
سونامى تغییر

احمد توکلى و  ابراهیم رزاقى عوامل افزایش فقر و بیکارى را در گفت و گو با قدس بیان کردند

هفتاد درصد شاغالن زیر خط فقر

 سیاســت  اگرچه در ماه هاى پایانى دولت، 
مشــاوران و دســتیاران سیاســى و اجتماعى 
روحانى همه جا از موج اصالح طلبى و بى رقیب 
بودن او درانتخابات صحبت مى کردند اما در دو 
ســه روز اخیر فضا آنقدر تغییر کرده است که 
برخى مى گویند این یک حادثه بزرگ در تاریخ 
انتخابات ایران خواهد بود. کمتر کسى فکرش 
را مى کرد که به فاصلــه دو روز بعد از مناظره 

سوم، قالیباف به نفع حجت االاسالم والمسلمین 
رئیســى کنار برود و آن جمعیت عظیم میدان 
نقــش جهان اصفهان را که بــه اعتبارى بیش 
از صــد هزار نفر را درون خــود جا مى دهد پر 
کند. در حقیقت موج اصفهان و ســپس اتفاق 
دیروز تهران نشــان داد که فضاى انتخابات با 
آنچه مشاوران باســابقه روحانى فکر مى کردند 
متفاوت اســت و احتماالً براى اولین بار بعد از 

30 سال یک دولت نتواند براى دور دوم صندلى 
اول اجرایى کشور را در اختیار بگیرد.البته فضاى 
خیابان ها هم این نکات را تایید مى کند. این بار 
حضور منتقدان دولت در معابر عمومى بســیار 
جدى تر از قبل است و در عوض حامیان دولت 
که در ابتداى هفته، پر شور بودند ظرف دو سه 
شب گذشته عمًال رایزنى چهره به چهره را به نفع 

رقیب کنار گذاشته اند...

 ............ صفحه 2 و 3 قدس خراسان ............ صفحه 5

 ............ صفحه 7

 موج حمایت از نامزد اصولگرا فراگیر شد 

 

 ............ صفحه 4
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آیت اهللا بهجت  همواره خود را 
در برابر امتحان الهى مى دید

 معارف  آرام و با تواضــع راه مى رفت. وقتى گام هایش به فرزند آیت اهللا بهجت در گفت و گو با قدس: 
صحن و ســراى ولى نعمتمان على بن موســى الرضا(علیه 
السالم) یا خواهر کریمه اش حضرت فاطمه معصومه(سالم 
اهللا علیه) مى رســید؛ قدرى مى ایستاد و به منظره حرم نگاه 

مى کرد. چند قدم جلوتر مى رفت و همان جا متوقف مى شد؛ 
درست ورودى حرم.آن وقت خود را به دریاى عنایت و توجه 
این بزرگواران مى سپرد و گاهى احساس مى کردم پدر در میان 

 ............ صفحه 6ما نیستند...

طیبى: مسئوالن ورزش مشهد را
 اصالً نمى شناسم 

تخلف انتخاباتى 
بیش از 60 مدیر دولتى

جمع آورى 400 میلیارد تومان اقالم 
قاچاق از بازار تجهیزات پزشکى

14 2 9
لژیونر تیم ملى فوتسال در گفت و گوى اختصاصى با قدس: محسنى اژه اى اعالم کرد مدیر کل نظارت و ارزیابى تجهیزات و ملزومات پزشکى کشور خبر داد 

2

مسئوالن از عملکرد 
دولت در خراسان رضوى 

مى گویند 

وعده هاى توخالى 
با آمارهاى خیالى

با حضور اعراب 
حوزه خلیج فارس، پشت 
درهاى بسته انجام گرفت

توطئه علیه 
حزب اهللا

info@qudsonline.ir

ضمیمه  روز

موضوع خدمت به محرومــان و نیازمندان عالوه 
بر اینکه از مبانى دین مبین اسالم است، جایگاه 

رفیعى در نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران...

نهضت خدمت رسانى
به محرومان و نیازمندان

حضرت محمد : مراقبت بر وقت هر نماز براى شما الزم است، پس کسى که نماز را سبک بشمارد، از من نیست.  مستدراك الوسایل - ج 3 - ص 98



محسنى اژه اى اعالم کردتوسط سپاه ولیعصر(عج) خوزستان صورت پذیرفت

دستگیرى عوامل حمله تروریستى به کالنترى 22 اهواز
تسنیم: فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان(عج) 
از دســتگیرى عوامل حمله تروریســتى به 

کالنترى 22 اهواز خبر داد.
ســردار شــاهوارپور با اعالم خبر دستگیرى 
عوامــل تیراندازى تروریســتى که منجر به 
شهادت دو تن از کارکنان نیروى انتظامى در 
استان خوزستان شــد، اظهار کرد: با تحقیق 
عناصر اطالعاتى ســپاه در استان خوزستان، 
صبح دیروز 26 اردیبهشــت ماه موفق شدیم 
که این گروه تروریستى وابسته را که در حال 

خروج از کشــور بود، دســتگیر کنیم. سردار 
شاهوارپور افزود: نفرهایى که دستگیر شدند 
یک فایل صوتــى را در فضاى مجازى پخش 
کردند و امکاناتى که در اختیارشان بود، توسط 

عناصر اطالعاتى کشف و ضبط شده است.
 25 اردیبهشــت ماه جــارى، در پى حمله 
مسلحانه و تیراندازى از سوى افراد ناشناس 
دو تــن از مأموران کالنتــرى 22 اهواز به 
شــهادت رسیدند و یک تن از مأموران ناجا 

نیز مجروح شد.

ایسنا: معاون اول قوه قضائیه گفت: تاکنون 
بیش از 60 نفر از مدیران دولتى و اجرایى اعم 
از استانداران، فرمانداران، بخشداران و رئیسان 

ادارات دولتى تخلفات انتخاباتى داشته اند.
حجت االســالم والمســلمین غالمحسین 
محسنى اژه اى درباره تخلفات انتخاباتى گفت: 
پرونده متخلفان به محاکم و دادگسترى ارجاع 
شــده و در حال رســیدگى است. وى گفت: 
متأسفانه تخلفات برخى از مجریان، مسئوالن 
و مدیران دولتى، ستادهاى انتخاباتى و افراد 

دیگر واصل شده که مواردى مجرمانه بوده و با 
ارجاع به دادگسترى در دست رسیدگى است. 
محســنى اژه اى ادامه داد: از برخى ستادهاى 
انتخاباتــى هم گزارش هــاى تخلف به ثبت 
رسیده اســت. وى گفت: بر اساس گزارش ها 
برخى از دهیاران تخلف داشتند که گزارش 
تخلفات بســیار باالســت و مدیران دولتى و 
کســانى که به نحوى وابسته به دستگاه هاى 
حکومتى هستند مراقب باشند بیش از حد 
متعارف و خالف قانون حرکتى نداشته باشند.
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

سامانه هاى موشکى جدید پدافند هوایى عملیاتى شده اند مهر: قرارگاه پدافند هوایى خاتم االنبیا (ص) گفت: سامانه هاى موشکى جدید هم پس از آزمایش موفق عملیاتى در چرخه دفاعى پدافند هوایى 
کشور قرار گرفته اند و به انجام مأموریت مى پردازند.امیر فرزاد اسماعیلى در جمع کارکنان این قرارگاه گفت: پدافند هوایى در حوزه کشف و شناسایى و هم در حوزه رادارى و هم در حوزه تجهیزات شنود الکترونیکى و 
سامانه هاى شناسایى دوست از دشمن به پیشرفت هاى چشمگیرى رسیده است و استقرار این سامانه هاى متعدد در ساختار پدافند هوایى کشور باعث شده است تا مرزهاى هوایى تحت رصد دایمى و دقیقى قرار گیرد.

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

 سیاست/ آرش خلیل خانه  سخنگوى 
دولت گفت: ســند 2030 با توصیه اى که 
رهبر معظم انقالب فرمودند و اهتمامى که 
دولت به نظر ایشان دارد تا تبیین جزئیات و 

رفع ابهامات فعالً متوقف شده است.
محمدباقر نوبخت ادامــه داد: مباحثى که 
رهبرى فرمودند درست است اما آنچه غیر 
معمول اســت این است که 
عده اى براى پیشبرد اهدافشان 
تالش کرده اند این مسئله را 
مصادره به مطلــوب کنند و 
نگاهى را ترویج کردند که حقاً 

نادرست است.
وى با تأکید بر اینکه ســند 
2030 یک بیانیه و چارچوب 
اجرایى است که الزام آور نیست 
و ایران حق تحفظ خود را در 
آن اعالم کرده، اظهارداشــت: 
اگر یک مقام دولت پاى آن را 
امضا کرده به ما نشان بدهید.نوبخت با اشاره 
به اینکه برخى بدون فهم این سند، دغدغه 
براى روحانیت معظم کشور فراهم کرده اند، 
گفت: این طور فضا را آلوده کردن و سخنانى 

از این دست، مشى تکفیرى است.

 بازگشت یارانه افراد اتفاق جدیدى نیست
ســخنگوى دولت درباره برقــرارى مجدد 

یارانه کسانى که یارانه شان قطع شده بود و 
انتخاباتى خوانده شدن این اقدام دولت هم 
گفــت: قانون دولت را مکلف کرده که یارانه 
ثروتمندان را قطع کند، اما اگر کسى اعتراض 
کند باید به اعتراض او رسیدگى شود و هر 
ماه یارانه برخى افراد قطع شده و یارانه برخى 
پس از بررسى دوباره برقرار شده است و براى 
آن ها پیامک ارسال شــده و این امر ربطى 
به انتخابات ندارد.نوبخت گفت: اینکه دولت 

یارانه 4 میلیون نفر را برگردانده دروغ است.

 انجام وعده روحانى شدنى است
خبرنگار ما برنامه دولت روحانى براى تحقق 
وعده رفع همه تحریم هاى کشور را جویا شد 

و از نوبخت پرسید: با توجه به پیچیدگى و 
تنوع تحریم هاى ایران که در حوزه موشکى، 
حقوق بشر، تروریسم به بهانه حمایت ایران از 
محور مقاومت و امثالهم است و در شرایطى 
که رفع تحریم هاى هسته اى که یک موضوع 
خاص و محدود بود ســال ها زمان برد این 
وعده حکم ضرب المثل سنگ بزرگ عالمت 
نزدن اســت، به شــمار نمى رود، آن هم در 
شرایطى که رهبر معظم انقالب دولتمردان 
را از مذاکره در مســائل دوجانبه و منطقه با 
آمریکایى ها منع کرده اند و تصمیم گیرى در 
این باره در حیطه اختیارات دولت نیست. در 
این شرایط این وعده مثل وعده روحانى براى 
رفع حصر سران فتنه نیست که فقط با هدف 

گرفتن رأى انجام شــد و پس از آن رئیس 
جمهور هر بار از آن شانه خالى کرد و گفت 
که انجام آن به همکارى دستگاه ها و ارکان 

دیگر نیاز دارد؟
نوبخت در پاسخ گفت: معتقدیم تحریم چه 
هســته اى و چه غیرهســته اى به نفع ملت 
نیســت؛ البته اینکه ملت با وجود تحریم ها 
مقاومت مى کند و زانــو نمى زند قابل قبول 
است ولى باید قبول کنیم که تحریم خسارت 
مادى وارد مى کند. وى افزود: رئیس جمهور 
در دوره قبل قــول داده بود که تحریم هاى 
هســته اى را لغو کند و در کمتر از 100 روز 
آن هــا را متوقف کرد. اگر از زمان اســتفاده 
نمى کردیم ممکن بود به دوره ترامپ بخوریم و 
او مانع رفع تحریم ها شود. اکنون هم سیاست 
رئیس جمهور این است که باقى تحریم ها را 
بردارد. وى اظهارداشــت: بله، این کار دشوار 
است ولى آن زمان هم عده اى به شدنى بودن 
برجام مى خندیدند اما دیدیم که شد. در این 
خصوص هم باید تمام برنامه ها تنظیم شود و 
با حضور افراد مناســب که به زبان و مفاهیم 
حقوقى و بین المللى مسلط هستند، صحبت 
کنیم و از حقوق ملت دفاع کنیم. این مسئله 
از برنامه هاى آقاى روحانى اســت که حتماً 
حمایت هاى رهبرى و مشارکت مردم و رئیس 
جمهورى که با رأى باالى ملت انتخاب شود، 

بهتر مى تواند حقوق ملت را استیفا کند.

سخنگوى دولت در نشست خبرى:

اجراى سند 2030 با توصیه رهبر انقالب متوقف شد

   بنده در دولت آقاى احمدى نژاد نظامى بودم و بدون هیچ تخلفى که محکوم شوم 
بازخرید شدم و به خدا هزار تومان نداشتم نان بخرم. 9150001359

   6 نامزد محترم ریاست جمهورى براى آینده دولت خود کتابچه راهبردى درست 
کرده اند، آیا اینان که دم از ایران مى زنند حاضرند آن را در اختیار دولت منتخب آینده 

قرار دهند؟9900008184
   روحانى براى باقى ماندن در قدرت به ادبیات واهى و به مانند ترساندن کودکان از 
لولو(جنگ) سعى در حفظ قدرت با توهین به شعور مردم دارد. مردم بیدارند و گول 

نمى خورند. 9150004674
   اگر ریاســت این قدر ارزش داشــت چرا پیغمبر دنبال این ریاست نبود؟ آقاى 

روحانى چرا این قدر ضعف ریاست دارید؟9150001751
   براى نشــان دادن قدرت و درآمد از محل گردشگرى! کاش مى شد موشک هاى 
شــلیک شــده کره شــمالى را از زیر اقیانوس ها بیرون کشــید و به مــوزه آورد. 

9150009278
   جالب اســت آقاى روحانى ســال 84 به راحتى از حق مردم گذشــت درمورد 
قالیباف، حتماً رشوه خوبى گرفته بود! چطور اکنون مى خواهد از حق مردم در برابر 
برادرش دفاع کند؟ خواهش مى کنم بس کنید مظلوم نمایى را چون مردم خســته 

شدند. 9150009985
   به مقبره فردوســى رفتــم، دو طرف خیابان هاى منتهى بــه آرامگاه پر بود از 
عکس هاى رئیسى و قالیباف که مردم بر دیوارهاى خانه محقرشان نصب کرده بودند، 

اما داخل آرامگاه به زور برگردن مردم شال بنفش مى انداختند! 9360006158
   آقاى قالیباف واقعاً شیرمردى اجرتان با آقا صاحب زمان و شهدا با این جوانمردى. 

9160003347
   تو را به خدا روز انتخابات دســتگاهى که شناســنامه جعلى را تشخیص بدهد 

بیاورید تا آبرویشان برود. 9160003247
   این چگونه هیئت نظارت بر انتخابات اســت که بازگشــت یارانه نجومى ها و 
میلیاردرها و توزیع ســهام عدالت را در شب انتخابات آن هم با این وضع مفتضح و 
صدها تخلف دیگر را نمى بیند از ستاد روحانى! اما سایت کارانه آقاى قالیباف به اتفاق 

آرا فیلتر مى شود. واقعاً تأسف بار و شرم آور است. 9150000210
   فیلم سال 92 روحانى را مى دیدم مى گفت کارى مى کنم مردم خودشان به 
دولت مالیات بدهند! وعده هاى دیگه هم که همه یادشان است! ما مالیات روى 
قبوض، تلفن و نفس کشــیدن و همه چیز مى دهیم ولى نه به دلخواه و از ســر 
پولدارى، بلکه به زور! آقاى روحانى شــما این قدر قدرت دارید کسانى را که در 
حصر خانگى هســتند آزاد کنید، پول هاى گمشده را پیدا کنید! بس کنید این 
سیاست بازى کثیف را، تازه یاد استاد شجریان افتادید! تقصیر تو نیست تقصیر 

ماست که فراموشکاریم. 9150003171
   ایــن روحانــى از یک چیزایى حرف مى زند که انگار رئیس جمهور کســى 
دیگرى بوده و تازه این خرابســتان را مى خواهد گلســتان کنــد، ما ملت هم 
عاشق دروغ شــنیدن و رنگ شدن هستیم چه سیاه چه بنفش چه سبز! شاید 
ما نبودیم تا همین چند هفته پیش که از همه چیز و همه کس گله مى کردیم. 

9330004252
   شایعات زیادى به گوش مى رسد که دولت احساس کرده رأى نمى آورد به بانک 
مرکزى و سایر بانک ها هجوم آورده تا پول ها را باال بکشد. مسئوالن قضایى و مجلس 

و سازمان هاى نظارتى هوشیار باشند. 9380002461
   کارهاى روحانى فقط بوى فتنه 88 را مى دهد. 9030000193

   آقاى قالیباف با ایثار تمام حق خود را به فرزند پیامبر(ص) آقاى رئیسى ادا کرد، 
حاال وظیفه ماست که شرمنده جدش و شهدا نشویم. 9150009462

   براى آقاى روحانى متأســفم که بیشــتر جوان هاى بى دین و ایمان طرفدارش 
هستند! 9380005645

   درود بــر قالیباف، هزاران درود بر قالیباف، مــردى که هنوز مانند دوران دفاع 
مقدس، روحیه ایثارگرى را دارد. 9150006397

   آقاى روحانى که در ســایه نظام جمهورى اسالمى به اینجا رسیده اى؛ چرا 
بــه عنوان رئیس جمهور از ضد انقالب و کســانى که خواســتار براندازى نظام 
هســتند و خیمه امام حسین(ع) را به آتش کشــیدند اعالم برائت نمى کنید؟ 
چرا با شعار آزادى مردم را فریب مى دهید؟ مگر مردم قهرمان ایران در اسارت 
هســتند؟ از خدا نمى ترسید در ستادهاى انتخابى شما به امام هشتم و شهداى 

مدافع حرم اهانت مى کنند؟9150001495

واکنش آیت اهللا علم الهدى به برخى شبهات:
ورود رئیسى به عرصه انتخابات 

بر مبناى تکلیف بود
پایگاه اطالع رســانى نماینده ولى فقیه در 
خراسان رضوى: آیت اهللا علم الهدى گفت: ورود 
حجت االسالم رئیسى به عرصه انتخابات بر مبناى 

تکلیف بوده است. 
نماینده ولى فقیه در خراسان رضوى در واکنش به 
ســئوالى درباره نامزدى حجت االسالم رئیسى در 
انتخابات ریاست جمهورى دوازدهم گفت: چون آقاى 
رئیسى به من منسوب هست، بنده برحسب تکلیف 
خود عرض مى کنم. همه مى دانیم تولیت آســتان 
قدس، قدرت، ثروت، نفوذ و قداستش از تمام مقامات 
سیاسى کشــور باالتر است، حجت االسالم رئیسى 
تولیت آستان قدس بود و معنایى نداشت که پس از 
یک سال هنوز قلم آقا خشک نشده خودش را به یک 
سنگالخ عظیم بیندازد و به عنوان مجاهده در جریان 
ریاست جمهورى وارد شــود و این درگیرى ایجاد 
شود. عضو مجلس خبرگان رهبرى ادامه داد: برخى 
این شبهه را انداخته اند که من موافق نامزدى ایشان 
نبوده ام و براى همین هیچ نمى گویم. مى گویند اگر 
این آقا که جز بیت من است و من حمایتش نکرده 
ام، حتماً مشکلى وجود دارد. این شبهه اى است که 

در بین مقدسین به وجود آمده است.
وى ادامه داد: آقاى رئیسى 30 سال است که داماد 
من اســت، مســؤولیت هاى خطیر قضایى داشته 
که حفظ دین و تقوا در این مســئولیت ها خیلى 
ســخت است اما در 30 سالى که ایشان داماد بنده 
است، خیلى راحت پشت سر ایشان نماز مى خوانم 
و نمازى که پشــت سر ایشان مى خوانم، نمازى با 
فضیلت مى دانم که پشت سر آدم با تقوا و هم عادل، 
قرار مى گیرم. امام جمعه مشهد مقدس افزود: عمده 
هنر ایشــان مدیریت بحران بود، هرگاه بحرانى در 
کشور بود ایشان مدیریت مى کرد، در قائله سال 71 
مشهد این آقا آمد و بحران را حل کرد، هرجا بحرانى 
پیش مى آمد امام ایشــان را براى مدیریت بحران 
میفرستاد. 10 سال سازمان بازرسى کشور را از اصول 

شاهنشاهى برهم زده، پاى آن ایستاده و اداره کرد.
نماینده ولى فقیه در خراســان رضوى خاطرنشان 
کرد: این شــبهه را ایجاد کرده بودند که من چون 
هیچ چیز در مورد ایشان نگفتم، پس راضى نبودم، 
صحیح نیست بیشتر از این حرف بزنم، بنده نماینده 
ولى فقیه هستم و بنا نیســت دنبال یک نامزد راه 
بیفتم و او را تبلیغ کنــم، این حرف ها صرفأ براى 

پاسخ به علماء و مقدسین بود.

خبر

صداى مردم   

معتقدیم تحریم 
هسته اى و 
غیرهسته اى به نفع 
ملت نیست؛ البته 
اینکه ملت 
با وجود تحریم ها 
مقاومت مى کند
 قابل قبول است

بــــــــرش

شماره پیامک: 30004567

تخلف انتخاباتى بیش از 60 مدیر دولتى
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

کتاب «روح اهللا» ویژه سالگرد رحلت امام خمینى(ره) منتشر مى شود  آستان: معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمى آستان قدس رضوى به منظور بزرگداشت سالگرد رحلت امام خمینى(ره) کتاب «روح اهللا» 
را تهیه و منتشر مى کند. کتاب «روح اهللا» ویژه سالگرد رحلت امام خمینى(ره) از سوى اداره تولیدات فرهنگى معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمى آستان قدس رضوى طراحى شده است که در روزهاى 14 و 15 خرداد در 
بین زائران و مجاوران امام مهربانى ها توزیع خواهد شد.«زندگى امام به روایت امام»، «روز شمار برخى مبارزات و تبعیدهاى امام خمینى(ره)» و«خالصه وصیت نامه امام خمینى(ره)» از مباحث بیان شده در این کتاب است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r درگاه هاى رسمى اطالع رسانى آستان قدس رضوى
آســتان: اداره کل روابط عمومى 
و امور رســانه آستان قدس رضوى 
بــه منظــور جلوگیــرى از ســوء 
درگاه هاى  احتمالى  اســتفاده هاى 
اطالع رســانى آستان قدس رضوى 

در فضاى مجازى را اعالم کرد.
اداره کل روابــط عمومــى و امــور 
رسانه آستان قدس رضوى با صدور 

اطالعیه اى ، درگاه هاى رسمى اطالع رسانى آستان قدس رضوى در فضاى مجازى 
را به منظور جلوگیرى از سوء استفاده هاى احتمالى اعالم کرد.

راه هاى ارتباطى رسمى آستان قدس رضوى در فضاى مجازى شامل، پرتال جامع 
،www.news.aqr.ir پایگاه اطالع رسانى به آدرس ،www.aqr.ir به آدرس
 کانال تلگرامى به آدرس Telegram.me/aqr_ir و صفحه اینستاگرامى به 

آدرس instagram.com/www_aqr_ir اعالم مى شود.
شــایان ذکر است که صفحات و کانال هاى دیگر در فضاى مجازى و شبکه هاى 

اجتماعى هیچ گونه ارتباطى با آستان قدس رضوى ندارند.

به همت سایت دارالقرآن رضوى صورت مى گیرد
تولید مجموعه پوسترى با عنوان «به تمام بشریت»

قدس- حســین کاشانى: مدیر 
فرهنگى آســتان قــدس رضوي از 
تولید مجموعه پوسترى باعنوان «به 

تمام بشریت» خبر داد.
جواد هاشــمى با بیان این مطلب 
افــزود: ایــن مجموعه پوســترى 
درارتباط با موضوع خطاب خداوند 
به بشریت با عنوان «یا ایها الناس» 

مى باشد که در حدود بیست آیه در قرآن کریم به این موضوع پرداخته شده است.
وى ادامه داد: موضوع مهم در این مجموعه پوسترى توجه به این نکته است که 
خطاب خداوند با عنوان یا ایهاالناس تنها اختصاص به مؤمنان و مسلمانان نداشته، 

بلکه تمامى اقوام بشر را خطاب عمومى قرار مى دهد. 
هاشمى اضافه کرد: در طراحى این مجموعه پوسترى که درحال حاضر فقط 10 
مورد از این آیات مورد توجه قرار گرفته است، از روش هاى طراحى نوین و جذاب 

استفاده شده تا به صورت تصویر براى اطالع عموم مردم منتشر شود.
مدیر فرهنگى آستان قدس رضوي هدف از این اقدام را توجه به این موضوع عنوان 
کــرد که ضمن مخاطب قرار دادن عمومى در این خطاب الهى، به این نکته نیز 
باید توجه شود که قرآن مخصوص قوم، گروه، قبیله، نژاد، حزب و مجمع خاصى 
نیست، بلکه همه اقوام بشرى و گروه هاى انسانى در این خطاب قرآنى و الهى مورد 

توجه بوده و قرآن همگان را به پرستش خداوند و اطاعت از او دعوت مى کند. 
وى در ارتباط با موضوعات مطرح شــده در 10 پوســترى که در حال طراحى 
مى باشــد اظهار داشت: موضوعاتى همچون: همه نیازمندى ها، خودت هستى و 
اعمالت، میشه نباشید، معبودان ساختگى ناتوانند، حالل و پاکیزه بخورید، لبخند 
دنیا فریبنده اســت، حقیقت روشن اســت و... از جمله موضوعات این مجموعه 
پوسترى است.هاشمى با اشاره به اینکه حدود 20 آیه در قرآن کریم وجود دارد 
که خداوند با عنوان «یا ایها الناس» عموم مردم و اقوام بشر را مورد خطاب قرار 
مى دهد تأکید کرد: این مجموعه پوسترى عالوه بر پوستر به صورت بنر قابلیت 
چاپ و انتشار در سطح حرم مطهر امام رضا(ع) و نصب در مکان هایى که در دید 

عموم زائران و مجاوران قرار دارد را دارا مى باشد. 
گفتنى است، این مجموعه پوسترى به همت سایت دارالقرآن رضوى زیرمجموعه 
پورتال معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمى آستان قدس رضوي طراحى و براى 
استفاده در فضاى اینترنت در پایگاه اطالع رسانى مزبور بارگذارى شده و کاربران و 
عالقه مندان مى توانند براى بهره مندى از این مجموعه پوسترى به نشانى اینترنتى 

www.razavi.aqr.ir/quran مراجعه نمایند.

خـــبر

 آســتان  قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوى گفت: با پیگیــرى و اجرایى کردن 
سیاســت هاى کلى اقتصــاد مقاومتى این 
ظرفیت در کشــورمان وجــود دارد که در 

تولید دارو به خودکفایى برسیم.
ســید مرتضــى بختیــارى در بازدیــد از 
شــرکت داروســازى ثامن اظهار داشــت: 
جوانان متخصص ایران اســالمى با توکل 
به خداوند متعال و خودبــاورى و اتکاء به 
نفس توانسته اند گام هاى بلندى را در زمینه 

تولیدات دارویى بردارند.
وى تصریــح کــرد: فراورده هــاى تولیدى 
داروســازى ثامن در حال حاضر 40 درصد 
نیاز کشــور را مرتفع مى کنــد و درصدد 
هستیم تا با برنامه ریزى مدون بتوانیم زمینه 
تولیدات بیشــتر و صادرات اقالم دارویى را 

فراهم آوریم.
وى با اشــاره به نامگذارى امسال با عنوان 
اقتصاد مقاومتى؛ تولید و اشــتغال از سوى 
رهبر معظم انقالب اظهار داشــت: تکیه بر 
توان و اســتعداد نیروهاى داخلى در کنار 
رفع موانع تولید و حمایــت از نخبگان، از 
مؤلفه هــاى اصلى و بنیادى اســت که در 
مجموعه آستان قدس رضوى با جدیت در 

حال پیگیرى است.
قائم مقام تولیت آســتان قــدس رضوى 
با اشــاره به ابالغ محورهــاى فعالیت هاى 
اقتصادى آســتان قدس رضوى از ســوى 
تولیت این آســتان مقدس، اذعان داشت: 

توجه به شرکت هاى دانش بنیان، انضباط 
مالــى و ادارى و توجــه بــه محرومان و 
مســتضعفان از مواردى است که با دستور 
تولیت آستان قدس رضوى براى تحقق آن 

اقدام هاى شایسته اى صورت گرفته است.
وى گفت: محصوالت و تولیدات داروسازى 
ثامن براى رفــع دغدغه بیماران نیازمند و 
اقشــار محروم جامعه در اختیار آنان قرار 
خواهد گرفــت.وى تأکید کرد: بایســتى 
مدیــران بخش هاى تحقیق و توســعه و 
پژوهشگران شرکت داروسازى ثامن زمینه 
ارتباط و تعامل هرچه بیشتر با دانشگاه ها، 
مراکز علمى و مجموعه هاى دانش بنیان را 

بیش از گذشته ایجاد کنند.
بختیارى بیان داشت: آستان قدس رضوى 

نهادى مقدس است که بر پایه موقوفات و 
نذورات مردم و دلــدادگان امام رضا(ع) بنا 
نهاده شــده و گره گشــایى از کار مردم از 

رسالت هاى این مجموعه است.
شــایان ذکر است، در این بازدید قائم مقام 
تولیت آستان قدس رضوى از خطوط تولید، 
آزمایشــگاه و بخش هاى پژوهشى شرکت 

داروسازى ثامن بازدید کرد. 

 همگرایى  مهم ترین دستاورد
 تعامل اعتاب مقدسه

قائــم مقام تولیت آســتان قدس رضوى، 
در دیــدار بــا تولیت و مدیران مســجد 
کوفه گفت: همگرایى، هم افزایى و تبادل 
تجربیــات ارزشــمند حرم هاى شــریف 

از  متبرکــه  بقــاع  و  بیــت(ع)  اهــل 
دستاوردهاى بزرگى اســت که به برکت 
تعامل اثربخش و ســازنده بین مسئوالن 
و خادمان این اماکن مقدس بوجود آمده 
است.سید مرتضى بختیارى افزود: تاکنون 
دو اجالســیه بزرگ اعتاب مقدسه جهان 
اسالم در مشــهد مقدس و کربالى معلى 
با حضور تولیت ها و مسئوالن عالى اماکن 

متبرکه برگزار شده و ثمره 
و نتیجه آن قطعاً به افزایش 
بیشتر  تکریم  و  رفاه  سطح 

زائران خواهد انجامید.
تولیت مسجد مقدس کوفه 
نیز در این دیدار با قدردانى 
از ابتکار عمل آستان قدس 
رضوى در برپایى اجالســیه 
زائران  اعتاب مقدسه گفت: 
ایرانى عالوه بــر اقامه نماز 
در مسجد کوفه، مرقد مطهر 
حضرت مسلم بن عقیل(ع)، 
هانى بن عروه(ره) و مختار 
باوفاى  یــاران  از  ثقفى(ره) 
حضرت سیدالشــهدا(ع) را 

زیارت مى کنند.
سید محمد مجید الموسوى افزود: با توجه 
به افزایش روزافزون تعــداد زائران عتبات 
عالیات خواستار افزایش سطح همکارى ها 
و انتقــال تجربیــات در حوزه هاى علمى، 

فرهنگى و پژوهشى هستیم.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوى در بازدید از شرکت داروسازى ثامن تأکید کرد

تحقق خودکفایى در تولید دارو با اقتصاد مقاومتى 
 با توجه به فصل گرما و ازدحام زائران، چرا 
آستان قدس رضوى در جهت ایجاد سایه بان 
در صحــن جامع رضوى به منظور رفاه حال 
زائران بویژه ســالمندان، کودکان و بیماران 

اقدام نمى کند؟
09150002348

 آستان قدس رضوى جهت رفاه حال زائران 
و مجاوران مى تواند در ایام خاص مانند اعیاد 
مذهبى و مناســبت هاى ملى و با توجه به 
حضور آنــان، محصوالت تولیدى خود بویژه 
در زمینه محصــوالت نان قدس رضوى را با 

تخفیف ارائه نماید.
09150009294

 آســتان قدس رضوى نهــاد و مجموعه 
بزرگى است که باید با همکارى دستگاه ها و 
نهادهاى مربوط در شهرستان ها و استان هاى 
سراسر کشور در زمینه راه اندازى و پیشرفت 
پروژه هــاى ملى و عام المنفعه، مشــارکت 

چشمگیرى داشته باشد.
09120001525

 از برگزارکنندگان مراسم مختلف از قبیل 
صفه و خطبه تحویل کشیک هاى خدمت در 
حرم مطهر رضوى تقاضا مى شــود به همراه 
خدمه افتخارى حرم مطهر در جهت حفظ 
شعائر اسالمى و رعایت حرمت قرآن کریم و 

اهل بیت(ع) بیشتر کوشا باشند.
09390004034

 امــام رضا(ع) به عنوان عالم آل محمد(ع) 
در جهان اســالم مطرح هستند، چرا آستان 
قدس رضوى در جهت ایجاد کرســى هاى 
آزاداندیشى و مباحثه و مناظره بین ادیان و 
مکاتب مختلف، بمنظور روشن شدن و اثبات 
حقانیت مذهب تشیع دوازده امامى اقدامى 

نمى کند؟
09100000031

 بســیارى از زائران به علت کهولت سن یا 
دالیل مختلف نیازمند قرآن و ادعیه با خط 
درشت مى باشند تا هنگام زیارت حرم مطهر 
رضوى از آن استفاده نمایند. لطفاً مسئوالن 

حرم مطهر در این زمینه مساعدت کنند.
09150008617

صداى مردم

تکیه بر توان و 
استعداد نیروهاى 

داخلى در کنار 
رفع موانع تولید و 

حمایت از نخبگان، 
از مؤلفه هاى اصلى 
و بنیادى است که 

در مجموعه آستان 
قدس رضوى با 
جدیت در حال 

پیگیرى است

بــــــــرش

اداره کل روابط عمومى 
و امور رســانه آستان قدس رضوى 
بــه منظــور جلوگیــرى از ســوء 
درگاه هاى  احتمالى  اســتفاده هاى 
اطالع رســانى آستان قدس رضوى 

اداره کل روابــط عمومــى و امــور 
رسانه آستان قدس رضوى با صدور 

اطالعیه اى ، درگاه هاى رسمى اطالع رسانى آستان قدس رضوى در فضاى مجازى 

مدیر 
فرهنگى آســتان قــدس رضوي از 
تولید مجموعه پوسترى باعنوان «به 

جواد هاشــمى با بیان این مطلب 
افــزود: ایــن مجموعه پوســترى 
درارتباط با موضوع خطاب خداوند 
به بشریت با عنوان «یا ایها الناس» 

 3000737277
شماره پیامک صفحه «آستان»

معاون فنى و عمران موقوفات این نهاد مقدس خبر داد

اتمام عملیات ساختمانى آشپزخانه مرکزى  آستان قدس رضوى تا خرداد ماه

خبر

 قدس/ محمدحســین مروج کاشــانى  معاون فنى و 
عمران موقوفات آستان قدس رضوى گفت: عملیات ساختمانى 
آشپزخانه مرکزى آستان قدس رضوى خرداد ماه سال جارى  به 

اتمام خواهد رسید. 
مهندس خلیل اکبرى افزود: این پروژه در زمینى به مســاحت 
حدود دو هکتار و در مجاورت پروژه زائرشهر رضوى واقع شده 
و داراى حدود 8200 مترمربع زیربنا بوده که در آن احداث دو 
ســالن طبخ غذا با ظرفیت حدود 50 هزار پرس غذا (براى هر 

وعده نهار یا شام) و یک سالن براى خدمات ادارى و پشتیبانى، 
پیش بینى شده است.

وى اضافه کرد: عملیات اجرایى این پروژه در اســفندماه سال 
گذشته شروع شد و ان شاءاهللا عملیات ساختمانى آن، تا قبل از 

خرداد ماه سال جارى به اتمام خواهد رسید.
معاون فنى و عمران موقوفات آستان قدس رضوى با بیان اینکه 
اجراى فونداسیون هاى سالن هاى شماره 1 و 2 طبخ غذا در این 
پروژه به اتمام رسیده است، بیان داشت: عملیات ساخت اسکلت 

پروژه در کارخانه ســازنده سوله موردنظر، در دست اجرا بوده و 
امیدواریم تا 20 روز آینده، نســبت به شروع نصب اسکلت در 
این پروژه، اقدام هــاى الزم با هماهنگى هاى صورت گرفته، به 
عمل آید. مهندس اکبرى مراحل طراحى تأسیســات و خرید 
تجهیزات این پروژه را در دست مطالعه عنوان کرد و افزود: این 
پروژه مطابق برنامه زمان بندى و تعریف شده هم اکنون در حال 
احداث بوده و از 30 درصد پیشرفت فیزیکى در بخش ساختمان 

برخوردار مى باشد.
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...تا انتخابات روزنامـه صبـح ایـران

حضور مردم در انتخابات بزرگ ترین عامل بازدارنده در برابر تهدیدات  مهر: وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح گفت: بزرگ ترین عامل بازدارنده در برابر تهدیدات نظام ســلطه، 
حضور حداکثری مردم در انتخابات اســت. ســردار حســین دهقان با اشاره به شرایط حســاس و پیچیده منطقه و توطئه های خطرناکی که آمریکا، رژیم صهیونیستی و رژیم آل سعود برای تداوم بحران، 
جنگ و خونریزی در منطقه در قالب ناتوی عربی طراحی کرده اند، گفت: با نمایش اتحاد، انسجام و قدرت ملی در انتخابات پیش رو قادر خواهیم بود این توطئه شرارت آمیز را خنثی و پشت سر بگذاریم. 

s i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

تا انتخابات

چرا شب انتخابات یاد افزایش مستمری ها  افتادید؟
سیاست: حجت االســام و المسلمین 
رئیسی دراجتماع مردم تهران که تا 300 
هزار نفر برآورد شد گفت: ما گفتیم امروز 
الزم است در این کشور حتما بیش از یک 
میلیون شغل ایجاد شود من سوالم از شما 
این اســت آقای روحانی مگر متن قانون 

برنامه ششم نیست؟
وی با انتقاد از برخی رفتارهای نامناسب از سوی دولت درایام انتخابات اظهارداشت: 
شــب انتخابات دهیاران را صدا زدید به هر کدام 10 میلیون دادید از کجا پولش 
را تأمین کردید؟ ما موافق افزایش یارانه ها به اقشــار کم درآمد هستیم ولی شما 
گفتید منابع آن موجود نیست. منابع وجود دارد ولی چرا شب انتخابات یاد افزایش 
مستمری ها افتادید؟ کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: 
حق شهروندی آن است که سفره فقرا هر روز کوچکتر نشود. آن است که فرهنگی 
ما برای 8 میلیون حق خودش، صندوقش را به تاراج نبرند. من ســوال می کنم 4 
ســال کشور در اختیار شما بود، چه کار کردید؟ شما می خواهید برای رأی آوری 
دوقطبــی ایجاد کنید. امروز مردم باید بین جریان نــاکار آمدی و جریان کارآمد 

انتخاب کنند. 
حجت االسام و المسلمین رئیســی ادامه داد: می گویید ما طرفداران هنرمندان 
هســتیم طرفدار بودن هنرمند این است که فضای عادالنه بین تمامی هنرمندان 
شکل بگیرد نه اینکه هنرمند گوشه بیمارستان جان بدهد کسی احوال او را نپرسد. 
وی گفت: مگر حقوق شهروندی کم نوشته شده است؟ حق شهروندی آن است که 

زن و دختر ما شغل با کرامت داشته باشد. 
حق شــهروندی آن اســت که سفره فقرا هر روز کوچک تر نشــود. آن است که 
صاحب مدرک لیسانس نباید بگوید که من آماده کار هستم و کار ندارم. آن است 
که فرهنگی ما برای 8 میلیون حق خودش، صندوقش را به تاراج نبرند. کاندیدای 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری تأکید کرد: بنــده از برادر ایثارگر و 
مجاهدم آقای دکتر محمدباقر قالیباف که در یک اقدام زمان شناسانه مطابق با آنچه 

نیاز امروز است تصمیم گرفتند، تشکر می کنم.

روز جمعه دولت 4درصدی ها پایان می یابد
سیاست: قالیباف هــم دیروز سخنران 
اجتماع مردم تهران در مصا بود. او گفت: 
امروز روز بزرگی برای جبهه انقاب است 
که وحدت در حرف را به وحدت در عمل 
تبدیل کرده ایم اما این کافی نیست و من 
درخواستم این است که همه ما از امروز 
تا 3 روز آینده در هر کوی و برزن تاش 
کنیم تا 96 درصد مردم را به پای صندوق های رأی بیاوریم تا به دولت 4درصدی ها 
پایان دهیم و این شــدنی است. وی با اشاره به اینکه انقاب ما برای این نبود که 
دولتمردان در چشم مردم نگاه کنند و دروغ بگویند، تأکید کرد: ما در این روزهای 
حساس و سرنوشت ساز به این نتیجه رسیدیم که برای پایان دادن به دولت چهار 
درصدی ها و وضع موجود با دوست 40 ساله و برادر عزیزم ائتاف کنیم. کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم گفت: سه روز دیگر پای صندوق رای خواهیم 
رفت و با انتخاب دولت کار و کرامت نشان خواهیم داد، هم داریم، هم می شود و هم 
می توانیم. وی افزود: امروز شما ایرانیان و امت حزب اهلل برای نظام و انقاب و اسام 
افتخــار آفریدید. ما در 12 فروردین 58 که امام فرمودند عید ملی ما روز تصویب 
جمهوری اسامی است، عهد کردیم با ظلم مبارزه کنیم و در خدمت مردم باشیم، 
اما باید بگوییم متأسفانه قرار نبود کسانی در مسند مسئولیت بیایند که مردم به 

خصوص محرومان را نبینند و آنها را از دور خارج کنند.
قالیباف در پایان تأکید کرد: قرار نبود در سرزمین عزیزمان ایران مردم را روز به روز 
فقیرتر کنند، بیکاری و گرانی و رکود را در جامعه گسترش دهند. قرار نبود وعده 
بدهند و عمل نکنند.  دولت امروز دولتی است که بر 96 درصدی ها سخت گیری و 

برای 4 درصدی ها فرش قرمز پهن می کند.

 سیاســت/ مســعود بصیری   اگرچه در 
ماه هــای پایانی دولت، مشــاوران و دســتیاران 

اجتماعی روحانی  و  سیاســی 
همه جا از موج اصاح طلبی و 
بی رقیب بــودن او درانتخابات 
صحبــت می کردند امــا در دو 
ســه روز اخیر فضا آنقدر تغییر 
کرده است که برخی می گویند 
این یک حادثه بزرگ در تاریخ 

انتخابات ایران خواهد بود. 
کمتر کســی فکرش را می کرد 
که بــه فاصلــه دو روز بعد از 
مناظره ســوم، قالیباف به نفع 
حجت االســام و المســلمین 
رئیسی کنار برود و آن جمعیت 
نقــش جهان  عظیم میــدان 

اصفهان را که به اعتباری بیش از صد هزار نفر را 
درون خود جا می دهد پر کند. در حقیقت موج 
اصفهان و سپس اتفاق دیروز تهران نشان داد که 
فضای انتخابات با آنچه مشاوران باسابقه روحانی 
فکر می کردند متفاوت است و احتماالً برای اولین 
بار بعد از 30 سال یک دولت نتواند برای دور دوم 
صندلی اول اجرایی کشور را در اختیار بگیرد. البته 

فضــای خیابان ها هم این نکات را تایید می کند. 
این بار حضــور منتقدان دولت در معابر عمومی 
بســیار جدی تر از قبل اســت و 
در عوض حامیــان دولت که در 
ابتدای هفته، پر شور بودند ظرف 
دو سه شب گذشته عماً رایزنی 
چهره به چهره را به نفع رقیب کنار 
گذاشته اند. در حقیقت موج ایجاد 
شده هم شرایط رسانه های حامی 
دولت را تغییــر داده و هم حس 
پیروزی را از طرفداران آنها گرفته 
این درحالی اســت که منتقدان 
عملکرد دولت به نحو چشمگیری 
احساس پیروزی کرده و در حال 

تاش برای پیروزی هستند. 

بهت حامیان دولت
حسینعلی حاجی دلیگانی 
معتقد اســت بعد از کنار 
هرگونه  قالیبــاف  رفتن 
شــک و تردید درجبهه 
و  شــد  رفع  اصولگرایان 
ناگهان فضایی ایجاد شــده است که شاید وجود 

آن را پیش بینی می کردیم اما ســرعت رشد و 
گسترش آن بسیار بیش از پیش بینی هاست.

او گفت: فضای ایجاد شده عماً اردوگاه حامیان 
دولــت را در بهت فرو بــرده و حتی کنار رفتن 
جهانگیری هــم نمی تواند کمــک چندانی به 
اســتقرار آرامش در میان آنها کند چرا که ظرف 
سه روز گذشته وضعیت بسیار تغییر کرده و حتی 
نظرسنجی ها هم رشد چشمگیری را در اردوگاه 
منتقدان دولت نشان می دهد. در واقع باید گفت 

یک سونامی تغییر بوجود آمده است.
نقوی حســینی هم با اشــاره بــه کناره گیری 
 قالیبــاف از رقابت هــای انتخاباتــی بــه نفــع 

حجت االســام و المســلمین رئیســی، گفت: 
کناره گیــری آقای قالیباف باعث پیروزی جریان 

انقابی می شود.

کار در مرحله اول تمام می شود
وی کناره گیری قالیباف از 
رقابت های انتخاباتی به نفع 
حجت االسام و المسلمین 
افزایــش  در  را  رئیســی 
آرای آقای رئیســی مؤثر 
دانست و افزود: با این شرایط پیش بینی می شود 
 کــه کار در مرحلــه اول انتخابات تمام شــود و 

حجت االســام و المسلمین رئیســی بتواند در 
حمایت از مستضعفان و محرومان و مردم انقابی 
سکان ریاســت جمهوری کشور را به دست گیرد. 
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس تصریح 
کرد: روز گذشــته شــاهد بودیم آقای قالیباف با 
کناره گیــری اش از رقابت هــای انتخاباتی به نفع 
حجت االسام و المسلمین رئیسی بیش از گذشته 
وحدت و اتحاد میان نیروهای انقابی را به جریان 
رقیب ثابت کرد.  نقوی حســینی تصریح کرد: به  
طور قطع کناره گیری آقــای قالیباف در افزایش 
آرای آقای رئیسی مؤثر بوده و نباید این طور تصور 
شود که آرای وی به نفع آقای روحانی خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد:  وحدت اصولگرایان 
کلیــد اصلی پیروزی اســت و معتقدم که بخش 
عمده ای از آراء به  ســوی نیروهای انقابی و آقای 
رئیسی ســرازیر خواهد شد. عضو شورای مرکزی 
و معاون بین الملل حزب مؤتلفه اسامی در مورد 
عملکرد قالیباف در بازه زمانی انتخابات بیان کرد: 
وقتی نظرســنجی ها از سراسر کشور جمع آوری 
شــد، متوجه شدیم که آقای رئیسی در موقعیت 
بسیار خوبی قرار گرفته اند و چنانچه دوستان به 
نفع ایشان کنار بروند و رأی خود را در سبد آقای 
رئیسی بریزند، احتمال اینکه آقای رئیسی در دور 
اول پیروز انتخابات شــود بســیار باالست. ترقی 
خاطرنشان کرد: قطعاً با بیانیه ای که آقای قالیباف 
دادند، انتظار اســت که طرفداران آقای قالیباف 
با این اطمینان که ایشــان در دولت آینده نقش 
کامًا مؤثری ایفا خواهد کرد، به آقای رئیسی رأی 
بدهند تا بتواند همچنان هم افکار آقای رئیسی و 

هم افکار آقای قالیباف را ان شاءاهلل دنبال کنند. 

خبــر

ایسنا: اسحاق جهانگیــری که برای تبلیغات انتخاباتی 
دیروز به یاسوج سفر کرده بود، در جمع مردم این شهر با 
بیان اینکه با رویکردی دقیق یارانه را به همه طبقاتی که 
نیاز دارند، پرداخت خواهیم کرد، گفت: از ابتدای امسال 
تصمیم گرفتیم به هر خانــواده نیازمند ایرانی بین 200 تا 
700 هزار تومان مستمری پرداخت کنیم. وی افزود: مرحله اول این طرح تمام 
افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و هر کس که بگویید کمتر 
از این قشر درآمد دارد را شامل خواهد شد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
همچنین گفت: 50 میلیون ایرانی را سهام دار شرکت ها خواهیم کرد. وی گفت: 
از ابتدای امســال هر نفر ایرانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( 
اســت، 2 میلیون تومان و مابقی مجموعاً یک خانواده 5 نفری تا پایان شهریور 
معادل 10میلیون تومان سهام کارخانه خود را خواهد گرفت. وی افزود: با مدل 

برجام همه دغدغه های شما را حل خواهیم کرد. 

وعده یارانه 200 تا 700 هزار تومانی 
مهر: روحانی با بیان اینکه برخــی با توهین به مردم، 
جامعه، معلمین و فقرا می خواهند برای خودشان رأی 
جمع کننــد، گفت: ما رأی را برای ایــران، برای اقتدار 
و عــزت ایران، برای مردم ایــران، برای زنان و همه آحاد 
جامعه می خواهیم. نامزد انتخابات ریاست جمهوری در زنجان 
افزود: ما نمی خواهیم ایران دوباره تحریم شود و درب بانک ها را ببندیم و درب 
صرافی ها را باز کنیم. او گفت: ما نمی خواهیم کشتی های بزرگ به  جای اینکه 
به بنادر ایران بیایند، به کشــورهای جنوب ایران بروند و کانتینرها با پرداخت 
مبالغ اضافه با لنج به بندرعباس بیایند. ما نمی خواهیم باالی کشتی ایران پرچم 
یک جزیره کوچک باشــد. روحانی گفت: صدا و سیمایی که همه کارکنانش 
زحمتکش اند، گرفتار یک باند سیاسی است. به جای شورای نگهبان از جوانان 
می خواهم نظارت کنند. وی افزود: 4 ســال به روحانی توهین کردید و ایرادی 

ندارد، اما چرا به معلمان توهین می کنید. 

ما نمی خواهیم ایران تحریم شود
مهر: کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری گفت: اگر 
بخواهیم تسهیات به شکل درست در اختیار بنگاه ها قرار 
گیرد، باید فســاد اقتصادی و ویژه خواری را چاره جویی 
کنیم. سیدمصطفی آقامیرسلیم افزود: عملیات بانک ها 
بایــد بدون ربا باشــد اما این گونه نیســت. در واقع بانک ها 
ســرمایه های مردم را جمع کرده تا اقدامات اقتصادی انجام دهند اما در حال 
حاضر بانک ها این سرمایه ها را وارد اقدامات بنگاه داری کرده و در اختیار برخی 
شرکت ها قرار می دهند که اقدامات آن ها ربوی است. این ربا برای اقتصاد کشور 
خطرناک است. وی با بیان اینکه روش اخذ مالیات از بنگاه ها نیز روش درستی 
نیست، گفت: در حال حاضر دولت برای اخذ مالیات علی الرأس اقدام می کند. 
وقتی خود دولت مالیات را اخذ کند، مشــکاتی به وجود می آید؛ هم شفافیت 
وجود نخواهد داشت و هم اینکه احتمال زد و بند وجود دارد. در این شرایط نه 

حق دولت در اخذ مالیات ادا می شود و نه حقوق کارآفرینان استیفا می شود. 

انتقاد میرسلیم از نظام بانکی ربوی 

موج ایجاد شده هم 
شرایط رسانه های 
حامی دولت را 
تغییر داده و هم 
حس پیروزی را 
از طرفداران آنها 
گرفته است در 
حالی که منتقدان 
خود را روی نوار 
پیروزی می بینند

بــــــــرش

موج حمایت از نامزد  اصولگرا فراگیرشد

سونـــامی   تغییـــر



 بین الملل   روزنامه «السیاسه» کویت از 
نشست محرمانه و پشت درهاى بسته اى 
خبــر داد که در تاریخى بین چهار و پنج 
ماه مه جارى در واشنگتن برگزار شد که 
متمرکز بر نحوه مقابله با حزب اهللا لبنان 
بود.در این دیدار شــمارى از کشورهاى 
اروپایى، کشــورهایى از آمریکاى جنوبى 
و نیز برخى کشورهاى عرب حوزه خلیج 
فارس و در رأس آن ها عربســتان، کویت، 

قطر و بحرین حضور داشتند.
 به نوشــته این روزنامه، نشســت روى 
طرحى بین المللى مشــترك براى مقابله 
با حزب اهللا لبنــان و فعالیت هاى تجارى 
و مالــى اش متمرکــز بود. کشــورهاى 
شــرکت کننده در این نشســت راه هاى 
مقابلــه با حــزب اهللا لبنــان را از طریق 
اعمال فشــار بر آن به واسطه ابزارهایى 
بررسى کردند که مهم ترین آن ها اعمال 
تحریم هاى اقتصــادى جدید بر اعضاى 
حزب و تحت کنتــرل گرفتن حامیان و 
نزدیکان به حزب اهللا در سراســر جهان 

بود. 
همچنیــن در این نشســت تهدیدى که 
ادعا شده مؤسســات مدنى و مالى لبنان 
به دلیل حزب اهللا با آن روبه رو هســتند، 
بررسى شــد. شــرکت کنندگان در این 
نشســت بر اتخاذ تدابیر و تصمیماتى در 
حق مؤسســات نزدیک بــه حزب اهللا در 

خارج از لبنان توافق کردند.
به نوشته این روزنامه، بیشتر این مؤسسات 
در آفریقا و اروپا هستند و به حمایت مالى 
از حزب اهللا مى پردازند. کشورها بر کنترل 
تمامى عملکردهاى مالى تجار و خیرین 

لبنانى در خارج توافق کردند.
 همچنین کشــورهاى شــرکت کننده 
بر لزوم رویارویــى با فعالیت هاى حزب 
تأکید کرده و قوانین جدید و ســختى 
را براى بانک هاى لبنان و مجازات هایى 
براى هر بانک یا مؤسســه واســطه که 
تسهیالت یا خدماتى را به حزب اهللا در 
لبنان و خارج از آن ارائه مى کند، در نظر 

گرفتند.

  تالش آمریکا براى نزدیک کردن 
متحدان خود 

«مبارك الفقیه»، تحلیلگر سیاسى عربستان 
اظهار داشت: در ظاهر امر برگزارى چنین 
نشســت هایى موضوع جدیدى نیست و 
دو طرف شــوراى همــکارى و آمریکا در 
چارچوب توافق هاى مشــترك به دنبال 
تقویــت هماهنگى در زمینــه مبارزه با 
تروریســم و توســعه دامنه همکارى در 
زمینه هاى مورد عالقه هستند. اما در واقع 
آمریکا درصدد نزدیــک کردن دو متحد 
ســعودى و اماراتى خود به یکدیگر است، 
زیرا اختالفات بین این دو طرف بخصوص 
درباره یمن و چگونگى اداره جنگ در آنجا 
در سطح سیاسى آشکار شده و در عرصه 
میدانى و نظامى یمن هم نمود داشته و در 
صورت ازدیاد شکاف بین این دو همسایه، 
همپیمانى آن ها در معرض فروپاشى است.

وى با اشــاره به انتخاب سه عنوان مقابله 
با داعش، ایران و حزب اهللا براى برگزارى 
نشست مشترك شوراى همکارى خلیج 
فارس و آمریکا، گفــت: چنین عناوینى 
عنصر محــرك طرف هــاى مربوط براى 

گرد هم جمع کردن آن هاســت، آمریکا 
معتقد است، تمرکز بر این مسائل موجب 
مى شود دو همسایه حاشیه خلیج فارس 
که دشــمن سرســخت یکدیگر شده اند 
اختالف هاى خود را کنار گذاشته و اولویت 
را به مســئله مشترك به اصطالح مبارزه 
با تروریســم که مورد توافق ســه طرف 
آمریکایى، اماراتى و سعودى است، بدهند. 
الفقیه تأکید کرد: دولت آمریکا مى خواهد 
از طریق متحد کردن کشــورهاى خلیج 
فارس هر زمانــى که بخواهد از آن ها باج 
مالى یا سیاســى بگیرد، یا از همســویى 
مواضعشان در راستاى منافع خود استفاده 

کند.

  هدف هاى تعریف شده آمریکا از 
برگزارى این نشست

تحلیلگر عربســتانى هــدف از برگزارى 
نشست مشترك شوراى همکارى خلیج 
فارس و آمریکا را براى تحقق ســه نقشه 
ترامپ برشمرده و گفت: در وهله نخست 
آمریــکا مى خواهد ایران و حزب اهللا را در 
محور تروریسم داعش و تکفیرى ها جاى 

بدهد.

آمریــکا  دوم  وهلــه  در  افــزود:  وى 
مى خواهد، عرب ها، تروریستى بودن رژیم 
صهیونیستى را به فراموشى بسپارند و در 
وهله سوم آمریکا مى خواهد خود را چتر 
حمایتى کشورهاى عربى و بخصوص شیخ 

نشین ها نشان بدهد.
اینکه  بر  تأکیــد  با  الفقیه 
دادن  آشتى  سابقه  آمریکا 
کشــورها بــا یکدیگــر را 
کارنامــه خود  هرگــز در 
ندارد، افــزود: آمریکایى ها 
از نشســت مشــترك بــا 
دنبال  به  همکارى  شوراى 
اجراى نقشــه هاى خود در 
منطقه است. این تحلیلگر 
عربســتانى با بیــان اینکه 
آمریکا در این نشســت به 
دنبال بــاج گیرى جدیدى 
اســت، گفت: در این راستا 
شیخ نشین ها اگر بخواهند 

آمریــکا از آن ها در برابــر داعش، ایران و 
حــزب اهللا دفاع کند، بایــد به آمریکا در 
پیاده کردن نقشه هاى مداخله گرایانه اش 

در منطقه کمک کنند.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
روزنامـه صبـح ایـرانبین الملل

ائتالف آمریکایى 30 غیرنظامى را در «البوکمال» 
سوریه به قتل رساند

بین  ائتالف  جنایت هــاى  العهد: 
المللى بــه اصطالح ضــد داعش 
به ســرکردگى آمریکا در ســوریه 
همچنــان ادامــه دارد.بر اســاس 
این گــزارش، جنگنده هاى ائتالف 
آمریکایى شــهر البوکمال در شرق 
ســوریه و در مرزهاى مشترك این 
کشــور و عراق را هــدف حمالت 

هوایى قرار دادند. به دنبال این حمالت، 30 غیرنظامى کشــته و شمارى دیگر 
بشدت زخمى شدند.

سرکرده جدید داعش در افغانستان اعالم موجودیت کرد
مهر: سه هفته پس از کشته شدن «عبدالحسیب لوگرى» دومین سرکرده داعش 
در افغانستان که خود را والى والیت «خراسان» این کشور مى نامید، شخصى به نام 
«ارهابى» به عنوان جانشین وى اعالم موجودیت کرد. یک منبع که خواست نامش 
فاش نشود، گفت: شــخصى به نام ارهابى، برادر «حافظ سعید»، سرکرده سابق 
داعش در والیت خراســان، خود را به نام سرکرده جدید این گروه در افغانستان 
اعالم کرده اســت. ارهابى بتازگى با 100 نیروى تازه نفس و سالح هاى سبک و 

سنگین از منطقه «اروکزى ایجنسى» پاکستان وارد افغانستان شده است.

طالبان ادعاى «حکمتیار» را رد کرد
مهر: سخنگوى طالبان با انتشار پیامى سخنان گلبدین حکمتیار رهبر حزب 
اسالمى افغانستان مبنى بر ارتباط با سران سیاسى طالبان براى ایجاد صلح در 
این کشور را رد کرد. ذبیح اهللا مجاهد افزود: این سخنان حکمتیار تبلیغاتى بیجا 
و به دور از حقیقت اســت و این حزب نباید از موقعیت خود استفاده نادرست 
بکند.  ســخنگوى طالبان همچنین گفت، موضع حزب اسالمى حکمتیار این 
است که سالح خود را زمین گذاشته و براى دشمن و در راستاى تحقق اهداف 

آن ها بجنگند که این شرعا جایز نیست.

«جان کرى» براى دفاع از برجام به «دیپلماسى جواب 
مى دهد» پیوست

وزیر  کــرى»  «جان  ایندیپندنت: 
خارجه ســابق آمریــکا و جمعى از 
کارشناســان امنیت ملى وابســته به 
دولت قبلى واشــنگتن، نهادى به نام 
«دیپلماسى جواب مى دهد» را تأسیس 
کرده اند که هدف از آن دفاع از برجام 
به عنوان دستاورد «بارك اوباما» رئیس 
جمهورى ســابق این کشــور عنوان 

مى شود.  گفتنى اســت، خبر تأسیس این نهاد در حالى منتشر مى شود که دونالد 
ترامپ رئیس جمهور کنونى آمریکا باید تا روز پنجشنبه هفته جارى درباره تمدید 

تعلیق تحریم هاى هسته اى ایران براى یک بازه زمانى 120 روزه تصمیم بگیرد.

«گابریل»: امیدواریم آنکارا تغییر رویه دهد
مهر: وزیر خارجه آلمان در سخنانى در برلین اظهار داشت: نمایندگان پارلمان 
آلمــان حق دارند هر از گاهى از نظامیان مســتقر در پایگاه هوایى اینجرلیک 
بازدید به عمــل آورند.  زیگمار گابریل در ادامه افزود: برخورد دولت ترکیه در 
راستاى ممانعت از بازدید شمارى از نمایندگان پارلمان آلمان از این پایگاه به 
هیچ وجه صحیح نبوده و امیدواریم آنکارا در کوتاه ترین زمان ممکن دست به 

تغییر رویه در این زمینه بزند.

خـــبر

با حضور اعراب حوزه خلیج فارس، پشت درهاى بسته انجام گرفت

سازمان ملل: تـوطئه علـیه حـزب اهللا
فقط توقف جنگ مى تواند به 

ملت یمن کمک کند
فارس: هماهنگ کننده امور انسانى سازمان 
ملل در یمن، با اشــاره به اوضاع بحرانى در 
این کشــور گفت: هیچ چیزى امــروز براى 
یمنى ها بیش از توقف جنگ، بازگشــت به 
میز مذاکرات و دادن اجازه ورود به کمک هاى 
بشردوستانه به سراســر این کشور، اهمیت 
ندارد و هیچ کمکى باالتر از این نخواهد بود. 
«جیمى مــک گولدریــک» در صنعا اظهار 
داشــت: فروپاشــى کامل نظام بهداشت در 
یمن، تأثیرى منفى بر روند گســترش وبا در 

کشور خواهد داشت.

دیدار فرماندهان نظامى 
آمریکا و ایتالیا با شاه اردن

فارس: ژنرال «جوزف ووتل» فرمانده نیروهاى 
مرکزى آمریکا در دیدار با «عبداهللا دوم» شــاه 
اردن، تحوالت منطقــه و تالش هاى منطقه اى 
و بین المللى براى مبارزه با تروریسم را بررسى 
کرد. در این دیدار که در کاخ الحسینیه در امان 
برگزار شــد، همکارى دو کشور در زمینه هاى 
نظامى نیز بررسى شــد.  «دنیل اریکو» رئیس 
ستاد مشترك ارتش ایتالیا نیز در دیدار جداگانه 
با شــاه اردن تحوالت منطقــه اى و تالش هاى 

مربوط به مبارزه با تروریسم را بررسى کرد.

هفتمین روز تجاوز نظامیان 
سعودى به شهر «العوامیه»

فارس: تجاوز نظامیان آل ســعود به شــهر 
«العوامیه» و روســتاى تاریخى «المسورة» 
وارد هفتمین روز خود شــد و در پى پرتاب 
بمب هاى آتش زاى متعدد از ســوى محاصره 
کنندگان، منازل زیادى آتش گرفتند. دیروز 
همچنین چندین انفجار در این شهر روى داد 
و صداى این انفجارها تا روستاها و شهرهاى 

مجاور نیز به گوش مى رسید. 
نیروهاى وزارت کشــور عربســتان به سوى 
منازل مســکونى در محله هــاى «الدیرة»، 
«شــکراهللا» و «العوینۀ» تیراندازى کردند و 

خسارت هاى مالى فراوانى وارد کردند.

خبر

دولت آمریکا 
مى خواهد از طریق 

متحد کردن کشورهاى 
خلیج فارس هر زمانى 

که بخواهد از آن ها 
باج مالى یا سیاسى 

بگیرد، یا از همسویى 
مواضعشان در راستاى 

منافع خود استفاده 
کند

بــــــــرش

بین  ائتالف  جنایت هــاى   
المللى بــه اصطالح ضــد داعش 
به ســرکردگى آمریکا در ســوریه 
همچنــان ادامــه دارد.بر اســاس 
این گــزارش، جنگنده هاى ائتالف 
آمریکایى شــهر البوکمال در شرق 
ســوریه و در مرزهاى مشترك این 
کشــور و عراق را هــدف حمالت 

وزیر  کــرى»  «جان   
خارجه ســابق آمریــکا و جمعى از 
کارشناســان امنیت ملى وابســته به 
دولت قبلى واشــنگتن، نهادى به نام 
«دیپلماسى جواب مى دهد» را تأسیس 
کرده اند که هدف از آن دفاع از برجام 
به عنوان دستاورد «بارك اوباما» رئیس 
جمهورى ســابق این کشــور عنوان 

مى شود.  گفتنى اســت، خبر تأسیس این نهاد در حالى منتشر مى شود که دونالد 

b e y n a l m e l a l @ q u d s o n l i n e . i r

موگرینى: اتحادیه اروپا خواهان بهترین همکارى با آفریقاست      رادیو آلمان:  «فدریکا موگرینى» مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا پس از پایان نشست وزیران خارجه عضو اتحادیه در بروکسل 
اظهار داشت: از آنجا که اروپا به یکى از مقصدهاى اصلى مهاجران و پناهجویان آفریقایى تبدیل شده، الزم مى دانیم در راستاى تأمین امنیت اروپا اقدام هاى الزم را به کار بگیریم. وى افزود: چنانچه 

کشورهاى اروپایى براى بهبود شرایط در کشورهاى آفریقایى اقداماتى را انجام دهند، مى توان امیدوار بود نتیجه آن از شدت هجوم مهاجران به سمت اروپا بکاهد. 
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روزنامـه صبـح ایـران

باید مناظره هاى امام رضا را احیا کنیم     معارف: آیت اهللا  سید محمد سعیدى- تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (سالم اهللا علیها)- در دیدار با رئیس بنیاد بین المللى امام 
رضا(علیه السالم) گفت: ما از مسئوالن و متصدیان بنیاد مى خواهیم، در برنامه هایى که در دستور کار خود دارند، از دیگر ادیان مانند مسیحیان و کلیمیان استفاده و در ترویج فرهنگ رضوى 

مناظره هاى امام رضا(علیه السالم) را احیا کنند و البته در یک فضاى سالم روح پرسشگرى را در بین جامعه گسترش دهند که این موجب نشاط جامعه و اقشار گوناگون مى شود.

m a a r e f @ q u d s o n l i n e . i r

 معارف/ ملیحه پژمان  آرام و با تواضع 
راه مى رفــت. وقتــى گام هایش به صحن 
و ســراى ولى نعمتمان على بن موســى 
الرضا(علیه الســالم) یا خواهر کریمه اش 
حضرت فاطمه معصومه(ســالم اهللا علیه) 
مى رسید؛ قدرى مى ایســتاد و به منظره 
حرم نگاه مى کرد. چند قدم جلوتر مى رفت 
و همان جا متوقف مى شد؛ درست ورودى 

حرم.
آن وقــت خود را به دریاى عنایت و توجه 
این بزرگواران مى سپرد و گاهى احساس 
مى کردم پدر در میان ما نیســتند و فقط 

غرق مناجات و خلوت با حجت خداست.
همیشه توصیه مى کرد فقط به خدا توجه 
کنیم. هر آنچه مى خواهیم از خدا بخواهیم. 
البته در تمام حاالت و سکنات عمر شریف 
خویش هم به این رویه زندگى کرد و جز 

خدا به چیزى توجه نداشت...
شخصیت ممتاز عرفانى داشت و دنیایش با 
معرفت و عرفان و تزکیه نفس عجین بود. 
همه آن ها که در طول زندگى با این عارف 
بزرگ نشست و برخاست داشته اند بر مقام 
واالى علمى و معنوى اش صحه مى گذارند. 
تنها این جمله باقى اســت که خوشــا به 
سعادت این بنده کمترین خدا که لیاقت 
داشتم فرزند ایشــان باشم و در کنارشان 

زندگى کنم...
آنچه از نظرتان گذشت، بخشى از سخنان 
بهجت  على  والمســلمین  حجت االسالم 
فرزند عالم وارسته و به حق پیوسته آیت اهللا 
محمدتقى بهجت است که 27 اردیبهشت 
ماه ســال 88 به دیدار حق 

شتافت.

 مقام عرفانى به مدد 
تهذیب نفس

والمسلمین  االسالم  حجت 
بهجــت درباره مقــام رفیع 
بهجت  آیــت اهللا  عرفانــى 
مى گویــد: ایشــان در کنار 
تمامى ابعاد زندگى به مقام 
ارزشمند عرفانى دست یافته 
بودند و در کنار تربیت نفس 
خویش شــاگردانى را نیز بر 
تربیت  اخالقى  رویه  همین 
کردند کــه تهذیب نفس و 
اخالق را ســرلوحه زندگى 

خویش قرار داده بودند. 
ایشــان در هنــگام درس و 
بحث علمى همواره با تمــام توان زوایاى 
علمى را مى شــکافتند؛ امــا وقتى حرف 
مى زدند همگان به سواد و کرامات ایشان 
پــى مى بردند؛ آن قدر بــه معارف دینى 
همچون فقه، اصول و کالم تسلط داشتند 

که هیچ یک از شاگردان 
ایشــان در هنگام بحث 
بدون اقناع علمى از پاى 

درس بیرون نمى رفت.
ایشــان در سراسر عمر 
مقامات  هرگز  شریفش 
خود را آشــکار نکرد و 
همواره راز خدا را حفظ 

مى کرد.

 ساده زیستى و خیرخواهى
وى ادامه مى دهد: بخشى از مقام عرفانى 
ایشان فارغ از انجام امور عبادى و اعتقادى؛ 
برخاسته از زندگى ساده و بى پیرایه ایشان 

بود. 
مرحوم پدر هرگــز دل به مادیات دنیوى 
نســپردند و هرگز از دایــره زهد و قناعت 
خارج نمى شدند و همیشه تأکید مى کردند 
کــه قناعت کنید تا کمتــر دل به دنیا و 
تعلقاتش ببندیــد؛ زیرا قناعــت یکى از 
ویژگى هاى ســیره زندگــى معصومین و 

انبیاى الهى(علیهم السالم) است.
وى در باب خیرخواهى مرحوم پدر اظهار 
مى دارد: ایشان همواره هر آنچه داشتند با 
دست خودشان به نیازمندش مى سپردند؛ 
تأکید مى کردند خیلى از آنچه در اطراف 
خودمان جمع کرده ایم و براى ما ســودى 
ندارد، مى تواند گره گشــاى زندگى افراد 
دیگر باشد، نباید دریغ کنیم، زیرا هر چه 
داریم از خداســت و اگر به دست خودمان 
به سایر افرادى بدهیم که به آن نیاز دارند، 

بسیار پسندیده است.

  پدرم خود را وقف 
خدا کرد

این استاد حوزه و دانشگاه 
با بیــان اینکه پدرش فقط 
با مجاهدت علمــى در راه 
خدا آرامش مى یافت، ادامه 
لحظات  تمــام  مى دهــد: 
زندگى مرحــوم پدر وقف 
خدا بود. هرگز از دایره توجه به خدا خارج 
نمى شدند و هر لحظه اى را به ذکر، عبادت 
و تحقیق و درس مى گذراندند و هرگز وقت 

ایشان به بطالت طى نمى شد.
آنقدر دل و جان پدر وقف یاد خدا بود که 
تا آخرین ساعات زندگى دنیوى این مراقبه 
براى توجه به خدا و فراموشى دنیا با ایشان 

همراه بود. 
بیش از 117 بار رســاله ایشــان به چاپ 
رســید و هرگز اجازه نمى دادند نامشان بر 
کتاب حک شود تا اینکه فقط 7 مرتبه این 
عنوان روى کتاب آمد، «العبد محمد تقى 

بهجت...»

 یک دوست بودند
حجت االســالم والمسلمین بهجت درباره 
شــیوه تربیتى پدر در منــزل مى گوید: 
پدرم همواره براى من و اهل خانه دوست 
صمیمى و رفیقى همدل بودند؛ هرگز میان 
ما رابطه صرف پدر و فرزندى برقرار نبود، 
بلکه بیش از پدر، ایشــان دوستى همراه 
بودند که مى شــد براى همه پرسش ها و 
مسائل زندگى به ایشان اعتماد و تکیه کرد.
پدرم هرگز براى انجام امور عبادى به ما سخت 

نمى گرفتند. در مقابل راه خوب و درست را 
به ما نشان مى دادند و مى گفتند خودتان در 
مسیر درست حرکت کنید؛ مسیرى که هم 

خدا خشنود شود و هم خلق او.
یک ســاعت و نیم پیــش از طلوع آفتاب 
بیدار مى شدند و عبادت مى کردند. عبادات 
ایشان در شبانه روز جمعاً یازده یا دوازده 

ساعت طول مى کشید.
وى اضافه مى کند: ایشان آن قدر متواضع 
بودند که با وجود جایگاه علمى و عرفانى 
فوق العاده باز هم ســؤاالتى را میان اهل 
خانواده مطرح مى کردند تا هم بحث علمى 
به جریان بیفتد و هم ما درباره آن سؤال به 
درك صحیح برسیم. هیچ وقت نمى گفتند 
که من از شما بیشتر مى دانم و اظهار فضل 

نداشتند.

 همیشه شاکر بودند
فرزند مرحوم آیت اهللا بهجت تأکید مى کند: 
پدرم نمونه انسانى بود که همواره خود را 
در برابر امتحان خــدا مى دیدند و همواره 
شکرگزار خداى متعال بودند و به معناى 
کامل مصداق «انما نطعکم لوجه اهللا ال نرید 
منکم جزاء و ال شــکورا» بودند که در هر 
کارى تنها رضاى خدا براى ایشان مهم بود 

و رضاى خدا را مى طلبیدند.
ایشــان شــکر خدا را در رأس همه امور 
زندگى مى دانستند و تأکید داشتند بدون 
شکر نعمت هاى خدا هیچ خیر و برکتى در 
زندگى انسان حاصل نخواهد شد و انسان 
باید براى همه ثانیه هاى دم و بازدمش خدا 

را شکر کند.

فرزند آیت اهللا بهجت در گفت و گو با قدس: 

آیت اهللا بهجت همواره خود را در برابر امتحان الهى مى دید

بایسته هاى اخالقى انتخابات
آبروى مؤمن از حرمت کعبه باالتر است

حسین طاهرى وحدتى، پژوهشگر بنیاد پژوهش هاى اسالمى: انتخابات در 
نظام جمهورى اســالمى هم نماد اقتدار حاکمیت است و هم نماد آزادى سیاسى 
در سطح کالن اجتماعى اســت که دال بر آزادى انتخاب از سوى تک تک مردم 
ایران است. انتخاب ریاست جمهورى، مهم ترین و تأثیرگذارترین حرکت اجتماعى 
است که تک تک شهروندان در آن نقش اساسى دارند. افزایش اعتماد در شرکت 
کنندگان انتخاب ریاســت جمهور که مقام معظم رهبرى آن را حماسه سیاسى 
مى دانند، وظیفه همه کسانى است که به گونه اى در این کار بزرگ مداخله دارند؛ 
بویــژه نامزدها که همه آن ها به دلیل تأئید شــوراى محترم نگهبان، قابل احترام 

هستند و هتک حرمت هیچ یک از آنان جایز نیست. 
کوچک ترین خدشه و سنگ اندازى در اجراى درست این حماسه سیاسى از سوى 
هرجناح و گروهى که باشد، گناهى است نا بخشودنى. ازاین وظیفه بزرگ سیاسى- 
اجتماعى مى توان به «اخالق انتخابات» تعبیر کرد. اخالق انتخابات در واقع تبیین 
مى کند که نحوه سلوك کسانى که در این مهم مشارکت مى کنند، باید داراى چه 
نشانه ها و خصلت هایى باشد که اگر وظیفه مندى کنند، مى گوییم اخالق را رعایت 
کرده اند و چنانچه براساس مسئولیت ها رفتار نکنند، آنان را به بد اخالقى متهم 
مى کنیم. آگاهى از این اخالق براى همه اهمیت دارد؛ ســالمت اخالقى شرکت 
کنندگان، نامزدها و مجریان، درسالمت انتخابات نقش اساسى دارد. تجربه برگزارى 
انتخابات در ایران اسالمى نشان مى دهد، انتخابات همواره بدرستى و در یک فضاى 
امن فیزیکى و ذهنى انجام گرفته است و این نشان سربلندى و هوشمندى مردم 
ایران اســت چون مردم در هیچ یک از انتخابات کم نگذاشــته اند. ما ملت دین و 
فرهنگ هســتیم. پشتوانه غنى فرهنگى ما زبانزد جهانیان است. ما درستکارى و 
مردانگى را از بزرگان دین آموخته ایم. ما کشــور ادب و هنر هســتیم. ما صاحب 
گنجینه سترگ اخالق هستیم؛ شایسته اســت در بزرگ ترین همایش سیاسى 
انتخاب ریاست جمهورى، نماد صمیمیت و صداقت باشیم. از باب تذکر (که قرآن 
آن را مایه سودمندى مومنان مى داند)، نکاتى را یادآورى مى کنیم. امیدواریم در این 

فضاى شور و شعور انتخاب ریاست جمهورى، منشأ خیر باشد.
 حفظ اقتدار

«اگر مى خواهیم اُبهت و اقتدار نظام جمهورى اسالمى حفظ شود و مصونیت آن 
باقى بماند، باید همه در انتخابات شرکت کنند.» این سخن رهبرى تکلیف را براى 
همگان روشن مى کند؛ کسانى که به حفظ اقتدار نظام عالقه مند هستند، باید با 
تمام جدیت در این حماسه سیاســى، آگاهانه و از روى انتخاب دقیق، مشارکت 
کنند. سهل انگارى در این امر مهم، یعنى اقدام به فرصت سوزى که در دنیاى امروز 

که رقابت ها ثانیه اى شده است، اصالً قابل جبران نیست.  
 نفس حضور 

هرکس به هر نامزدى که بپســندد رأى مى دهد، اما موضوع اصلى و مهم، حضور 
همه مردم در پاى صندوق هاى رأى اســت تا نشان دهند که آماده دفاع از اسالم 
و نظام هستند و مصونیت کشور را حفظ خواهند کرد. مقام معظم رهبرى تأکید 
مى کند که قبل از هرچیز، نفس حضور مردم در انتخابات مهم اســت. این حضور 
حامل یک پیام معنى دار اســت که هنوزمردم ایران مدل نظام سیاسى را که خود 
انتخاب کرده اند، دوست دارند و از آن مراقبت مى کنند. این پیام در واقع یک عامل 

حمایتى است که از خطرات احتمالى براى کشور ایران، جلوگیرى مى کند.
 تقواى سیاسى

هر گونه رفتار و ســخن که خواسته 
یا ناخواسته، اسباب ناامیدى مردم را 
نســبت به حضور در انتخابات فراهم 
کند، عمل غیراخالقى اســت؛ بویژه 
آنچه که ممکن است توسط نامزدها 
یا طرفداران آنــان صورت پذیرد. این 
گناه و خطایى نابخشودنى است. دقت 
ومواظبت بسیارى الزم است؛ چه بسا فردى یا گروهى به گمان اینکه دارد، کار خوبى 
انجام مى دهد؛ اما در واقع تیشه به ریشه مى زند. باید به خدا پناه ببریم تا هواى نفس 
را با وظیفه اخالقى اشتباه نگیریم. متأسفانه مواردى در جریان فعالیت هاى تبلیغاتى 
قابل مشــاهده اســت که حتى گاهى با آِب توجیه شرعى، تطهیر هم مى شود. باید 
بدانیم گناه، گناه است چه در عرصه انتخابات و چه در عرصه زندگى شخصى. مواظب 
باشیم آبروى مؤمن را که از حرمت کعبه باالتر است، دستخوش سیاسى بازى نکنیم!

 امانتدارى از آراى مردم
ایــن بهترین و جامع ترى تعبیر اخالقى و قانونى از آراى مردم اســت که رهبرى 
انقالب آن را «حق الناس» خواندند و همگان را مکلف دانستند که از آن صیانت 
کنند. ایشان با تأکید بر حفظ تک تک آراى شهروندان مى فرمایند: «مراقبت از رأى 
هر ایرانى، واجب شرعى و اسالمى است و هیچ کس حق ندارد در این امانت خیانت 
کند. ضمن اینکه نتیجه آراى مردم نیز مظهر کامل «حق الناس» است و همه باید 
در مراقبت و دفاع از آن تالش کنند.» خیانت در این امانت هم شکل هاى مختلفى 
دارد از قبیل : دادن اطالعات اشتباه به مردم، تالش در مخدوش شدن آرا، رعایت 

نکردن بى طرفى، تبلیغات پوچ و بى اساس، مقاومت در برابر آراى اکثریت و.... 
 پرهیز از سخن بدون آگاهى 

یکى از قواعد اخالقى سخن گفتن، داشتن آگاهى است نسبت به آنچه که انسان 
مى خواهد به دیگران منتقل کند. رعایت این اصل، کارکردهاى متنوعى دارد و از 
ناهنجارى هاى زیادى پیشــگیرى مى کند. خوب است اندکى در تصور خود فرو 
رویم تا بدانیم یک سخن بدون آگاهى ممکن است چه پیامد هاى ناگوارى را براى 
خود یا دیگران، به دنبال داشــته باشد! حال شما این وضعیت را در پروسه بزرگ 
انتخابات تصور کنید که مثالً نامزد محترمى درفعالیت رقابت انتخاباتى خود سخنى 
را بازتاب دهد که نسبت به آن آگاهى کامل ندارد؛ اما مى تواند در تضعیف رقیب 
او مؤثر باشد. شما چگونه داورى مى کنید؟ این قاعده برآمده از این آیه قرآن است 
که به آدم ها هشدار مى دهد، نسبت به چیزى که علم و آگاهى ندارید، کنشى انجام 
ندهید. عالمه طباطبایى مفسر بزرگ قرآن براساس تحلیل و تفسیر این آیه معتقد 
است در هر اعتقاد یا کارى که انسان قدرت به دست آوردن علم و آگاهى را دارد، 
تقلید در آن جایز نیست. البته پس از علم و آگاهى، انتخاب براى عمل در اختیار 
خود انسان اســت که اخالقى عمل کند و به آگاهى خود احترام بگذارد و یا ضد 

اخالق رفتار کند!   
براســتى که باید از شرور نفس به خدا پناه ببریم که تنها راه سعادت و رستگارى 

است. آمین رب العالمین

تولیت مسجد مقدس جمکران 
در حرم مطهر رضوى:

حضور مردم در انتخابات موجب 
تقویت نظام اسالمى مى شود

احمد لشــگر نویس: تولیت مسجد مقدس 
جمکران با بیان اینکه امروز کشــور در مقطع 
سرنوشت سازى قرار دارد، تأکید کرد: تقویت نظام 
اسالمى از واجب ترین واجبات است. از ابزارهاى 
تقویت این نظام حضــور مردم در صحنه هایى 
همچون راهپیمایى و انتخابات اســت. حجت 
االسالم والمسلمین محمدحسن رحیمیان در 
ویژه برنامه سخنرانى و بیان معارف دینى افزود: 
باید گزینه اى را به عنوان اصلح انتخاب کنیم که 
از اشرافیت و کاخ نشینى جدا باشد؛ زیرا با استناد 
به بیانات امام خمینى(ره)، نظام اسالمى و حل 
مشــکالت جامعه اسالمى با روحیه کاخ نشینى 
و اشرافى گرى ســازگار نیست. حجت االسالم 
رحیمیان عنوان کرد: امروز با گذشــت حدود 
40 سال از شکل گیرى نظام اسالمى، دشمنان 
و بدخواهان این نظام همواره درصدد آن هستند 
کــه با جنایت ها، ترورهــا، تحریم ها، فتنه ها، 
فشارهاى اقتصادى و... این نظام را نابود کنند، اما 
با همه توطئه ها و فتنه هاى دشمنان، این نظام 
هر روز بارورتر و قوى تر مى شود. به گفته تولیت 
مسجد مقدس جمکران، نظام جمهورى اسالمى 
ایــران امروز نه به عنوان قدرت قوى منطقه اى، 
بلکه به عنوان قدرت جهانى مطرح است و حتى 
دشــمنان اذعان دارند که اگر در برابر تحوالت 
منطقــه یک طرف جمهورى اســالمى ایران و 
طرف دیگر تمام دنیاى استکبار باشد، جمهورى 

اسالمى ایران پیروز است.

محافل قرآنى در استان هاى 
محروم و کم برخوردار

ایکنا: مدیر ارتباطات سازمان دارالقرآن الکریم در 
رابطه با اجراى نخستین دوره طرح «سفیران نور» از 
سوى سازمان دارالقرآن اظهار داشت: این طرح براى 
نخستین بار در 14 اســتان محروم و کم برخوردار 
اجرا مى شــود. منصور آقامحمــدى ادامه داد: طى 
اجراى این طرح قرآنى کــه از روز 10 خردادماه و 
همزمان با پنجمین روز از ماه مبارك رمضان آغاز 
مى شــود، دو نفر از قاریان ممتــاز، خوش خوان و 
مطرح در سطح کشــور به همراه یک حافظ قرآن 
کریم و یک مجرى توانمند قرآنى که از چهره هاى 
مطرح اجرا در سطح کشور است، در قالب یک تیم 
به یکى از اســتان هاى کشور جهت اجراى محافل 

قرآنى و کرسى هاى تالوت اعزام مى شوند.

حکم شرکت نکردن در انتخابات
معارف: کســی که در گذشته در برخی 
انتخابات ها شرکت نکرده آیا مرتکب حرام 

شده، راه جبرانش چیست؟
همه مراجع: هر عملى که موجب تضعیف نظام 
اسالمى که در برابر کفر و استکبار جهانى ایستاده 
است، شــود به نفع اسالم و مسلمین نیست، بنابر 
ایــن، اگر شــرکت نکردن موجــب تضعیف نظام 
جمهورى اســالمى باشد جایز نیست و حرام است 
و براي جبران توبه و استغفار و سعی کنید با شرکت 

در انتخابات بعدي گذشته را جبران نمایید.
ســئوال/ اگر در بین نامزدها فرد ایده آل 
ما حضور نداشته باشد، آیا مى توانیم رأي 

سفید بدهیم؟
همه مراجع: اگر رأى سفید دادن موجب تضعیف 
نظام اسالمى باشــد، حرام است، و چنانچه انسان 
بدانــد یا احتمال قوي بدهد که در میان نامزدهاي 
موجود اگر کاندیداي بهتر را انتخاب نکند، افرادي 
بر مصــادر حکومت خواهند نشســت که اعمال 
خالف شــرع و مصالح حکومتی انجام می دهند و 
باعث ناراحتی و نارضایتی مؤمنین می گردند، شکی 
نیست که تالش براي انتخاب اصلح بین موجودین 

از واجبات است.

دیدگاه

پدرم هرگز براى 
انجام امور عبادى 
به ما سخت 
نمى گرفتند. در 
مقابل راه خوب 
و درست را به ما 
نشان مى دادند و 
مى گفتند خودتان 
در مسیر درست 
حرکت کنید؛ 
مسیرى که هم خدا 
خشنود شود و هم 
خلق او

بــــــــرش

 در تشریح برنامه هاى «دهه تکریم و غبارروبى مساجد» بیان شد

برخى مساجد نمى توانند هزینه هاى خود را تأمین کنند

خبر

 شبستان   معاون فرهنگى و اجتماعى مرکز 
رسیدگى به امور مساجد گفت: ایجاد نشاط در 
بین مؤمنان و مهیا شدن آنان براى استقبال 
از ماه رمضــان از جمله اهداف نامگذارى این 
دهه در سال جدید است. حجت االسالم سعید 
کرمى در تشــریح برنامه هاى «دهه تکریم و 
غبارروبى مســاجد» اظهار داشت: ایجاد شور 

و نشاط بین مؤمنان و مهیا شدن آن ها براى 
استقبال از ماه مبارك رمضان از جمله اهداف 
نامگذارى دهه تکریم و غبارروبى مساجد است.
وى با بیان اینکه امســال نیز همانند ســال 
گذشــته رویکرد برنامه هاى ســال 1396 با 
عنوان «مســجد و بانوان» نامگذارى شــد، 
گفت: متأســفانه فضایى که در مساجد براى 
قشــر بانوان در نظر گرفته مى شد، در برخى 
مساجد خیلى مناســب نبود، بنابراین سعى 
کردیم فضاى فیزیکى بهتــرى را براى بانوان 

مهیا کنیم. کرمــى ادامــه داد: در روز نیمه 
شعبان با همت جمعى از مردم دفتر «مجمع 
خیرین مسجدساز تهران» راه اندازى شد؛ زیرا 
شهر تهران با وجود گستردگى، فقیرترین شهر 

کشور از نظر دارا بودن مساجد است.
وى با اشــاره به اینکه مسجد انسان ساز است 
و حتى فضاى مســجد مى تواند آرامش بخش 
باشــد، گفت: امروز ضرورت مسجدسازى بر 
کسى پوشــیده نیست و ما بیش از هر زمانى 
نیازمند ترویج این فرهنگ هستیم، امکان باز 

بودن درهاى مسجد در 24 ساعت وجود ندارد، 
زیرا برخى مساجد نمى توانند هزینه هاى خود 
را تأمین کنند، به همین دلیل درصدد هستیم 
فرهنگ «خدمت افتخارى به مســجد» را در 
سطح جامعه ترویج بدهیم، بنابراین باید فضاى 
جامعه به ســمتى برود که خدمت به مسجد 
افتخارى براى همگان باشــد، به همین دلیل 
امسال «من خادم افتخارى مسجدم هستم» را 
در سطح کشور تبلیغ و فرهنگ سازى کرده ایم 

و در این زمینه تالش مى کنیم.

خبر

احکام

که هیچ یک از شاگردان 
ایشــان در هنگام بحث 
بدون اقناع علمى از پاى 

ایشــان در سراسر عمر 
مقامات  هرگز  شریفش 
خود را آشــکار نکرد و 
همواره راز خدا را حفظ 

ومواظبت بسیارى الزم است؛ چه بسا فردى یا گروهى به گمان اینکه دارد، کار خوبى 

معارف
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روزنامـه صبـح ایـراناقتصاد

سیف:الیحه بانکدارى بخش بخش به مجلس ارسال مى شود   خانه ملت: رئیس کل بانک مرکزى از ارائه الیحه نظارت بر بانک ها به مجلس تا پایان خردادماه خبر داد. ولى اهللا سیف افزود: در هیئت 
دولت الیحه بانکدارى در حال جمع بندى نهایى است و پیش بینى مى شود تا پایان خرداد ماه سال جارى به مجلس ارائه شود. وى تصریح کرد:براساس تصمیم گیرى در هیئت دولت با توجه به اولویت ها مقرر شد الیحه 

بانکدارى به صورت بخش بخش، به مجلس ارسال شود که در این راستا الیحه نظارت  بر بانک ها که در رابطه با اختیارات بانک مرکزى است به مجلس ارسال مى شود.

شیر و پنیر 10 درصد گران مى شود
فراورده هاى لبنى گران در سفره مردم 

افزایش  طوســى:  زهرا  اقتصاد/ 
قیمت 10 درصدى برخى فراورده هاى 
لبنى در آستانه ماه رمضان در حالى 
رسانه اى شده که صادرات مواد لبنى 

همچنان ادامه دارد.
درحالى که با توجه به کاهش درآمد 
شهروندان، شیر، ماست، پنیر و کره 
کمتر در ســفره ها دیده مى شــود، 

مدیرعامل تعاونى هاى لبنى مى گوید که صادرات این فراورده ها از مرز770 میلیون 
دالر عبور کرده است.

  طعم گرانى لبنیات 
با حضور محصوالت لبنى ایران در بازارهاى جهانى از جمله «ابرمارکت روســیه»، 
مى توان پیش بینى کرد که گرانى هاى تازه و مستمر دیگرى در راه است و باید شیر 

و ماست و پنیر را با درآمدهاى کنونى کمتر مصرف کرد.
نگاهــى به آمار بانک مرکزى از نیمه اردیبهشــت ماه 92 تا 15 اردیبهشــت ماه 
ســال 96 نشــان مى دهد که طى چهار سال اخیر قیمت شیر 37/4، پنیر 37/7 و 
ماست 56/6 درصد افزایش یافته که رشد متوسط ساالنه حدود ده درصدى شیر و 

پنیر و 14 درصدى ماست را یادآور مى شود.
امابــه گفته محمدرضا گنجــى مدیرعامل اتحادیه تعاونى هــاى لبنى هزینه توزیع 
محصوالت تولید شده صنایع لبنى در نقاط مختلف کشور 12 تا 15 درصد است که 
به این امر باید مالیات بر ارزش افزوده را نیز اضافه کرد. از سوى دیگر فروشگاه ها نیز 
25 تا 30 درصد سود براى خود لحاظ مى کنند و به همین دلیل قیمت تا زمانى که به 
دست مصرف کننده برسد پله پله باال مى رود، تا لبنیات از سر سفره مردم حذف شود.
گنجــى در گفت وگو با خبرنگار ما در پاســخ به دالیل افزایش ســاالنه حدود 10 
درصدى قیمت لبنیات مى گوید: این سه محصول مشمول قیمت گذارى مى شوند 
و با توجه به اینکه امروز قیمت تمام شــده تولید این محصوالت باال رفته پیشنهاد 

افزایش قیمت به سازمان حمایت ارسال شده که پس از تصویب اعمال مى شود.
 لبنیات 10 درصد گران تر در سفره مردم

وى با اشــاره به پرمصرف بودن این سه ماده غذایى لبنى که مصرف سرانه آن در 
کشور 50 درصد از میانگین جهانى کمتر است بر لزوم قیمت گذارى مجدد آن در 
ســال 96 تأکید مى کند و مى افزاید: با توجه به افزایش قیمت  دستمزدها و حقوق 
کارگــرى، بیمه و نرخ تورم، هزینه حمل و نقــل و دیگر پارامترهاى اقتصادى این 

محصوالت پر مصرف 10 درصد گران تر به سفره مردم خواهند رسید.
وى با اشــاره به فعالیت 400 کارخانه و 1200 برند صنایع لبنى در کشــور تأکید 
مى کند: صنعت لبنیات فعالً هیچ گونه افزایش قیمتى را اعمال نکرده و سیر افزایشى 

قیمت ها بعد از ماه رمضان اتفاق خواهد افتاد.
رضا باکرى دبیر انجمن صنایع فراورده هاى لبنى نیز در گفت وگو با خبرنگار ما بیان 
اینکه انجمن هیچ دخالتى در گرانى و ارزانى و قیمت گذارى کاالها نمى کند، مى گوید: 
انجمن از بدو تأسیس اعتقاد دارد که قیمت گذارى ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین 
بشود. باکرى تصریح مى کند: قیمت هاى فعلى شیر در گروه یک یعنى گروه کاالهاى 
اساسى بود و با نظارت به فروش مى رسید در حال حاضر که با وفور محصول روبه رو 
هستیم باید این فراورده در گروه دو قرار بگیرد و براساس عرضه و تقاضا قیمت گذارى 

شود ولى دولت کار خودش را مى کند و ما هم دیگر مداخله اى در این کار نداریم.

نرخ اقالم پرمصرف طرح ضیافت اعالم شد
مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان تهران ضمــن اعالم قیمت 
اقالم پرمصــرف ماه مبارك رمضان، 
گفت: اجراى طرح «ضیافت» ویژه ماه 
مبارك رمضان ازدیروز آغاز و تا پایان 

ماه رمضان ادامه مى یابد.
على اشرف منصورى اظهار داشت: در 
حال حاضر ذخیره کافى براى اقالم 

اساسى و اولویت  دار درسطح استان انجام شده و ازنظر توزیع مشکلى نداریم.
قیمت خرده فروشى (ریال) نوع کاال   

27000 برنج سفید وارداتى  
28550 شکر سفید   
57000 مرغ منجمد   

230000 گوشت گوساله منجمد  

عسگراوالدى: رکود برطرف نشده است
فارس: عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهــران گفت: به اعتقــاد من رکود 

اقتصادى برطرف نشده است.
به  اسداهللا عســگراوالدى در پاسخ 
نظراتى که راجع به رکود مطرح شد، 
گفت: من اعتقاد ندارم رکود برطرف 

شده و این موضوع جاى بحث دارد.
با این حال مسعود خوانسارى رئیس 

اتاق بازرگانى تهران با بیان اینکه تغییر قیمت نفت اقتصاد کشورهاى وابسته به نفت 
را دچار مشــکل مى کند، گفت: سقوط اقتصاد ایران مهار شد، اما براى رفع بحران 

بیکارى باید به فکر سرمایه گذارى داخلى و خارجى باشیم.

برنج رکورددار گرانى 
فارس: از اردیبهشــت ماه 92 تا اردیبهشت ماه سال 96، از مجموع 35 قلم کاالى 
خوراکى، متوســط رشد قیمت 21 قلم کاال دو رقمى بوده و در چهار سال گذشته 

رشد بهاى برنج 110 درصد و گوجه 102 درصد بوده است.
طبق این بررسى، از مجموع 35 قلم کاال، متوسط رشد قیمت ساالنه 21 قلم کاال 

دو رقمى بوده است.

گزارش روز

 اقتصاد/ شــهرآبادى  برخالف این که 
ایران کشورى با ظرفیت هاى متنوع اقلیمى، 
جغرافیایى، اقتصادى و اجتماعى براى ایجاد 
اشــتغال است اما هر ســال شاهد افزایش 
شدید بیکارى در کشــور و باال رفتن آمار 

فقیران در کشور هستیم.
بر اساس آخرین آمار که مهر منتشر کرده، 
سقف نرخ بیکارى استان هاى کشور از 17/7 
درصد در سال 94 به 22 درصد در سال 95 

افزایش یافته است. 
همچنین بر اساس این گزارش، نرخ بیکارى 
در سال 95 با افزایش 1/4 درصدى، 12/4 

درصد اعالم شد. 
ازسوى دیگر براســاس آخرین گزارش ها 
11 درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق و 

30 درصد زیر خط فقر نسبى هستند.

  اجراى سیاست هاى اشتباه صندوق 
بین المللى پول

در این زمینه یک اقتصاددان در تشــریح 
آمــار محرومــان طى  افزایش  دالیــل 
سال هاى اخیر به خبرنگار ما گفت: توجه 
نکــردن دقیق به اندیشــه هاى امام(ره)، 
اقتصــاد مقاومتــى و از ســویى اجراى 
سیاست هاى اشتباه سرمایه دارى لیبرالى 
صندوق بین المللى پول موجب مشکالت 

کنونى است.
دکتر ابراهیم رزاقى افزود: برخى مسئوالن 
ما مسئله اى تحت عنوان منافع ملى، منافع 
نظام ومنافع فقرا در ذهنشــان نیست که 
نمونه اوج این مسائل در دولت یازدهم است 
و در حقیقیت آن مســئله اى را که غرب از 
ما خواسته عمل کردند وسپس آن چیزى 
را که خودشان مى خواستند با نظرات غرب 

تطبیق دادند. 
وى با اشاره به محدودیت ها در معامالت 
بانکى وبلوکه شدن پول هاى نفت ایران در 
بانک هاى خارجى، تصریح کرد: اما مسئله 
دیگــر واردات از خارج بــود که عمدتاً به 
جاى کاالهاى اساســى کاالهاى مصرفى 
و واسطه اى وارد کشــور شد که بخشى 
از این نیــز براى مونتــاژکارى در داخل 

کشور بود.
وى با بیان این کــه در چین و آلمان دالر 
گران براى واردات ودالر ارزان براى صادرات 
مى دهند تا اقتصادشــان با مشکلى مواجه 
نشود، اظهار داشــت: اما در کشور ما دالر 
ارزان براى واردات تعیین شــد ونتیجه این 
مى شــود که در واردات 200 درصد سود 
مى برند و در این راه برخى ها یک شــبه به 

ثروت کالن رسیدند.
رزاقى با بیان این که چنین مشــکالتى تا 
جایى پیش رفته که پاى دختر وزیر نیز به 
این مسائل کشیده شده است، خاطرنشان 
کرد: بنابراین، این مسائل ثروت باالیى براى 
افراد بوجــود آورده بدون این که ربطى به 
تولید داشــته باشد که تولید هم اگر باشد 

تنها مونتاژ است.

  قراردادهایى که براى برخى ها 
سود دارد

وى خاطرنشــان کــرد: حتــى بانک هاى 
دولتى و خصوصى هــم که باید در اختیار 
تولیدکنندگان باشــند به ســمت تعیین 
ســودهاى باال و اینگونه ساز و کارها رفتند 
واین بانک ها به عاملى براى وابستگى ایران و 

فقر و بیکارى تبدیل شدند.
وى با اشاره به این که حتى از کارهایى که 
درآمد و ســود باالیى داشتند مالیاتى اخذ 
نشد و فرار مالیاتى وتجمع ثروت در دست 
عده اى خاص شــکل گرفت، گفت: یکى 
دیگر از مسائل در این زمینه مبارزه نشدن با 

فساد در بانک ها بود.
رزاقى افزود: حتى برخى مسئوالن خودشان 
بــه شــکل هاى مختلــف قراردادهایى با 
طرف هاى خارجى مى بندند و سود مى برند.

این اقتصــاددان با بیان ایــن که قیمت 
واقعى دالر براى صــادرات باید 12هزار 
تومان باشــد در حالى که این رقم براى 
واردات حــدود 3000 تومان اســت که 
براى خروج دالر وثروت از کشــور یارانه 
مى دهیم، تصریح کــرد: به دلیل همین 
ساختار در کشــور طبقه اشرافى بوجود 
آمده و آن ها قدرتمند شده ویاد گرفته اند 
که چگونه نماینده و افراد دیگر را بخرند 
و رسانه ایجاد کنند و این ها ساختارشان 
به گونه اى اســت که با خارجى ها نیزدر 

ارتباط هستند؛ چرا که نفت باید فروخته 
شود و واردات باید صورت بگیرد.

 وجود 30میلیون نفر فقیر در کشور
وى گفت: گروه 10 درصدى ها(اشراف) در 
اقتصاد بین الملل هم حــرف اول و آخر را 
مى زنند و از سویى در قالب پوشش اخالقى 
و دینــى وعده داده اما اگر انتخاب شــوند 
همان خط و مشى گذشته را ادامه مى دهند.

وى تصریح کــرد: دولت چیزى به اســم 
تولید در ذهنش نیســت و به همین دلیل 
نیز بیکارى افزایش یافته و روستاها خالى از 
سکنه شده و فقیران و بى خانمان ها بیشتر 

شده اند.
رزاقى بــا بیان این که هــم اکنون حدود 
70 درصد مزدبگیران در کشــور زیر خط 
فقر هســتند، گفت: ما هــم اکنون 10 تا 
12 میلیــون بیــکار داریــم و30 میلیون 
نفردر کشور فقیر هســتند که با توجه به 
ظرفیت هاى کشــور در همه بخش ها باید 

پرسید وضعیت چرا باید اینگونه باشد؟
وى افزود: براساس اصل 43 قانون اساسى، 
دولــت باید براى همــه 80 میلیون مردم 
کشور، خوراك، پوشاك، مسکن، آموزش، 
درمان، کار و اشــتغال فراهم کند در حالى 
که تاکنون به طور کامل چنین مسئله اى 

دیده نشده است.
وى با اشاره به تعطیلى اکثر صنایع و واردات 
بیش از حد نیاز اظهار داشــت: این مسائل 
نشــان مى دهد که درست بر خالف منافع 

ملى عمل شده است.
وى بــا بیان این که اگر برخى مســئوالن 
هم بخواهند انقالبى عمل کنند علیه وى 
فضاسازى مى کنند، اظهار داشت: از سویى 
بحث مقابله با فساد جالب شده به طورى 
که حقوق 20 میلیونى براى مدیران تصویب 
مى شــود واز طرفى مدیران فاسد معرفى 
نمى شوند تا مجازات شوند وحتى این افراد 

ارتقا هم پیدا مى کنند.  
رزاقى همچنین با بیان این که بر اســاس 
آمارهاى ارائه شــده 70 درصــد مدیران 
ارشد کشــور وحتى برخى مدیران بانک ها 
دوتابعیتى هستند، تصریح کرد:  وقتى این 
همه فساد وتبعیض وجود دارد مجلس باید 

دولت را استیضاح کند.

  تقویت روحیه اشرافى گرى و وزیر 
میلیاردر 

یک اقتصاددان ونماینده سابق مجلس نیز 
در این خصوص گفت: علت اصلى افزایش 
فقر در کشور چند مسئله است که یکى از 
این علت ها به کارگیرى مدل هاى منسوخ 
اقتصادى صنــدوق بین المللى پول وبانک 
جهانى اســت به طورى که در این مدل ها 
رشــد مدل سیاســت گذارى دولت است 
اما عدالت نــه ودر این زمینه این نهادهاى 
بین المللــى معتقدند که فقرا از آثار نفتى 
این مدل ها بهره مند مى شوند که در اصل 

چنین چیزى نیست!
احمد توکلى افزود: حتى در برخى از این 
مدل هــا آزادى قیمت ها اتفاق مى افتد تا 
بحث بودجه دولت از این مســائل مجزا 
شــود که به تبع بودجــه اجتماعى کم 
وارزاق گــران مى شــود و قیمت کاالها 
هم بــاال مى رود که این مســئله تبعات 

اجتماعى هم دارد.
وى بــا بیان این که وقتــى 95 بیمار یک 
پزشــک با یک نســخه درمان نمى شوند 
به طور قطع ایراد از نســخه اســت، گفت: 
این سیاســت ها تنها در 5-4 کشور جواب 
داد وبه تبع نرخ رشــد در کشور ما آن قدر 
باال و پایدار نیست تا دولت از سیاست هاى 
بازسازى استفاده کرده و به عبارتى از اغنیا 
بگیــرد و به فقرا بدهد کــه در نتیجه این 
مســئله منجر به فقیر تر شــدن افراد در 

جامعه مى شود.

وى با اشاره به این که دولت نتوانسته طى 
این سال ها در توزیع منابع و درآمدها به طور 
عادالنه عمل کند که طبیعى است، تصریح 
کرد: این مسائل در حالى است که مالیات 
هم کفاف هزینه هاى جارى را نمى دهد چه 

برسد به بازسازى.
ایــن اقتصاددان بــا بیان این کــه پایبند 
بودن به مدل هــاى غلط اقتصادى موجب 
گســترش پدیده فقر در کشور شده است، 
به پدیدآمدن روحیه اشرافى گرى مسئوالن 
هم اشــاره کرد و اظهار داشــت: به همین 
علت است که اکنون مى بینیم فالن وزیر یا 
مسئول زد و بند کرده و پول جمع مى کند و 

حتى اکنون وزیر میلیاردر داریم.
توکلى در ادامه بیان کرد: از ســویى وقتى 

فســاد رشــد مى کند این 
مسئله ســبب افزایش فقر 
و رکــود مى شــود و وقتى 
مى گوییم فساد این موضوع 
یعنى جابه جایى غیرمشروع 
ثروت از اقشار پایین جامعه 

به باالست.

  رتبه ما در بیکارى 
و فقر 

وى بــا تأیید این مطلب که 
دولت نتوانسته طى سال هاى 
اخیر با رکود، فساد، تبعیض 
و اشــرافى گرى مقابله کند، 
تصریح کــرد: طبیعتاً چاقو 
هیچ گاه دســته خــود را 
خاطرنشــان  وى  نمى برد. 
کرد: اکنون شال هاى رنگى 

ساخت ترکیه آورده اند و میان مردم توزیع 
مى کنند و هنگامى که مقابله با فساد اینگونه 
است و رشد مى کند طبیعى است که عده اى 

ثروتمند و عده اى دیگر فقیر شوند.
وى همچنین گفت: عامل دیگر افزایش فقر 
و تبعیض در کشور طالق دادن عقالنیت در 

اداره کشور است.
وى اظهار داشــت: به عنــوان مثال دولت 
یازدهم دو الیحه به مجلــس داد تا تعداد 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادى کشور 19 مورد 
دیگر افزایــش یابد بدون این که یک برگ 

اطالعات پشتیبان داشته باشد.
وى با بیان این که در یک مقطع عملکرد 
مناطق آزاد عکس شد و به جاى صادرات 
این مناطق وارد کننده شدند، خاطرنشان 
کرد: هــم اکنون آمــار 12 میلیارد دالر 
قاچاق به کشــور مطرح است که مى توان 
گفت این حجم قاچــاق هم با کوله برى 
امکان پذیر نیست که طى سال هاى اخیر 
حجم گسترده قاچاق و واردات کاال منجر 
به از دســت رفتن شــغل، فقر وبیکارى 

بوده است.

احمد توکلى و  ابراهیم رزاقى عوامل افزایش فقر و بیکارى را در گفت و گو با قدس بیان کردند

ضرورت عبور از اقتصاد ترکیه هفتاد درصد شاغالن زیر خط فقر 
براساس سند چشــم انداز 1404 باید ایران به 
بزرگ ترین اقتصــاد منطقه تبدیل شــود. در 
این میان ترکیه یکــى از مهم ترین رقیب هاى 
اقتصادى ایران در منطقه است، گرچه ترکیه بر 
خالف کشورمان سال هاى درخشانى در حوزه 
اقتصاد برجا گذاشته است. اما در یکى دو سال 
اخیر اتفاقات سیاســى در ترکیه تبعات و نتایج 
ناخوشایندى بر اقتصاد این کشور گذاشته است. 
حال با توجه به شرایط کنونى به نظر مى رسد، 
کشــورمان در ســال هاى پیش رو مى تواند از 
اقتصاد ترکیه پیشى گیرد و مقدمات بزرگ ترین 

اقتصاد منطقه را فراهم آورد.
آمارهاى اقتصادى نشان مى دهد، اقتصاد ایران در 
دهه 50 شمسى و تا نیمه دهه 60 از اقتصاد ترکیه 
بزرگ تر بود، اما با اصالحات ساختارى گسترده 
ترکیه در ســال هاى پایانى دهه 60 شمســى، 
اقتصاد ترکیه به یک باره با رشد هاى باال اقتصاد 
ایران را پشت سرگذاشته است. کنترل تورم سه 
رقمى، افزایش نجومى ســرمایه گذارى خارجى 
بخصوص کشــورهاى اروپایى در ترکیه و ایجاد 
زمینه هاى توسعه گردشگرى خارجى توانست 
تولید ناخالص داخلى این کشور را از 196 میلیارد 
دالر در ســال 2001 بــه تولید ناخالص داخلى 
823 میلیارد دالرى در ســال 2013 برساند. اما 
این اقتصاد در دو ســال اخیر حدود 13 درصد 
کوچک تر شده است و تولید ناخالص داخلى این 
کشور به 718 میلیارد دالر کاهش یافته است. با 
توجه به شرایط امنیتى جدید در ترکیه، میزان 
حضور گردشــگران به طور قابل توجهى در این 
کشور کاهش یافت اســت، روس ها که یکى از 
مشتریان اصلى صنعت گردشگرى ترکیه بودند، 
امروز بر اســاس توصیه دولتمردانشان کمتر به 
ترکیه سفر مى کنند. مردم دیگر کشورها از جمله 
ایرانیان نیز به دلیل مسائل امنیتى کمتر ترجیح 
مى دهند به این کشور سفر کنند. از سوى دیگر 
به دلیل مسائل سیاسى پیش آمده میان ترکیه 
و اروپا بسیارى از ســرمایه گذارى هاى خارجى 
آینــده در این کشــور با اما و اگرهــاى فراوانى 
روبه روست. چندى قبل اتحادیه اروپا عبارت هاى 
تندى علیه این کشــور استفاده کرد که به نظر 
مى رســد روابط جدید پیش آمده میان ترکیه و 
اروپا به طور مستقیم سبب تأثیر منفى بر جذب 
سرمایه گذارى بر ترکیه خواهد شد. از طرف دیگر 
رفتار متناقض ترکیه با همسایگان خود، صادرات 
کاالهاى ترکیه اى را با این کشور ها دچار مشکل 
خواهد کرد. از منظر داخلى نیز گر چه کودتاى 
سال گذشته ترکیه و همه پرسى قانون اساسى به 
سود حزب اعتدال و توسعه تمام شد، اما مخالفان 
داخلى دولت را نیز افزایش داده است و بى گمان 
تبعات اقتصادى آن بر اقتصاد ترکیه ادامه خواهد 

داشت. 
در سوى مقابل کشورمان با پشت سر گذاشتن 
برخى از شــرایط دشوار همچون کاهش شدید 
قیمت نفت و همیــن طور تحریم هاى بانکى و 
نفتى آماده است در حوزه هاى مختلف اقتصادى 
رشد ملموســى را تجربه کند. ضمن آن که به 
دلیل تحریم ها سرمایه گذارى اندکى طى چند 
سال گذشــته در صنایع نفت و گاز کشورمان 
انجام شــده اســت و در این زمینه فرصت هاى 
بکر ســرمایه گذارى وجود دارد، در صورت ورود 
سرمایه گذاران خارجى و به همراه سرمایه گذاران 
داخلى شــتاب رشــد اقتصادى در ســال هاى 
پیش رو افزایش چشمگیرى خواهد یافت. هم 
اکنون تولید ناخالص داخلى کشــورمان حدود 
412 میلیارد دالر اســت که حدود 60 درصد 
تولید ناخالص داخلى ترکیه اســت و جمعیت 
ایــران اندکى (حدود 5 میلیــون نفر) از ترکیه 
بیشتر اســت. اما به نظر مى رسد طى سال هاى 
آینده با توجه به روند رو به رشــد اقتصاد ایران 
(بخصوص در حوزه هاى نفت وگاز) و در مقابل 
روند احتمالى نزولى ترکیه، ایران بتواند در یک 
بازه زمانى ده ساله از اقتصاد ترکیه پیش بگیرد 
و در راستاى تحقق سند چشم انداز حرکتى قابل 

توجه داشته باشد.

یادداشت

 ما هم اکنون 10 
تا 12 میلیون

 بیکار داریم و30 
میلیون نفردر 

کشور فقیر هستند 
که با توجه به 

ظرفیت هاى کشور 
در همه بخش ها 

باید پرسید 
وضعیت چرا باید 

اینگونه باشد؟

بــــــــرش

افزایش 
 درصدى برخى فراورده هاى 
لبنى در آستانه ماه رمضان در حالى 
رسانه اى شده که صادرات مواد لبنى 

درحالى که با توجه به کاهش درآمد 
شهروندان، شیر، ماست، پنیر و کره 
کمتر در ســفره ها دیده مى شــود، 

رئیس سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان تهران ضمــن اعالم قیمت 
اقالم پرمصــرف ماه مبارك رمضان، 
گفت: اجراى طرح «ضیافت» ویژه ماه 
مبارك رمضان ازدیروز آغاز و تا پایان 

على اشرف منصورى اظهار داشت: در 
حال حاضر ذخیره کافى براى اقالم 

عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهــران گفت: به اعتقــاد من رکود 

اسداهللا عســگراوالدى در پاسخ به 
نظراتى که راجع به رکود مطرح شد، 
گفت: من اعتقاد ندارم رکود برطرف 

با این حال مسعود خوانسارى رئیس 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

 مسعود زینلى 

خبر

 کالن  



w w w . q u d s o n l i n e . i r

ایستگاه روزنامـه صبـح ایـران
i s t g a h @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

رهبر انقالب اسالمی:
نه فقط در طول  انتخاب درست،  انتخاب خوب، یک  یک 
چهار سال، گاهی در طول ده ها سال تأثیراتش برای کشور 

باقی می ماند.

رهنمود
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  
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قرن بیستم
کمربند دیکتاتوری آشکار

زلزله سیاسی ماه مه »هزار و نهصد و شصت و هشت« خوفناک ترین 
توفان سیاســی بود که بعد از انقالب کمونیستی روسیه، در قرن 
بیســتم رخ داد. قرن بیستم، شاهد تحوالت بزرگ و شورش های 
اجتماعــی خونینی بود که هر کــدام، در روزگاران خود، صدای 
خســته معترضان را در دایره های سرخ جمع آوری کرده بود و با 
یگانه سازی فریادها، توانسته بود صدای قدرت تازه ای را، در عرصه 
بی پهنا و طول تاریخ، به حرکت درآورد و بدین گونه، خط سرخ و 
نفس بری را بر گلوی پیر و سالخورده قدرت های کهنه شده و بی 
توان، بکشد و سرزمین ها و ملت ها را، از وادی سلطه جهانخواران و 

بی خدایان، تا اندازه ای نجات بخشد!
چند سالی از آغاز قرن بیســتم نگذشته بود که جنبش عدالت 
طلبانه آقا شیخ فضل اهلل نوری، در تهران آغاز می شود و به سرعت 

به ســوی یک انقالب مردمی و ضد استبدادی گام برمی دارد! در 
همین زمان تاریخی که موج بیکاری در امپراطوری روسیه تزاری، 
بهار زیبای مســکو را زشت و بدرنگ ساخته بود، شورشی بزرگ 
و پهناور، شــعله کش می شود و ارتش و خاندان تزاری را در برابر 
ترسی عظیم و سپس خشونت و کشتاری عظیم قرار می دهد! پنج 
و شش ســال بعد در آغاز دهه دوم قرن بیستم، جنبش انقالبی 
مردم چین به راه می افتد و »ســون یاتســن« رهبر آن، در رأس 
قدرت سیاســی چین بزرگ، مقیم می گردد! و چند سال بعدتر 
»امیلیانو زاپاتا« دهقان شجاع دل مکزیکی، شورش دهقانان را به 
راه می اندازد و ماه ها، ایاالت جنوبی آمریکا را با بحران سیاسی و 

امنیتی درگیر می سازد.
اما و اما، قبل از اینکه دهه دوم قرن بیســتم، ماضی شــود و در 
اقیانوس آرام و بی موج تاریخ گذشــته، به زیستنی ابدی محکوم 
گردد تاریخ سیاسی انسان و اندیشه عدالت طلبانه؛ با انقالب بزرگ 
و پرقدرتی، رودر رو گشــت که هر روز از تولد آن می گذشت، بر 

بیم و هراس همه حکومت ها، از گســترش نفوذ و سمپاتیک آن 
می افزود و آنان را مجبور می ســاخت که سیاست های سخت و 
نرمی را طراحی کنند تــا در برابر هر راه و گذرگاه نفوذ پذیرانه، 
کارکردی کامالً »ضد نفوذ« داشته باشد و امنیت ملی و فرهنگی 

جوامع و قدرت ها را از تهدیدات انقالبی آن، حراست نماید!
این انقالب پر ســر و صدا که موجب تحوالت فراوان و فراگیر در 
امنیت داخلی حکومت ها و کشــورها شد! همان انقالب معروف 
کمونیســتی به رهبری »والدمیرلنین«اســت که در همان آغاز 
روزهای تثبیت قدرت سیاســی، دریافت که مهم ترین راه تهدید 
همه کشورها، »گفت وگوی جهان کمونیستی« است و برای اینکه 
این »گفت وگوی انقالبی« از پشــتوانه قدرت و حمایت برخوردار 
شود، »حزب جهانی کمونیسم« را پدید آورد و بدین ترتیب مابین 
احزاب کمونیســتی اروپا و اندیشه ورزان مارکسیست هم پیوند 
ارگانیک برقرار کرد و هم مستقیم مورد حمایت قاطع »کرملین« 

قرار داد.

نامه فرهنگ

دولت اشرافیت!

ادامه دارد
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