا همراه اول برای خط اعتباری انواع خدمات شارژ را با تاریخ میالدی  ارایه 

می کند، ما که بیکار نیستیم مدام تقویم میالدی نگاه کنیم. 1515---915
 این همه تبلیغات و برنامه می سازند برای صرفه جویی در مصرف آب، بعد 
یک برنامه مزخرف می سازند به نام 10شب و آب را هدر می دهند، واقعاً متأسفم! 

935---9073
و  اعتراض  و  نگهبان حمله می کنند  به شورای محترم  اکنون   کسانی که 
بی احترامی می کنند، قطعاً بعد انتخابات صرف نظر از هر نتیجه ای باز هم اعتراض 
خواهند کرد و مطمئناً نمی توانند افرادی قانونمند و قانونمدار باشند. بنابراین 

شایستگی نمایندگی ملت شریف ایران را ندارند. 7406---915
 جوانی هستم در آستانه ازدواج! با هزار بدبختی و قرض یک مغازه که مال پدرم 
هست را سوپر مارکت زدم با درآمدی بخور نمیر، حاال از شهرداری آمدن و تأکید 
کردند که باید تجاری بگیری، باور کنید توی مخارج ازدواجم مانده ام، حاال این 

تجاری هم اضافه شده است. 5068---915
 تو را به خدا پیگیر پول 4 میلیون سهامدار و خانواده آن ها باشید، فاجعه 
است مسؤوالن خودشان را به خواب زده اند و زندگی سهامداران دارد از بین 
 می رود و مدیران پدیده هم جواب نمی دهند، هر آدمی می فهمد که مقصر اصلی 

سهل انگاری مسؤوالن است. 0630---915
 آقای روحانی! من یک خانم بی سرپرست و زیر پوشش کمیته امداد هستم، 
مستأجرم و آیا با ماهی 50 هزار تومان کمیته امداد می شود، زندگی کرد هر چند 
که صدای امثال ما شنیده نمی شود؟ حاال شما بگویید هواپیما برای امثال ما 

مخارج زندگی می شود؟ 4484---933

دعوت آیت اهلل واعظ طبسی 
 از مردم برای شرکت 

در راهپیمایی 22 بهمن

فقیه  ولی  نماینده  طبسی،  واعظ  اهلل  آیت 
رضوی  قدس  آستان  تولیت  و  خراسان  در 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالروز  آستانه  در 
برادران و خواهران  از عموم  پیامی  با صدور 
مسلمان و انقالبي ایران اسالمي و بویژه علماي 
اعالم، استادان محترم حوزه و دانشگاه، طالب 
و دانشجویان عزیز، خانواده هاي معظم شهدا 
و ایثارگران و عموم زائران و مجاوران بارگاه 
منور رضوي دعوت کرد تا با شرکت گسترده 
در راهپیمایي باشکوه روز 22 بهمن، ضمن 
بیعت مجدد با آرمان هاي امام راحل و شهداي 
گرانقدر و حمایت همه جانبه از والیت فقیه 
همچون  دیگر  بار  اسالمي،  جامعه  امامت  و 
همیشه امید دشمنان را مبدل به یأس و دل 
دوستان را شاد کنند. به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی آستان قدس رضوی، متن پیام آیت اهلل 

واعظ طبسی به این شرح است:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

دهه فجر یادآور حماسه بزرگ ملت شریف 
ایران به رهبري مرجعیت دیني و بر اساس 
در  که  عزتي  است.  انساني  کرامت  و  عزت 
پرتو آموزه هاي قرآن و سنت نبوي و علوي، 
زیر  از  را  ایران  و زجرکشیده  مسلمان  ملت 
کرد.  آزاد  پهلوي  سفاک  رژیم  ستم  یوغ 
راحل  امام  رهبري  به  ایران  اسالمي  انقالب 
خمیني)قدس  امام  حضرت  الشأن،  عظیم 
انقالب،  فرزانه  رهبر  آن  از  پس  و  سره( 
خامنه اي  العظمي  اهلل  آیت   حضرت 
مّد ظله العالي، توانست نمونه و الگوي مدیریت 
دین بر جوامع انساني را به خوبي به نمایش 
جمهوري  نظام  استقرار  و  پیروزي  بگذارد. 
و  شهیدان  جانفشاني  سایه  در  که  اسالمي 
ایثارگري خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان 
امید  مایه  است،  آمده  دست  به  آزادگان  و 
مستضعفان تحت ستم است و امروز شاهد 
در  و  جهان  سرتاسر  به  انقالب  پیام  صدور 

اعماق جان ملت ها هستیم.
ترس سردمداران استکبار جهاني از دریافت 
آنان  انقالب ماست که  و کرامت  پیام عزت 
را به هراس انداخته و پیوسته از آغاز رویش 
این نهضت، توطئه خاموش کردن نور آن را در 
سر مي پرورانند و البته به فضل الهي تاکنون 
به هیچ موفقیتي دست نیافتند و تا زماني که 
امت اسالمي با بصیرت و مقاومت خویش در 
مسیر تبعیت از والیت مطلقه فقیه قدم بردارد، 
وعده الهي محقق و نصرت الهي نصیب امت 

خواهد شد. 
دسیسه هاي  با  اسالمي  سرزمین هاي  امروز 
استکبار و همدستان مرتجع آنان و مدعیان 
گوناگون  فتنه هاي  دستاویز  اسالم،  دروغین 
است. سوریه، عراق، یمن، بحرین، فلسطین و 
... با فکر صهیونیزم و دالرهاي نفتي خائنان 
کج رفتاري  و  کج اندیشي  و  الهي  امن  حرم 
تکفیریان خشک مغز درگیر جنگ هاي نیابتي 
است و البته اگر نبود تدابیر حکیمانه رهبر 
به یقین  ما، وضع  دوراندیش جامعه اسالمي 
به سوي مشکالت سنگین تري پیش مي رفت.

اکنون که جهان پیام انقالب اسالمي را دریافت 
الهي  هدیه  این  به  ملت ها  دل هاي  و  کرده 
متوجه است، مسؤولیت ما صدچندان است 
و بدانیم که دشمن همواره به دنبال روزنه اي 
براي نفوذ و ضربه زدن به انقالب و آرمان هاي 
آن است. در برهه حساس کنوني که در آستانه 
انتخابات پرشور دیگري قرار داریم، بر عموم 
مردم و مسؤوالن و گروه هاي مختلف فکري و 
سیاسي فرض است، هوشیاري و وحدت خود 
را حفظ کنند، اندیشه هاي دشمن را بشناسند 

و نقشه هاي آن را نقش بر آب کنند.
به فضل الهي در انتخابات پیش رو نیز ملت بزرگ 
بیرون  و سربلند  ایران چون همیشه سرفراز 
خواهد آمد و ان شاءاهلل افرادي که داراي ایمان، 
تقوا، علم و آگاهي، دلسوز کشور و مردم و آشنا 
به شرایط روز هستند، به مجالس مهم خبرگان 
رهبري و شوراي اسالمي راه پیدا خواهند کرد 
 و مصالح امت اسالمي به بهترین شکل تأمین 
خواهد شد. اینک و در سي و هفتمین سالروز 
از عموم  اسالمي،  انقالب شکوهمند  پیروزي 
ایران  انقالبي  و  مسلمان  خواهران  و  برادران 
اسالمي، و بویژه علماي اعالم، استادان محترم 
عزیز،  دانشجویان  و  دانشگاه، طالب  و  حوزه 
خانواده هاي معظم شهدا و ایثارگران و عموم 
دعوت  رضوي  منور  بارگاه  مجاوران  و  زائران 
مي نمایم تا با شرکت گسترده در راهپیمایي 
باشکوه روز 22 بهمن، ضمن بیعت مجدد با 
و  گرانقدر  شهداي  و  راحل  امام  آرمان هاي 
امامت  و  فقیه  والیت  از  همه جانبه  حمایت 
جامعه اسالمي، بار دیگر همچون همیشه امید 
دشمنان را مبدل به یأس نموده و دل دوستان 

را شاد نمایند.
 عباس واعظ طبسي، نماینده ولي فقیه در خراسان 

و تولیت آستان قدس رضوي

شمخانی با تأکید بر شکست عربستان: 
همه نیروهای تکفیری در 

سوریه ارتش سعودی هستند
ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  تسنیم: 
از  برجام پس  بر  نظارت  از تشکیل هیأت 
مشترک  اقدام  جامع  برنامه  اجرایی شدن 
اشاره  با  دیروز  شمخانی  علی  داد.  خبر 
در  سعودی  عربستان  احتمالی  حضور  به 
یک  توسط  ادعا  این  اظهارداشت:  سوریه 
نظامی سعودی صورت گرفته و وزیر خارجه 
به  است.  نداشته  ادعایی  چنین  عربستان 
حضور  سوریه  در  عربستان  مگر  حال  هر 
سوریه  در  تکفیری  نیروهای  تمام  ندارد؟ 
ارتش سعودی هستند، اما شکست خوردند، 

بنابراین حضور جدید موضوعیتی ندارد.

خبر

صدای مردم   

خبــــــر

جلسه شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی
عکس:  محسن رحیمی  عنبران

حدادعادل: ائتالف اصولگرایان کامل شده است 
 سیاست/ آرش خلیل خانه  غالمعلی حداد عادل با بیان اینکه شعار اصولگرایان در 
انتخابات مجلس »معیشت، امنیت و پیشرفت« تعیین شده معرفی فهرست 30 نفره 

تهران را به معنای اتحاد کامل اصولگرایان عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ما، سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان در دومین نشست خبری 
خود در تشریح روند انتخاب فهرست نامزدهای اصولگرایان در تهران گفت:  یک کار 
گروه از سوی شورای ائتالف مامور بررسی این فهرست شد و در حدود 190 نفر از 
کسانی که در انتخابات تهران ثبت نام کرده و به اصولگرایی شناخته شده بودند، مرحله 
به مرحله رای گیری صورت گرفت و در این فاصله از همه فعاالن، رؤسای تشکل ها و 
احزاب و در نوبت بعدی از همه نامزدها دعوت شد و همچنین نظرسنجی هایی در دو 

تا سه مرحله از جامعه دریافت کردیم.
حداد عادل افزود: کارگروهی که مسؤول تنظیم فهرست بود قبل از اینکه اسامی 
مشخص شود معیارهایی را برای تعیین نامزدها تصویب کرد که این معیارها عبارت 

است از شایستگی، صالحیت، کارآمدی، تخصص، مقبولیت، تجربه و نوآوری.
سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان یادآور شد: پس از مرحله اول ما از بین آن 190 
نفر به یک فهرست 128 نفره رسیدیم و این فهرست را به شورای مرکزی عرضه 
کردیم و پس از رأی گیری به فهرستی 54 نفره دست یافتیم که مرحله بعد از آن نیز 

به فهرستی 45 نفره و در نهایت به 30 نفر رسیدیم.
سخنگوی شورای ائتالف با اشاره به حضور 4 روحانی و 6 خانم در فهرست اصولگرایان 
تهران تصریح کرد: 12 نفر از این فهرست جدید هستند که قبالً سابقه نمایندگی 
نداشته اند و ما سعی کردیم در ترکیب متوازنی بین کسانی که دارای سابقه نمایندگی 
هستند و چهره های جدید ایجاد کنیم. حداد عادل در تشریح ترکیب سیاسی این 
فهرست هم گفت: 9 نفر از نامزدهای ما گرایش عمومی اصولگرایی دارند و عضو هیچ 
تشکل خاصی نیستند، 7 نفر به جبهه پایداری تعلق دارند، 6 نفر به جبهه پیروان خط 
امام و رهبری و 6 نفر نیز عضو جبهه ایثارگران هستند و 2 نفر نیز به تشکل های دیگر 
وابسته هستند. حداد عادل تصریح کرد: پیام ما به نامزدهای اصولگرا که نامشان در 
فهرست نیامده این است که با انصراف خود به رأی آوری این فهرست کمک کنند و 
این یک تقاضا محسوب می شود، اما نمایندگان در اتخاذ تصمیم مستقل هستند، 
اما کسانی که خواهان پیروزی اصولگرایان باشند قطعاً کاری نخواهند کرد که رأی 

اصول گرایان شکسته شود.
اصولگرایان مطرح  فهرست  درباره  که  و حاشیه هایی  تخریب ها  درباره  حدادعادل 
می شود هم با بیان اینکه این امر دور از انتظار نبوده گفت: پیش از ائتالف ما و ارایه 
فهرست تخریب ها در جهت تفرقه افکنی در اصولگرایان بود و اکنون درباره نامزدهای 
ماست که این را به دور از اخالق سیاسی می دانیم. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما 
درباره حضور نداشتن نامزدهای نزدیک به طیف علی الریجانی و فراکسیون رهروان 
والیت در فهرست اصولگرایان گفت: ما از ابتدا از آقای الریجانی و طیف نزدیک به 
ایشان دعوت کردیم، اما چون طیف متمایل به آقای الریجانی صحبت از تمایل به 
سایر جریان ها از جمله اعتدال گرایان و حامیان دولت می کردند و گاهی هم از ایجاد 
تشکل حامیان دولت در مجلس سخن می گفتند خودشان در عمل استقبال نکردند 

و نیامدند. 
حداد عادل تصریح کرد: اگر آن ها می خواستند نماینده ای در شورای ائتالف داشته 
باشند از نظر ما منعی نداشت و در عین حال در فهرست ما نامزدهایی هستند که عضو 
فراکسیون رهروان والیت هستند که به آقای الریجانی گرایش بیشتری دارند و ما بنای 

حذف کسانی را که در این فراکسیون فعال هستند، نداشته ایم.
وی درباره احتمال ارایه فهرستی جداگانه از سوی طیف نزدیک به علی الریجانی هم 
گفت: ما اطالع دقیق نداریم که آن ها به چه شکلی در انتخابات شرکت خواهند کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره اظهارات محمدرضا باهنر درباره اینکه 
هرگاه اصولگرایان مطمئن بوده اند شکست می خوردند، متحدتر وارد صحنه شده اند 
هم گفت: تفسیر سخنان آقای باهنر گاهی خیلی دشوار است و من نمی توانم االن 
این حرف را تفسیر کنم، اما آقای باهنر با رعایت کار گروهی و به عنوان عضو شورای 

ائتالف در انتخاب فهرست نهایی فعال بوده اند.
این جریان در حوزه های  برنامه مدون  از  اصولگرایان همچنین  ائتالف  سخنگوی 
مختلف اقتصادی برای کشور خبر داد و افزود: اصولگرایان برای خروج از رکود، رفع 
بی کاری و ایجاد اشتغال در کشور در مجلس آینده برنامه دارند وهمان طور که در 

شعار اصولگرایان نیز مشخص بود ما معیشت را بر همه چیز مقدم داشته ایم.

احزاب، تشکل ها، جمعیت ها، نهادها و ارگان های انقالبی بیان کردند
فراخوان شرکت مردم در عید انقالب

و  ها  وزارتخانه  نهادها،  سیاسی،  جمعیت های  تشکل ها،  احزاب،  سیاست: 
ارگان های انقالبی با صدور بیانیه های جداگانه از مردم خواستند تا در راهپیمایی 

22 بهمن امسال که عید انقالب است، حضور گسترده و پرشور داشته باشند.
حزب مؤتلفه اسالمی، حزب اعتماد ملی، حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی، 
جمعیت وفاداران انقالب اسالمی، حزب اراده ملت ایران، سپاه پاسداران، ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، وزارت دفاع، شورای نگهبان، حزب مردم ساالری، جامعه 
مدرسین، حزب اسالمی ایران زمین، حزب تمدن اسالمی، حزب عدالت و توسعه، 
حزب کار و بنیاد 15 خرداد در بیانیه های جداگانه ای از تمامی آحاد مردم 
شهیدپرور در سراسر ایران و جهان، احزاب و سیاسیون و تشکل ها و سایر نهادها 
دعوت به عمل آوردند که با حضور پرشور خود در راهپیمایی یوم اهلل 22بهمن 

سبب وحدت، همدلی و دوستی میان آحاد مختلف کشور شوند. 
در بخشی از این بیانیه ها آمده است: در طلیعه خورشید سی و هشتمین بهار 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، همدل و هم صدا، با عزمی پوالدین، گام های 
استوار و نستوه و در صفوفی یکرنگ و یک صدا، در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن 
که عید انقالب است با آرمان های متعالی شهدا و امام و رهبری تجدید میثاق 
نموده و در کشاکش بحران ها و کینه ها و دشمنی های آشکار و پنهان داخلی و 

خارجی، وحدت ملی را فریاد می کنیم.

 اکنون که خداوند 
متعال توفیق نصرت 
و یاری دین و اسالم 
ارزشی را در محضر 
حضرت رضا)ع( 
نصیب ما کرده است، 
باید تالش کنیم 
که کارها با بهترین 
 کیفیت انجام شود
 و توجه به 
کمیت نباشد

بــــــــرش

انصراف برخی نامزدهای اصولگرا
از نامزدی انتخابات مجلس

 سیاست/ طیبه مروت  اولین خبرها پس از اعالم فهرست 
ائتالفی اصولگرایان، انصراف برخی نامزدهای این طیف از نامزدی 

انتخابات مجلس به نفع ائتالف بود.
تجربه ناکامی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری 92، این 
طیف تأثیرگذار سیاسی را برآن داشت تا در یک ائتالف فراگیر 

برای حضور در انتخاباتی موفق برنامه ریزی کنند. 
در اولین جلسه ائتالف آیات موحدی کرمانی، یزدی و مصباح 
یزدی تاکید بر ائتالف صورت گرفت تا همه احزاب و جریان های 
اصولگرا ذیل پرچم وحدت گردهم آیند. اما آنچه مهم تر از ائتالف 
به نظر می رسید، حفظ وحدت و دادن فهرستی واحد برای کسب 

صندلی های بیشتر در بهارستان است.
دی ماه امسال آیت اهلل موحدی کرمانی، در دومین همایش 
سراسری اصولگرایان از نامزدهای طیف مورد خواسته بود تا در 

صورت تعدد انصراف دهند.
اما این روزها که فهرست نهایی ائتالف اصولگرایان در تهران 
نهایی شده است، »خبرخوبی« ازپایگاه اصولگرایان به گوش رسید. 
پس از اعالم فهرست نهایی، حجج اسالم ابراهیمی، عضو شورای 
مرکزی جامعه روحانیت مبارز و ناصر سقای بی ریا، سخنگوی 
جبهه پایداری، آقا محمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی به نفع 
ائتالف اصولگرایان از نامزدی مجلس شورای اسالمی انصراف 
دادند. حجت االسالم حسین ابراهیمی پس از انصراف از نامزدی 
مجلس شورای اسالمی گفت که از نامزدی انتخابات مجلس 
انصراف می دهم تا برمیثاق اصولگرایان پایبند باشم. سقای بی ریا 
نیز با اشاره به انصرافش به نفع ائتالف گفته بود ما از دوستانی که 
در لیست حضور ندارند می خواهیم که در حمایت لیست، انصراف 
دهند؛ قاعدتاً اعضای پایداری چنین عمل خواهند کرد. بنده از 
حوزه انتخابیه قم نامزد مجلس شده بودم و قصد داشتم که حوزه 

انتخابیه را به تهران منتقل کنم، اما با توجه به انتشار فهرست 
تهران و قرار نگرفتن بنده در فهرست تهران، ضمن حمایت از 
فهرست ائتالف، نامزدی خود را منتفی می دانم و امیدوارم دیگر 

دوستان هم انصراف بدهند.
این حرکت منطقی نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس نشان از 
عزم این جریان سیاسی برای کسب آرای حداکثری در انتخابات 
پیش روست تا به وظیفه خود در قبال منشوری که برآن عهد 

بسته اند، عمل کنند. 
به نظر می رسد فهرست اعالم شده به رویکرد واقع گرایانه ای 
که برخی نامزدها انتظار آن را داشتند نزدیک شده است و امید 
می رود با وجود چهره های متخصص و کلیدی در این فهرست، 
خروجی صندوق های رأی به نفع اصولگرایان باشد، این مهم جز 
با ایثار افرادی که هنوز به میثاق خود برای جذب حداکثر عمل 
نکرده اند، محقق نخواهد شد. هرچند هنوز سرنوشت افرادی 
مانند کاظم جاللی که در فهرست ائتالف نیامده است،  معلوم 
لیست  و  فهرست  الریجانی  آیا  که  است  این  سؤال  نیست، 

جداگانه ای خواهد داد؟

پاسخ 2 نماینده مجلس به سخنان رئیس جمهور

»روحانی« الیحه بودجه و برنامه ششم را با تأخیر به مجلس داد

خبر

 سیاست/ طیبه مروت  رئیس جمهور در آیین افتتاح 138 
طرح اســتانی با بیان اینکه دولت، بودجــه را بر مبنای حذف 
زنجیره تحریم ها تدوین و برنامه ریزی کرده بود، گفت: شبی که 
برجام اجرایی شــد، فردای آن روز بودجه و برنامه پنج ساله را 
تقدیم مجلس کردیم و با صدای بلند می گوییم که حتی یک روز 
در ارایه الیحه بودجه 95 و الیحه مقررات ضروری برای اجرای 
برنامه مدون دولت برای برنامه ششم تأخیری نداشتیم. حجت 
االسالم حسن روحانی همچنین گفت: مجلس زمان کافی برای 
بررسی الیحه بودجه و برنامه پنج ساله دارد. این درحالی است 
که قرار بود لوایح دوگانه بودجه و برنامه پنج ســاله، 15 آذرماه 
به مجلس تحویل داده شــود، اما بــا بیش از یک ماه تأخیر به 

مجلس ارایه شد.

 تبعات تأخیر در ارایه لوایح دوگانه 
 حسن روحانی که دیروز اعالم کرده بود تأخیری در ارایه برنامه 
بودجه نداشته است در زمان ارایه تحویل لوایح مذکور به مجلس 
به تشریح علت تأخیر ارایه لوایح بودجه 95 و برنامه ششم توسعه 
به مجلس پرداخته بود و با بیان اینکه زمان ارایه الیحه با زمان 
اجرایی شدن توافق هسته ای و رفع تحریم ها تقارن پیدا کرده 
به نمایندگان مردم گفته بود دولت به لحاظ انعکاس خارجی و 
حساسیت بین المللی در این موضوع صالح نمی دید که الیحه 
بودجه را بر اساس فرض رفع تحریم ها که تدوین کرده بود، 
پیش از عملی شدن رفع تحریم ها به مجلس ارایه کند. او ابراز 
امیدواری کرده بود تا وکالی ملت این منطق دولت را بپذیرند. 

رئیس مجلس هم با توجه به کمبود زمان برای بررسی لوایح 
از دولت خواسته بود تا الیحه دو دوازدهم  بودجه و 5 ساله 
ارایه کند؛ همچنین 13 اقتصاددان مجلس در نامه ای به رئیس 
جمهور برضرورت ارایه بودجه چند دوازدهم تأکید کرده بودند.

تأخیر  علت  چرایی  در  زنی هایی  گمانه  اما  زمان،  همان  در 
ارایه الیحه بودجه مطرح شد. رئیس مرکز مطالعات راهبردی 
دانشگاه تهران گفته بود، دولت می خواهد تصویب بودجه 95 
و برنامه ششم را به مجلس بعدی بکشاند تا مجلس بعدی هر 
آنچه دولتی ها دادند تصویب کند. به عقیده ساسان شاه ویسی، 
تحلیل دولت یازدهم این است که مجلس بعدی شاید از لحاظ 
سیاسی و اقتصادی همسو با دولت باشد و هر آنچه دولتی ها 
دادند تصویب کند، بنابراین به این نتیجه رسیدند که در ارایه 
لوایح بودجه 95 و برنامه ششم به مجلس فعلی سنگ اندازی 
شود هرچند به عقیده او تأخیر در رسیدن به چشم انداز 1404 
و اخالل درنظام برنامه ریزی کشور از تبعات بد این تصمیم 

دولت است.

 اطالعات اشتباه به رئیس جمهور می رسد
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به سخنان روز گذشته 
رئیس جمهور درباره ارایه به موقع لوایح بودجه و برنامه 5 ساله 
ششم توسعه به خبرنگار قدس می گوید: اینگونه سخنان آقای 
روحانی، نشان دهنده این است که برخی از دوستان اطالعات 

اشتباهی به رئیس جمهور می دهند. 
دکتر حسین نجابت با بیان اینکه طبق قانون، دولت باید بودجه 
را نیمه آذرماه به مجلس می آورد، اظهار می دارد: آقای رئیس 
جمهور نگاهی به زمان ارایه بودجه و زمان قانونی بیندازید تا 

ببیند در کار خود تأخیر داشته اند یا خیر؟
می کند:  تصریح  ادامه  در  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو   
اشتغاالت فعلی آقای رئیس جمهور، انتخابات پیش رو و شرکت 
در گردهمایی ها باعث شده تا قوانین و آیین نامه را فراموش 
کنند و گرنه قوانین مجلس از زمانی که دکتر روحانی در مجلس 

بودند تاکنون تغییری نکرده است.  

نماینده مردم تهران تاکید می کند: دولت الیحه بودجه را با 
تأخیر به مجلس ارایه کرد. دکتر حسین نجابت به بخش دیگری 
از سخنان دکتر روحانی که گفته بود، زمان کافی برای بررسی 
لوایح وجود دارد، می گوید: این سخن رئیس جمهور ناقض آیین 
نامه مجلس است. چون طبق آیین نامه مجلس دوهفته برای 

تبلیغات انتخاباتی تعطیل است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه پس از تعطیالت 
ندارد،  بودجه وجود  برای تصویب الیحه  مجلس زمان کافی 
می افزاید: با توجه به اینکه برای تصویب الیحه باید کمیسیون ها 
و تلفیق نظر بدهند، طبق زمان بندی آیین نامه زمان کافی برای 

بررسی و تصویب الیحه وجود ندارد.

 نمایندگان نمی توانند الیحه را قبل از عید تصویب کنند
عضو کمیسیون بودجه مجلس در گفت وگو با خبرنگار قدس با 
انتقاد از سخنان رئیس جمهور، می گوید: طبق آیین نامه داخلی 
مجلس دولت مکلف است، برنامه بودجه را حداکثر تا 15 آذر 

به مجلس بفرستد.
 جعفر قادری با تأکید بر اینکه بودجه باید مبتنی بر برنامه باشد، 
می افزاید: برنامه باید زودتر به دست نمایندگان برسد تا بتوانند 
بودجه را براساس آن مصوب و تدوین کنند. نماینده مردم شیراز 
در مجلس با اشاره به مرخصی قانونی نمایندگان برای تبلیغات 
انتخابات اسفند، اظهار می دارد: با توجه به اینکه دولت اول بهمن 
برنامه را به مجلس داده است، نمایندگان عمالً نمی توانند الیحه 

را قبل از عید تصویب کنند.
اظهار  قانون  به  پایبندی مجلس  بر ضرورت  تأکید  با  قادری 
می دارد: دولت نباید از مجلس انتظار داشته باشد که قانون را 
زیر پا بگذارد. وی تأکید می کند: دولت نباید انتظاراتی خارج از 

چارچوب قانون داشته باشد.
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