
خراسان رضوى؛آخرین آوردگاه دو نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى

مشهد کار را تمام کرد

انتقاد از نظام ارتقاى استادان دانشگاه 
بر اساس تعداد مقاالت

کاهش عجیب 13 میلیارد دالرى 
قاچاق کاال، بدون سند

تنها یک موزه نزدیک به 
استانداردهاى بین المللى  داریم

10 7 9

 

برنده اصلى انتخابات، نظام و ملت است
 اخبار  حضرت آیت اهللا خامنــه اى رهبر معظم انقالب رهبر معظم انقالب با بیان اینکه معتقد به برنده یا بازنده انتخابات نیستم

اسالمى دیروز در دیدار هزاران نفر از مردم استان هاى قزوین، 
زنجان و سمنان، در سخنان مهمى، انتخابات روز جمعه را 
یک جشــن ملى و یک حماسه بزرگ مردمى و جلوه اى از 

اندیشه نو و جذاب مردم ساالرى اسالمى در مقابل دیدگان 
جهانیان دانســتند و با تأکید بر لزوم حضور بسیار پرحجم 
مــردم در پاى صندوق ها، گفتند: روز جمعه هر فردى رأى 

 ............ صفحه 2بیاورد، برنده اصلى انتخابات...

رئیس دانشگاه امام رضا(ع) بیان کرد آمار دولت در حوزه قاچاق کاال هم انتخاباتى شد  با وجود  فعالیت 650 موزه فعال در کشور  
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امام على  :نجات و رستگارى در سه چیز است: پایبندى به حق، دورى از باطل و سوار شدن بر مرکب جّدیت. تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 69
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رهبر معظم انقالب با تأکید بر اینکه در روز جمعه با رأى مردم، در نهایت یک نفر از میان نامزدها 
انتخاب خواهد شد، خاطرنشان کردند: من معتقد به برنده و بازنده در انتخابات نیستم 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 21 شعبان 1438 18 می 2017  سال سی ام  شماره 8402 

اخبار روزنامـه صبـح ایـران

دعوت مراجع تقلید به حضور پرشور در انتخابات  خبرگزاری صدا و سیما: مراجع تقلید تأکید کردند: مردم با حضور پرشور در انتخابات امید دشمنان را تبدیل به یأس می کنند.آیت اهلل نوری همدانی، 
انتخابات را حساس دانست و مردم را به شرکت پرشور در انتخابات دعوت کرد.آیت اهلل علوی گرگانی نیز با دعوت از همگان برای شرکت در انتخابات، گفت: تدین، تقوا، پیروی از رهبر معظم انقالب و دلسوز بودن 
برای ملت از خصوصیات فرد مناسب برای انتخاب است.آیت اهلل مکارم شیرازی دادن رأی سفید را اشتباه دانست و افزود: رأی سفید به منزله رأی باطله است، بنابراین افراد باید اصلح را انتخاب و به آن رأی بدهند.

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

 سیاســت  حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی دیروز در دیدار 
هزاران نفر از مردم استان های قزوین، زنجان 
و سمنان، در سخنان مهمی، انتخابات روز 
جمعه را یک جشــن ملی و یک حماســه 
بزرگ مردمی و جلوه ای از اندیشه نو و جذاب 
مردم ســاالری اســالمی در مقابل دیدگان 
جهانیان دانستند و با تأکید بر لزوم حضور 
بســیار پرحجم مردم در پــای صندوق ها، 
گفتند: روز جمعه هر فردی رأی بیاورد، برنده 
اصلی انتخابات، ملت ایران و نظام جمهوری 

اسالمی هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام 
انقالب  رهبر  رهبری،  معظم 
اســالمی با ابراز خرسندی از 
حاکم شــدن فضای شــور و 
سراسر  در  انتخاباتی  شــوق 
کردند:  خاطرنشــان  کشور، 
هر انتخاباتی که در دوره های 
مختلف برگزار می شــود، در 
واقع صحنه درخشــش ملت 
ایران و حماسه عظیم مردمی 
است که موجب افزایش عزت 

ملت و قدرت ملی می شود.
رهبر انقالب اســالمی تأکید 
کردند: اگر حضور در انتخابات ضعیف باشد، 
یک نوع قضاوت و تصمیم گیری خواهد شد 
اما اگر حضور مردم در انتخابات، هوشمندانه، 
قوی و با حجم زیاد باشــد، قطعاً قضاوت به 

گونه دیگری خواهد بود.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای، برگزاری 
طراوت بخشــی  زمینه ســاِز  را  انتخابات 
مجــدد و ارائــه عظمتی دیگــر از نظام 
اسالمی دانستند و خاطرنشان کردند: روز 
انتخابات برای نظام، »روز جشــن ملی و 

شادی و شور« است.

 ناسپاسی در فضای آزادی کشور
ایشان با اشاره به ناامنی گسترده موجود در 
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، گفتند: در 
چنین محیط ناامنی، جمهوری اسالمی ایران 
با لطف و عنایت الهــی، با آرامش و امنیت 
کامل، در تدارک برگزاری انتخابات است که 
این موضوع بسیار با اهمیت است و باید قدر 

و ارزش آن دانسته شود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه فضای 
آزادی، فضــای تأثیرگذار بــودن رأی مردم 
و محیط امــن و آرام کنونی، مرهون نظام 
جمهوری اســالمی اســت، افزودند: اگرچه 
برخی از این فضای آزادی استفاده ولی آن را 
نفی و ناسپاسی می کنند، اما اینکه ملت ایران 
با آزادی کامل در انتخابات شرکت می کنند 
و رأی و تصمیم آن ها در انتخابات باالترین 
مســئول اجرایی کشور و همچنین مدیران 
شــهری تأثیرگذار اســت، موضوع بسیار با 

ارزشی است که باید قدردان آن باشیم.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای خاطرنشــان 
کردند: برگزاری انتخاباتــی آزاد و رقابتی و 
رأی مردم به منظور انتخاب رئیس جمهور، 

برای ملت های منطقه ما که دولت های آن ها 
تحت حمایت و سیطره آمریکا هستند، یک 
رؤیاست. ایشــان، حضور مردم در صحنه و 
در پای صندوق هــای رأی را حاوی دو پیام 
مهم دانستند و گفتند: اولین پیاِم حضور در 
انتخابات، »نشان دادن اعتماد و عالقه مردم 
به نظام جمهوری اسالمی« است و پیام دیگر 
آن، »نشــان دادِن زنده بــودن و پای کار و 

مصمم بودن ملت ایران« است.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، رعایت انضباط 
و پایبندی به قانون در ســه مرحله  »قبل از 
انتخابات، روز انتخابات و بعد از انتخابات« را 
بســیار با اهمیت برشمردند و افزودند: ملت 
ایران تجربه کرده است که رعایت این انضباط 
تا چه حد به نفع اوســت و بی انضباطی و 
رعایت نکردن قانون، تا چه میزان مضّر است.

ایشان با تأکید بر اینکه در روز جمعه با رأی 
مــردم، در نهایت یک نفــر از میان نامزدها 
انتخاب خواهد شد، خاطرنشان کردند: من 
معتقد به برنده و بازنده در انتخابات نیستم 
زیرا هــر کس رأی بیــاورد، برنــده اصلِی 
انتخابات، نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران 

است. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به جدیت 
دســتگاه های اجرایی و نظارتِی انتخابات و 
دستگاه های حافظ امنیت در انجام وظیفه 
خود گفتند: همه این دستگاه ها، مورد اعتماد 
و با یکدیگر نیز هماهنگ هستند، اما بار دیگر 
به این دستگاه ها سفارش می کنم که آرای 
مردم امانت است و این امانت باید حفظ شود.

رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به برخی 
سخنان ناشایستی که در جریان رقابت های 
انتخاباتی بیان شــد، گفتنــد: اگرچه این 
سخنان شایسته ملت ایران نبود اما حضور 
مردم همه این مسائل را حل خواهد کرد و 

این سخنان تأثیری نخواهد داشت.

 متانت و انضباط را رعایت کنید
ایشان در ادامه یک توصیه مهم به هواداران 
و ســتادهای نامزدهای انتخاباتی داشــتند 
و گفتند: عالقه مندان نامزدها و ســتادهای 
آن ها بایــد متانت و انضباط را رعایت کنند 
زیرا این چند صباح زندگی و کار دنیا خواهد 
گذشــت و آنچه باقی می مانــد، اعمال ما و 
محاسبه الهی است، بنابراین همه باید با در 
نظر گرفتن رضــای الهی و با خالص کردن 
نیت ها در عرصه رقابت ها و تبلیغات انتخابات 

فعالیت کنند.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای گفتند: نظام 
اســالمی در طول نزدیک به چهار دهه، با 
وجود دوره های مختلف و شرایط گوناگون 
دنیا و منطقه و همچنین برخی عملکردهای 
احیاناً نامناســب یا غیرجامع مسئوالن، به 
پیش رفته و حرکت عظیم جمهوری اسالمی 

و حضور مردم کار خود را کرده است.
ایشان تأکید کردند: این پیشرفت روز به روز 
ادامه خواهد یافت و جمهوری اســالمی آن 
روزی را خواهد دید که دشمنان مأیوس شوند 

و از زیاده گویی و یاوه گویی دست بردارند.

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از مردم کشورمان:

برنده اصلی انتخابات، نظام و ملت است

   بزرگ ترین دروغ روحانی رأی دادن با انگشت کنار انگشت سبابه بود که 
نماد انتخاباتش شده مگه می شه مگه داریم؟

9350003028
   درود بر قالیباف با غیرت که از آقای رئیسی حمایت کرد. درود دالور. 
9150008563

  از آقای قالیباف تشــکر می کنم که به نفع آقای رئیسی کنار رفت چون که 
برای بیشتر مؤمنین ایشان و آقای رئیسی هر دو اصلح بودند و انتخاب بین این دو 
خیلی سخت بود و ایشان با این کناره گیری کار انتخاب را برای فرد اصلح هموار 

ساخت. خداوند به ایشان خیر دهد که کار انتخاب ما را آسان کرد.
9150000233 
  آقای قالیباف سردار با اخالص، به خاطر تصمیم بزرگتان و باز شدن راه برای 

نجات ایران از دست ترسوها و نمی توانیم ها متشکریم متشکریم مرد انقالبی.
9110006820 

  در صفحه اقتصاد گزارشی در مورد یارانه نوشتید حقیقتأ که دولت عوام فریب 
و بســیارضعیف در اداره کشور است. دو سال قبل به خاطر اشتباه دهیار روستا 
یارانه چهارنفره ما را قطع کردند، متأسفانه هر جایی که فکرش را می کردم رفتم 
اما دریغ از یک ســر سوزن توجه . در ضمن من کارگر سرگذر هستم. حاال که 
نزدیک انتخابات شده دولت کاسه گدایی دراز کرده. جناب روحانی مردم فهم و 

درک دارند، شعور سیاسی مردم کمتر از شما نیست.
9150007269 
  آقای روحانی که برای جمع آوری چند رأی بیشتر همصدا با اسرائیل و آمریکا 
به اصول انقالب و شهدای عزیز و حتی ساحت مقدس امام هشتم اهانت می کند 
در آینده نزدیک پاسخ کوبنده ملت انقالبی را دریافت و همراه با اطرافیان نجومی 

بگیر و غربگرایش از قوه مجریه کشور اسالمی خواهد رفت. 
9150001495
  آقای روحانی و بقیه دوســتان، با مردم اهواز گریه می کردند! شــما که 
اینقدر مهربان هستید! ویالهای چند صد میلیاردی خود را بفروشید و بیایید 
در خانه 50 متری مســتأجری بشینید، بیایید ببینید وقتی یک مرد آرزوی 
زیر ماشــین رفتن می کند تا با دیه، خانــواده اش را نجات بدهد، چون برای 
فروش کلیه باید 50 ساله در نوبت باشد، حالمان بهم خورد از این همه تزویر 

و وقاحت، بس کنید توهین به شعور مردم را.
9150003171 

  این دولت جوری تبلیغ می کند و وعده آینده می دهد که انگار می خواهد 
دولت احمدی نژاد را تحویل بگیرد.

9330004252 
  ملــت ایــران یک رئیس جمهور می خواهد که شــجاع و نترس و صادق 
و ظلم ســتیز و طرفدار مظلوم و محروم باشــد، وقتی یک ملت قهرمان در 
کنارش ایستاده؟ اگر یک عجوزه آمریکایی از 15 هزار کیلومتر آن طرف دنیا 
با تهدید می گوید تمام گزینه ها روی میز اســت در ایران خودش را از ترس 

خراب نکند و آبروی ملت را نبرد! 
 9150000210
  آقای روحانی چرا به قوه قضائیه اهانت می کنید مدتی برای موضوعی به 
دادگاه رفت و آمد داشتم، از سرباز، بازپرس، قاضی و سرپرست دادگاه راضی 

هستم از برخورد خوبشان کمال تشکر را دارم. 
9150001136
 آقای روحانی رئیس جمهور محترم چرا دارید تیشــه به ریشه خودتان و 
مردم عزیز کشورمان می زنید مگر چند سال دیگر می خواهید عمر کنید که 

این قدر فقر و فحشا و بیکاری به ارمغان آوردید! بس است دیگر. 
9150007864

مردمساالری دینی ایرانی ها 
و چشمان بسته 

»ترامپ، سلمان و شرکا«
دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا- در اولین برنامه 
سفر خارجی اش، به عربســتان سعودی، اسرائیل و 
واتیکان می رود.  گنجاندن نام حکومت ســعودی در 
کنار رژیم صهیونیســتی، بیانگر اولویت دیپلماسِی 

»آمریکای ترامپ« در منطقه غرب آسیاست. 
در همین حال، حکومت سعودی نیز شماری از سران 
و مقامات کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس را در 
ریــاض گردهم می آورد تا در ضیافــت دیدار با ترامپ 
شــرکت کنند، در صف بایســتند و مراتب چاکری و 
دســت پروردگِی خودشان را به رئیس جمهور آمریکا 
بــر زبان بیاورنــد.  همزمان اما در این ســوی خلیج 
فــارس، یک رخداد بی همتا در جریان اســت. ترامپ 
وقتی با هواپیمای اختصاصی اش در عربستان بر زمین 
می نشیند که کیلومترها آن سو تر در ایران- مردم این 
کشور انتخابات ریاســت جمهوری و شوراهای شهر و 
روستاهاشان را برگزار کرده اند و در حال شمارش آرای 
انتخاباتی هستند و به نتیجه حماسه حضورشان، چشم 
دوخته اند. کسی چه می داند!...  شاید این هم از طنزهای 
غریب روزگار ما باشد که آمریکای مدعی دموکراسی، 
رئیس جمهورش به خاک کشور عربی ای پا می گذارد 
که از بابِت  شــاخص های مشارکت سیاسی مردم، در 
زمره عقب مانده ترین و متحجرترین کشورهای دنیاست 
و کشــورهای دیگــر عربی نیز کــه در زمره متحدان 
منطقه ای اش هستند، چندان حال و روز بهتری ندارند.... 
اما اینکه چه می شود، آمریکایی ها بر واقعیت های منطقه 
چشــم می بندند و نمی خواهند، مردمســاالری دینی 
ایرانی ها را ببینند اما - برعکس- بر گردن سران عرب 
ِ متحجــر در حکومت های »پترودالرکراســی« مدال 
می آویزند، این رویکرد بیانگر چیزی نیست، جز همان 
سست مایگی و دنیای رو به افول ارزش های دموکراسی 
غربی و تأکید بر واقعیت دنیای امروز ما که مردمساالری 
نیز مانند تروریســم، حقوق بشر و بسیاری از واژه های 
دیگر درغرب، دارای استاندارد دوگانه و تابعی از منافع 

زورمداران و زرساالران و تزویرسازان است. 

صدای مردم   

فضای آزادی، 
فضای تأثیرگذار 
بودن رأی مردم و 
محیط امن و آرام 
کنونی، مرهون 
نظام جمهوری 
اسالمی است

بــــــــرش

شماره پیامک: 30004567

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

بهروز فرهمند
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

بهره بردارى از ظرفیت هاى مشترك اعتاب مقدس   آستان: مدیر امور زائران غیرایرانى آستان قدس رضوى گفت: بهره بردارى از ظرفیت هاى مشترك اعتاب مقدس ایران و عراق اصلى مهم و ارزشمند 
است که باید مورد اهتمام دست اندرکاران قرار گیرد. سیدمحمد جواد هاشمى نژاد در دیدار با عبدالرزاق شیبانى؛ مسئول چاپ و انتشارات حرم حضرت على(ع) گفت: مسئوالن اعتاب مقدس عراق بسیار عالقمندند تا 

از ظرفیت هاى عظیم آستان قدس رضوى، نهایت بهره را ببرند.در این دیدار توافق شد محصوالت مشترکى که سیاست هاى هر دو آستان همخوانى دارد، با نشانه  مشترك نشر شده و به تبادل گذاشته شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى خبر داد
تشرف 22 هزار زائر زیارت اولى به حرم مطهر رضوى 

در دو ماه ابتدایى سال 96
آستان: معــاون امداد مستضعفان 
آســتان قدس رضوى از تشــرف 
حدود 22 هزار زائر زیارت اولى در 
دو ماهه ابتدایى ســال 96 به حرم 

مطهر رضوى خبر داد.
مصطفى خاکسار قهرودى با اعالم 
ایــن خبر گفــت: معاونــت امداد 
مستضعفان آستان قدس رضوى در 

راســتاى منشور هفتگانه رهبر معظم انقالب و به منظور تسهیل شرایط تشرف 
محرومان و مستضعفان به بارگاه ملکوتى امام على بن موسى الرضا(علیه السالم) 
از نیمه دوم اردیبهشــت ماه ســال 95 کار مطالعه و جذب زائران زیارت اولى را 

آغاز کرده است.
وى ادامــه داد: امضاى تفاهم نامه با نهادهاى مختلف همچون کمیته امداد امام 
خمینى(ره)، بسیج سازندگى، بسیج مستضعفان، هیئت رزمندگان، خیریه هاى 
فعــال و ... از جملــه اقداماتى بوده کــه براى جذب زائران ســفر اولى در قالب 

«کاروان هاى مهر درخشان رضوى» انجام شده است.
وى با بیان اینکه در خدمات رسانى به زائران زیارت اولى و محرومان مالى حفظ 
شئون زائران و میهمانان حضرت ثامن الحجج(علیه السالم) مورد تأکید ماست، 
تصریح کرد: بهره مندى از وعده هاى کامل غذایى، حضور در میهمانسراى حضرت 
در یک وعده غذایى و شــرکت در ویژه برنامه هاى فرهنگى حرم مطهر از جمله 

خدمات آستان قدس رضوى به زائران زیارت اولى است.
خاکســار گفت: روند ارائه خدمت  به زائران به صورت مستمر در حال نظارت و 
کنترل است. در تمامى محل هاى اقامت، یک نماینده از معاونت امداد مستضعفان 
براى نظــارت و کنترل روند خدمات، کمیت و کیفیــت پذیرایى حضور دارد و 

نواقص، انتقادات و پیشنهادها را براى اصالح به موقع منعکس مى کند.

جمع آورى سخنرانى هاى حرم مطهر 
در لوح فشرده «روایت 20»

آستان: بــه همت معاونت تبلیغات و ارتباطات اســالمى آستان قدس رضوى، 
مجموعه صوتى منتخب سخنرانى هاى حرم مطهر رضوى با موضوع مهدویت در 

لوح فشرده «روایت 20» منتشر شد.
همزمان با اعیاد ماه شــعبان معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمى آستان قدس 
رضوى براى بهره مندى هر چه بیشــتر تشــنگان معرفت از محتواى ارزشمند 
ســخنرانى هاى ایراد شــده در حرم مطهر رضوى، گفتارهایى از سخنان اساتید 
مطرح را در مجموعه صوتى روایت 20جمع آورى و در بین زائران و مجاوران امام 

هشتم(ع) توزیع کرد.
این ســخنان ارزشــمند پــس از پژوهش، فهرســت بردارى، مستند ســازى و 
خالصه نویسى توسط اداره تولیدات فرهنگى آستان قدس رضوى جمع آورى و به 
عموم زائرانى که در برنامه هاى فرهنگى حرم مطهر رضوى شرکت داشته اند، اهدا 
مى شود. همچنین مداحى و نوحه خوانى، صلوات خاصه حضرت رضا(ع)، تواشیح 

و مناجات خوانى از دیگر بخش هاى لوح فشرده روایت 20 است.
در این مجموعه بخشى از سخنرانى هاى حجج اسالم والمسلمین نظرى منفرد، 
پناهیان، رضایى تهرانى، میثم على پناه، اســالمى فر، طباطبایى، ســیدآبادى، 
ماندگارى، عبدخدایى و نیز مکارم شــیرازى و... که در سال هاى گذشته در حرم 
مطهر رضوى با موضوع مهدویت به ایراد سخن پرداخته اند، جمع آورى شده است 

و در قالب لوح فشرده به مخاطبان ارائه مى شود.
در این لوح فشــرده به بیان موضوعاتى در زمینه بیــان ابعاد مختلف زندگانى 
ائمه اطهار(ع) بویژه امام زمان(عج) بــا عناوینى همچون ویژگى هاى یاران امام 
زمان(عج)، وظایف منتظران در عصر غیبت، نشانى از رخ خورشید، طلوع سپیده 

آخر و... پرداخته شده است.

خـــبر

کاشانى    مروج   قدس/ محمدحسین 
با نمایش گذاشتن بیش از 7000 شىء و اثر 
تاریخــى و بازدید حدود یک میلیون نفر در 
سال گذشته، موزه هاى آستان قدس رضوى، 
بیشــترین بازدیدکننــده در بین موزه هاى 

کشور را به خود اختصاص داده است.
معاون امور موزه هاى ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوى به 
مناسبت 28 اردیبهشت ماه روز جهانى موزه 
و میراث فرهنگــى در گفت و گو با خبرنگار 
قدس با اعالم این مطلب افــزود: زیر بناى 
موزه هاى آســتان قدس رضــوى از 2000 
مترمربع در سال 1358 به بیش از 16 هزار 
مترمربع (یعنى حدود 8 برابر) رســیده به 
گونه اى که هم اکنون 16 گنجینه مختلف 
(با موضوعات گوناگون) در چهار ساختمان 

موزه اى در آستان قدس رضوى وجود دارد.
دکتر على ســوزنچى موزه مرکزى آستان 
قدس رضوى را با حــدود 7000 مترمربع 
زیــر بنا و داشــتن حــدود 6000 شــىء 
قدیمى ترین  بزرگ تریــن،  موزه اى،  نفیس 
و پربازدیدکننده تریــن موزه هاى موجود در 
اماکن متبرکه حرم مطهر امام هشــتم(ع) 
دانســت و اضافه کــرد: این موزه شــامل 
گنجینه هاى متعددى همچون: گنجینه تمبر 
و تاریخچه پســتى، سکه و اسکناس، تاریخ 
حرم مطهر رضوى، هنرهاى تجسمى، صدف 
و آبزیان، نجوم، ظروف و ســفال، مدال هاى 
ورزشــکاران و برگزیدگان و نخبگان علمى، 
ساعت و... مى باشد که از قدیم االیام همواره 
مــورد توجه و بازدیــد گروه هاى مختلف از 
عموم زائران و مجاوران و عالقه مندان به آثار 

موزه اى بوده است.

 آشنایى با برخى از اشیاء موزه اى
وى با بیان اینکه در حال حاضر حدود 7300 
شــىء موزه اى یا اثر تاریخى در مجموع 16 
گنجینــه گوناگون در معرض نمایش و دید 
عموم عالقه مندان و بازدیدکنندگان موزه هاى 
آستان قدس رضوى قرار دارد، اظهار داشت: 
قدیمى تریــن اشــیاء مــوزه اى موجود در 
موزه هاى حرم مطهر رضوى(مربوط به قبل 
از تاریخ اســالم) مربوط به ظروف ســفالى 

(مربوط به 3000 سال قبل از میالد حضرت 
مسیح(ع)) و متعلق به دوره تمدن هاى قدیم 
ایران زمین مى باشــد، همچنین سکه هاى 
دوره هخامنشى تا آخر دوره ساسانیان (جمعاً 
به مدت 10 قرن) به تعداد حدود 550 قطعه 
سکه نیز از دیگر قدیمى ترین اشیاء موزه اى 
قبل از تاریخ اســالم به شمار مى آید که در 
موزه هاى آســتان قدس رضــوى نگهدارى 
مى شوند. وى در ارتباط با قدیمى ترین آثار و 

اشیاء موزه اى بعد از ظهور اسالم در این نهاد 
مقدس خاطرنشان کرد: قرآن هاى منسوب 
به دستخط ائمه اطهار(ع) سکه هاى والیت 
عهدى حضرت رضا(ع) مربوط به سال هاى 
200 تا 203 هجرى قمرى، ســنگ مقام و 
مضجع شریف امام هشتم(ع) مربوط به سال 
516 هجرى قمرى یعنى دوره سلجوقیان، 
کاشى هاى زرین فام و کاشى هاى ازاره مربوط 
به دوره سلجوقیان حدود سال هاى 520 تا 

525 هجرى قمرى، سنگاب خوارزمشاهى 
مربوط به ســال هاى 597 تــا 601 هجرى 

قمرى از جمله این آثار است. 
این دانش آموخته رشته تاریخ اسالم در مورد 
موزه هاى آســتان قدس رضوى خاطرنشان 
کرد: هم اکنون 68 هزار شىء موزه اى مربوط 
به ادوار مختلف تاریخى به علت کمبود فضاى 
مناسب در محل خزانه آستان قدس رضوى 
نگهدارى مى شــود که پروژه ســاخت موزه 
جامع رضوى از اواخر ســال گذشته (95) با 
درایت تولیت معزز آستان قدس در راستاى 
تأمین فضاى مناســب بــراى نمایش آثار 
موزه اى در دســتورکار این نهاد مقدس قرار 

گرفته است.

 قرآن هاى منحصر به فرد
معاون امور موزه ها با اشــاره به اینکه 6 جلد 
قرآن کریم منسوب به دستخط حضرات ائمه 
اطهار(ع) موجود در موزه هاى آستان قدس 

رضوى عالوه بر قدیمى ترین 
بــه عنــوان مهم تریــن و 
موزهاى  آثــار  باارزش ترین 
موزه هاى حرم  در  موجــود 
مطهر امام رضا(ع) به شمار 
مى آینــد، تأکید کرد: برخى 
از 76 جلد قرآن کریم موجود 
در گنجینه قــرآن و نفایس 
حرم مطهر از قرن اول تا قرن 
13 هجرى قمــرى مربوط 
به کاتبان و خوشنویســان و 
هنرمندان مشهور و معروف 
در هنر خوشنویسى مى باشد 
کــه از جمله آثــار موزه اى 
منحصر بــه فرد و بســیار 

نفیس و ارزشمند محسوب مى شوند که در 
هیچ مجموعه موزه اى دیگر (الاقل در داخل 
کشور) مشابه آن ها وجود ندارد. وى افزود: از 
جمله این قرآن ها مى توان به قرآن دستخط 
مرحوم یاقوت مستعصمى (مربوط به سالهاى 
650 تا 700 هجرى قمرى)، قرآن دستخط 
بایســنغر میرزا (پسر شاهرخ تیمورى و بانو 
گوهرشاد، مربوط به سال هاى حدود 833 تا 

835 هجرى قمرى) اشاره کرد.

به بهانه 28 اردیبهشت ماه، روز جهانى موزه و میراث فرهنگى

  جهــت رفاه حال ســالمندان و افراد کم نمایش بیش از 7000 اثر تاریخى در موزه هاى آستان قدس رضوى
تــوان، لطفاً آســتان قدس رضــوى تعداد 
خودروهاى زائربر در صحن هاى حرم مطهر 

امام رضا(ع) را افزایش دهد.
09160004188

  آســتان قدس رضوى با تشکیل شوراى 
مشورتى در زمینه فرهنگ و تعلیم و تربیت، 
مى تواند کمک شایانى به هدایت تحصیلى و 
آموزشــى دانش آموزان مستعد و باهوش در 

مناطق محروم و کم برخوردار نماید.
09150009535

  آســتان قدس رضوى به عنوان یک نهاد 
مقــدس و عام المنفعه مى توانــد براى رفع 
محرومیت از روستاها و ایجاد خدماتى مانند 
نمازخانه،  آموزشــى،  کتابخانه، کالس هاى 
رایانه و... کمک شایانى به مردم روستاها بکند.
09350007469

  از اقدام آستان قدس رضوى به خاطر تشرف 
زائران زیارت اولى به حرم امام رضا(ع) صمیمانه 
تشــکر مى کنیم، اما پیشنهاد مى شود آستان 
قدس در این زمینه به محرومین و مستضعفین 

استان هاى مرزى کشور بیشتر توجه کند.
09150002549

  از خدمات همه خدمتگزاران افتخارى در 
حرم امام رضا(ع) ممنونم اما مناسب است به 
خواهرانى که در بخش بازرسى مبادى ورودى 
حرم فعالیت مى کنند تذکر داده شود تا بهتر 

عمل کنند. 
09150004935

  همه ســاله تعداد زیادى زائر از اســتان 
کرمان به مشــهد براى زیارت امام رضا(ع) 
مى آیند لطفاً آستان قدس با توجه به اینکه 
این مســیر تقریباً در بیابان و کویر قرار دارد 
تعداد نمازخانه ها و مجتمع رفاهى میان راهى 

بیشترى در این مسیر احداث کند.
09130007420

  برنامه ها و کارهاى فرهنگى آستان قدس 
(برگزارى ادعیه، مناسبت ها و...) باید بهتر و 
بیشتر در صدا و سیما و روزنامه ها و رسانه ها 

اطالع رسانى شود.
09150002280

صداى مردم

موزه مرکزى 
آستان قدس 

رضوى با داشتن 
حدود 6000 شىء 

نفیس موزه اى، 
بزرگ ترین و 
قدیمى ترین 

موزه هاى موجود 
در اماکن متبرکه 

حرم مطهر امام 
هشتم(ع) است

بــــــــرش

معــاون امداد مستضعفان 
آســتان قدس رضوى از تشــرف 
 هزار زائر زیارت اولى در 
 به حرم 

مصطفى خاکسار قهرودى با اعالم 
ایــن خبر گفــت: معاونــت امداد 
مستضعفان آستان قدس رضوى در 
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مقام معظم رهبرى بزرگ ترین اهداکننده اشیاء موزه اى
سوزنچى با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب به عنوان بزرگ ترین واقف کتب خطى 
و بزرگ ترین اهداکننده اشــیاء موزه اى در طول تاریخ آستان قدس رضوى محسوب 
مى شــوند تصریح کرد: هم اکنون حدود 415 شىء نفیس اهدا شده به رهبر معظم 
انقالب در موزه اى به متراژ 1000 مترمربع تحت عنوان هدایاى ایشــان در مجموعه 
موزه هاى حرم مطهر رضوى در معرض دید عموم قرار دارد که توسط عالقه مندان به 
نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران از جمله سران کشورهاى خارجى، هنرمندان و 
ارادتمندان به رهبر معظم انقالب به ایشان اهدا شده است که پس از تقدیم این آثار و 
اشیا از سوى معظم له به بارگاه ملکوتى امام هشتم(ع)، در موزه اى به نام موزه هدایاى 
رهبر معظم انقالب (از سال 1373 تاکنون) در معرض بازدید عموم قرار داده شده است.

وى یادآور شــد: حدود 1385 شــىء موزه اى دیگر از سوى رهبر معظم انقالب در 
ســال هاى متمادى تقدیم آستان قدس رضوى شده است که به علت کمبود فضاى 
مناسب، هم اکنون در محل خزانه این نهاد مقدس نگهدارى مى شود و به همین دلیل 
مى توان گفت که رهبر معظم انقالب با اهداء مجموعاً 1800 شىء موزه اى بزرگ ترین 

اهدا کننده آثار موزه اى در طول تاریخ آستان قدس رضوى به شمار مى آیند.
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...تا انتخابات روزنامـه صبـح ایـران

جهاِد امروز، شرکت در انتخابات است  ایسنا: آیت اهلل نوری همدانی گفت: جهاد در گذشته رفتن به جبهه و خون دادن برای پیروزی این انقالب بود؛ اما جهاد امروز شرکت در انتخابات است.
این مرجع تقلید با تأکید بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات جمعه اظهار داشت: باید در مقابل دشمن نشان دهیم که به این نظام عالقه مند بوده و هر رأی ما تیری بر پیکر دشمنان خواهد 

بود. وی اظهار کرد: حضور در این انتخابات واجب و تکلیفی است که بر عهده ماست و امیدواریم همه به عنوان یک جهاد در انتخابات شرکت کنند. 

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

تا انتخابات

چرا از مردم عصبانی هستید
فارس: حجت االســام  و المســلمین 
رئیسی در اجتماع عظیم هواداران خود 
در مشــهد با تأکید بر اینکه امروز همه 
عزت و اقتدار نظام مــا به برکت خون 
شهدا است، گفت: روشن است که هیچ 
قراردادی در منطقه بدون حضور ایران 
ممکن نیست. وی افزود: آن سندی که 
شما نتوانستید از دشمن با دیپلماسی التماسی نقد کنید، در دولت کار و کرامت 
نقد خواهیم کرد. ما با کمک مردم، تحریم ها را برخواهیم داشت. با کرامت و حفظ 
شئون مردم، اشتغال را در جامعه افزایش خواهیم داد. کاندیدای دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: دولت باید پاسخ دهد به چه دلیلی چهار 
ســال اقتصاد، امکانات و نیروی انسانی این کشور را معطل گذاشته است؟ دولت 
باید پاسخ گوی مشکات باشد، مگر 4 سال پیش نگفتید »بازار ایران نباید مملو از 
اجناس چینی باشد؟« چرا بازار ما در دست چینیان است؟ در دولت پیش ساالنه 
5 میلیارد دالر اجناس چینی وارد کشور می شد اما در دوران این دولت هر سال 
10 میلیارد وارد کشور شد. او با بیان این که از برادر مجاهدم آقای دکتر محمدباقر 
قالیباف تشکر میکنم و از آقای میرسلیم که بنده را در این سفر همراهی کردند 
نیز سپاسگزارم ادامه داد: از خانواده معظم معدنچیان که با وجود مصیبت وارده 
در این جلسه حضور یافته اید تشکر میکنم. من هیچ شأنی برای خود جز نوکری 

برای حضرت رضا علیه السام و مردم قائل نیستم.

نتایج شمارش آرا به تدریج اعالم شود
تسنیم: کدخدایــی درباره اظهارات وزیر کشــور پیرامون اعام یک باره نتیجه 
انتخابات گفت: پیشنهاد ما این است که گزارش ها و نتایج شمارش آرا به تدریج 
برای مردم اعام شــود.  سخنگوی شورای نگهبان درباره تعیین مصادیق رجل 
سیاسی و روند رســیدگی به آن در شورای نگهبان، گفت: اینکه گفته می شود 
شــورای نگهبان تمایلی به حضــور زنان در انتخابات ریاســت جمهوری ندارد، 
نیت خوانی است. این طور نبوده که کاری در این زمینه انجام نگیرد و اقداماتی در 
این زمینه صورت گرفته است؛ از سوی یکی از اعضای شورای نگهبان درخواست 
تفسیر اصل 115 قانون اساسی شده است. بانوانی که در انتخابات ریاست جمهوری 
ثبت نام کرده بودند مثل سایر افراد پرونده شان در شورای نگهبان بررسی شد، اما 

به نتیجه نرسید و هیچ نیت خاصی در این زمینه وجود ندارد.

می خواهیم ایرانی ها 
سوار شرکت های هواپیمایی ایران شوند

تســنیم: حســن روحانی کاندیدای 
انتخابات ریاســت جمهوری در مشهد 
 مقدس اظهارداشــت: مشــهد شــهر 
بــا  هــم  آســمان  شگفتی هاســت، 
شماســت،رحمت خدا هم با خراسان 
اســت. وی با اشــاره به خرید هواپیما 
توسط دولت گفت: امروز چهار فروند ای 
تی آر هم به ایران رسید. امیدوارم دلشان برای هواپیماهای جنوب خلیج فارس 
نسوخته باشد. ما می خواهیم ایرانی ها سوار شرکت های هواپیمایی ایران شوند. 
ما می خواهیم حمل و نقل مدرن در اختیار ملت ایران باشد. ما خراسانی را می 
شناختیم و می شناسیم که زادگاه مقام معظم رهبری است. ما خراسانی را می 
شناســیم که زادگاه شهید مطهری است. ما خراسانی را می شناسیم که زادگاه 
دکتر علی شــریعتی است. ما خراسان را با تفکرات کوته نظرانه نمی شناسیم و 
نخواهیم شناخت. خراسان دارای ســبک ادبی است. دارای سبک هنری است. 
دارای هنر ویژه خود و اشــعار خودش اســت. دارای بزرگان خودش است. این 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: من از برادرم دکتر جهانگیری تشکر 
می کنم. به صحنه آمد، سخن حق را گفت، مسایل الزم را بیان کرد و به موقع 

هم برای وحدت و پیروزی به نفع روحانی کنار رفت.

 سیاست/ آرش خلیل خانه   فردا روز 
سرنوشت ساز است، نه فقط برای چهارسال، 
نه فقط برای اکثریتی که زنده و پویا هستند 
و پای صندوق ها می روند تا در تعیین مسیر 
کشور و مســیر زندگی خودشان مشارکت 
کنند، بــرای همه و برای ایران اســامی، 
فردا یک روز سرنوشت ســاز دیگر اســت. 
رقابت ها تمام شــده و کاندیداهای حاضر 
در این انتخابات، خود و برنامه هایشان را به 
مردم ارائه داده اند، دو دیدگاه، یکی استمرار 
وضع موجود و دیگری با شعار تغییر به نفع 
مردم در این ماراتن سیاسی مقابل هم قرار 
گرفته اند و ما هستیم که باید یکی از این دو 
را برگزینیم. نتیجه اما هرچه باشد، به تعبیر 
رهبر انقاب، برنــده اصلی انتخابات، ملت 
ایران و نظام جمهوری اســامی هستند، 
چراکه درخشــش و حماسه 
عظیم مردمی موجب افزایش 
عزت و اقتــدار ملی خواهد 
شد. اکنون جهانیان به ایران 
اسامی چشــم دوخته اند تا 
چگونه  ایــران  ملت  ببینند 
و با چه روحیــه ای و به چه 
تعداد پای صندوق های رأی 
برای  دشمنان  آمد.  خواهند 
آنکه ببینند آیا روزنه ای برای 
نفوذ و ضربه زدن به نظام اسامی خواهند 
یافت یا نه؟ و ملت ها با نگاه تحسین و البته 

برخی با حسرت!

روز مشارکت
فردا روز مشــارکت اســت، چه برای یک 
انتخــاب از میان دو مســیر موجود و چه 
برای پاسداشت و حفظ اقتدار کشور و نظام  
مردم ایران البته در چهاردهه گذشته ثابت 
کرده اند که کم نمی گذارند. آمار مشارکت 
در انتخابات طی ادوار مختلف اگرچه نوسان 
داشته، اما مسیر آن همواره رو به رشد بوده 
و سطح مشارکت مردم ایران همیشه باالتر 

از متوسط جهانی است.
در این دوره  هم آمارها و نظرســنجی های 
رســمی همیــن را می گویــد. عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشــور سه شنبه شب 

از پیش بینی مشارکت حداقل 72 درصدی 
طبق آخرین افکارسنجی های رسمی مراکز 
معتبر خبر داد و گفت: در روزهای باقی مانده 
تا انتخابات، این  رقم باالتر هم خواهد رفت. 
این درحالی ا ســت که به گفته او، تخلفات 
انتخاباتی هم نســبت به ادوار گذشته 63 

درصد کاهش یافته است.
این آمــار بیانگر وجود یک فضــای آرام، 
اخاقی و رقابت ســالم در جامعه اســت. 
بی شــک یکی از دالیل این آرامش، همین 
مشارکت عمومی و توجه و نظارت مردم به 
رقابت ها، نامزدها و روش ها و عملکرد آن ها 
و البته حساســیت آن ها به فضا سازی های 
سیاسی و تخریبی برای به حاشیه کشاندن 
رقابت و منحرف کردن ذهن مردم از مسایل 
اصلی و دغدغه های خود آن هاست که سبب 
شده در این دوره، نه شعارها و وعده ها، که 
عملکردهــا و برنامه هــا در کانون قضاوت 
قرار گیرد. تبلیغات ساختارشــکنانه، نفی 
آزادی های سیاسی و اجتماعی، اتهام پراکنی 
و تخریب چهره رقبا، اقتدارگرا و بی ســواد 
و تندرو خواندن حریف و برچســب زدن ها 
نه تنها ذهن مردم را منحرف نکرد، که سبب 
شد آن ها بیشتر برای انتخاب خود مصمم 

شده و به میدان بیایند.

ائتالف های حداکثری
مؤلفه دیگری که این انتخابــات را از ادوار 

گذشــته تمیز می دهد، ائتاف حداکثری 
جریان ها و احزاب سیاســی در دو ســوی 
رقابــت اســت. جریــان دولت با شــعار 
اعتدال گرایــی از ابتدا با محوریت حســن 
روحانی و با یک نامزد پوششــی که تابلوی 
اصاح طلبان را برسر گرفته بود، پا به میدان 
رقابت گذاشــت و با وجود همه اختاف ها 
و دلخوری های داخلی جریان اصاحات از 
دولت در چهارسال گذشته، درنهایت با قرار 
گرفتن جهانگیری پشت روحانی به سقف 

ظرفیت خود رسید.
در جریان اصولگرایی اما فرآیند معرفی نامزد 
با ارزیابی و تحلیل ده ها گزینه و پروسه ای 
منظم و سازمان یافته مبتنی بر ظرفیت ها، 
برنامه ها و اقبال عمومی، درنهایت به انتخاب 
پنج چهره برای ورود به انتخابات منجر شد 
و در فرآیند قانونی احراز صاحیت نامزدها، 
آن ها با دو چهره اصلی وارد میدان شــدند. 
قــرار بر این بود که برمبنای اقبال مردم به 
هریک از این دو نامزد، دیگری به نفع او کنار 
برود و ائتاف را بــه نامزد واحد و حداکثر 

اجماع برساند. 
این اتفاق روز دوشنبه با اقدام انقابی و وفای 
به عهد محمدباقر قالیباف و اعام حمایت او 
از دولــت کار و کرامت رقم خورد و شــاید 
بتوان گفت برای اولین بــار اصولگرایان در 
انتخابات ریاست جمهوری به ائتاف کامل 

رسیدند.

این اتفاق بی نظیر، مــوج حمایت احزاب، 
تشــکل ها، جمعیت ها و اقشار را از جریان 
تغییر فراگیر کرد و انتخابات را به سطحی 

باالتر از ادوار گذشته رساند.
حاال روز انتخاب و آمــدن دوباره مردم به 
صحنه اســت. برای اهداف و دستاوردهایی 
به مراتب بیش از گزینش یک رئیس جمهور؛ 
برای امنیت، برای تقویت بنیه نظام و کشور، 
برای اثبات زنده و پویا بودن جامعه ایرانی، 
برای مأیوس کردن آن ها که امید به یأس 

ایرانی ها دارند.

به فردای کشور فکر کنیم
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید 
با تأکید بر رعایت اخاق ازسوی طرفداران 
نامزدها به آن ها توصیــه کرد که به خاطر 
لجاجت، تعصب، دفاع از دوست و آشنا، از 
نامزدی حمایت نکنند، بلکه باید به فردای 

کشور نیز بیندیشند.
حجت االسام  و المسلمین سید محمدعلی 
شهیدی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
هم با تأکید بر اینکه مشــارکت حداکثری 
مردم در انتخابات عاوه بر تعیین سرنوشت 
خود، ثبات و تقویت نظام جمهوری اسامی 
را در پی دارد و اســتمرار راه شهداســت، 
اظهار داشت: دخیل بودن مردم در تعیین 
سرنوشت خود، وحدت ملی و تقویت اعتماد 

مردم به نظام را به دنبال دارد.
علی اکبــر والیتــی، مشــاور رهبر معظم 
انقاب و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع هم با دعوت بــرای حضور در پای 
صندوق های رأی گفت: یقین دارم بار دیگر 
این حضور، عاملی برای وحدت و انســجام 
درجهت توسعه و پیشرفت روزافزون ایران 

خواهد بود.
علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و 
دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی 
با اشاره به نقش و اهمیت مشارکت مردمی 
در تقویت امنیت کشــور گفت: جمهوری 
اســامی ایران در این عرصــه در منطقه 
پیشتاز است و قطعاً بخش زیادی از امنیت 
پایدار کشور، مرهون نظام مردم ساالر دینی 

است.

مشارکت مردم در 
تعیین سرنوشت 
خود، وحدت ملی 
و تقویت اعتماد 
مردم به نظام را 
به دنبال دارد

بــــــــرش

اظهارات وزیر کشور درباره 
انتخابات غیرقطعی است

فارس: کمیته اطاع رسانی ستاد انتخابات 
کشور درباره اعام پیش بینی تعیین تکلیف 
انتخابات در مرحلــه اول اطاعیه ای صادر 
کرد. در این اطاعیه آمده است: نظر به اینکه 
وزیر محترم کشور درخصوص گمانه زنی از 
شــرایط انتخابات، احتمال موکول شــدن 
انتخابات ریاست جمهوری به مرحله دوم را 
در صورت ادامه روند انصراف نامزدها و اعام 
رســمی انصراف ها به وزارت کشور، ضعیف 
ارزیابی کرده اند به اســتحضار عموم ملت 
شریف ایران و احزاب و جریان های سیاسی 
و اصحاب رسانه می رساند:  اظهارات جناب 
آقای دکتــر رحمانی فضلی در این موضوع، 
صرفاً  یک ارزیابی مشروط و مطلقاً  غیرقطعی 
است و اظهارنظر در خصوص یک مرحله ای 
یا دو مرحله ای شــدن انتخابات، منوط به 
پایان اخذ رأی در شعب، شمارش همه آرا و 

اعام نتایج خواهد بود.

نتایج  انتخابات 
تدریجی اعالم نمی شود

تسنیم: عبدالرضـــا رحمانی فضـلی وزیر 
کشور با اشاره به پیش بینی تمهیدات الزم 
برای تأمین امنیــت انتخابات گفت: بیش 
از 160 هــزار نیروی انتظامــی و امنیتی 
مسئولیت تأمین امنیت انتخابات را برعهده 
دارند. وی تأکید کرد: ما سعی می کنیم در 
کوتاه ترین زمــان و با صحت و دقت، نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری را ابتدائاً اعام و 
در مراحل بعدی نتایج شــورای انتخابات را 

اعام کنیم.  
رحمانی فضلی با اشــاره به انتشــار برخی 
نظرســنجی ها در زمینــه انتخابــات و به 
خصوص پیش بینــی نتایج آن گفت: بیش 
از ۹5 درصــد ایــن نظرســنجی ها که در 
فضای مجازی منتشر می شود، غیرقانونی و 
غیراصولی و کاماً ساختگی است و تأکید 
می کنیم که مردم به این آمار و ارقام توجه 
نکنند.  وزیر کشور تأکید کرد: نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری براساس قانون، تدریجی 
اعام نخواهد شــد و نتیجه نهایی از سوی 

وزیر کشور اعام می شود.

روز انتخاب فرا رسیدرویداد

مردم ایران فردا حماسه می آفرینند
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روزنامـه صبـح ایـران

مهم ترین مشکل جهان اسالم دورى از دستورهاى قرآن است    مهر: آیت اهللا محسن اراکى، دبیرکل مجمع جهانى تقریب در کنفرانس روسیه و جهان اسالم در چچن گفت: متأسفانه دشمنان 
اسالم با استفاده ازعوامل خود در جهان اسالم از یک سو و با بهره بردارى از جهل و تعّصب و خودخواهى برخى از عناصر تأثیرگذار سیاسى و مذهبى در میان جوامع اسالمى، توانسته اند اختالف جزئِى فکرى 

و اعتقادى میان مذاهب را که بسیار طبیعى است و الزمه تفکر اجتهادى در میان مذاهب و صاحب نظران اسالمى است به دشمنى و خشونت و تکفیر و جنگ و خونریزى بین مسلمانان تبدیل کنند.

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

 معــارف/ طیبه مروت  شــرکت در 
انتخابات در هر جامعه مدنى براى تعیین 
سرنوشــت آن کشــور اهمیت دارد. در 
جامعه ایرانــى که با روى کار آمدن نظام 
جمهورى اســالمى انتخابات رنگ و بوى 
بر سرنوشت ســاز  افزون  دیگرى گرفت، 
بودن شرکت حداکثرى مردم در انتخابات 
و آینده کشور، مسئله وجوب شرعى آن 
نیز مطرح است. امام خمینى(ره) به عنوان 
نظریه پرداز و بنیانگذار جمهورى اسالمى 
نخستین شــخصى بود که از ضرورت و 
وجوب شــرعى حضور در انتخابات براى 

مردم سخن گفت.
در گزارش پیش رو، کارشناسان دینى 
و اندیشــه سیاســى به تشریح دالیل 
وجوب شــرعى شــرکت در انتخابات 

پرداخته اند.

 حق و تکلیف شرکت در انتخابات
دکتر محســن مهاجرنیا با اشاره به اینکه 
یکى از پرســش هاى کلیدى که همواره 
مطرح مى شود این است که آیا شرکت در 
انتخابات حق است یا تکلیف، به خبرنگار 
ما مى گوید: در نظام والیى، شــرکت در 
انتخابات و حضور در همه اجزاى نظام هم 

حق است هم تکلیف.
اســتاد اندیشــه سیاسى دانشــگاه باقر 
العلوم(علیه السالم) در توضیح این مطلب 
مى افزاید: در اندشیه اسالمى، نظام والیى 
یک ریشه مشروعیت دینى دارد؛ بنابراین 
کمک به این مشروعیت یک وظیفه دینى 

است.
عضو هیئت علمى پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمى با تأکید براینکه تشکیالت 
سیاســى کشــور و سرنوشــت مردم به 
انتخابات گره خورده است، 
اظهار مــى دارد: با توجه به 
سرنوشــت ســاز بودن این 
انتخابات مــردم حق دارند 
یک نظام مطلوب و مشروع 
مورد نظر خــود را انتخاب 
کنند و کسى هم نمى تواند 

مانع این انتخاب شود. 
حق  چون  مى افزایــد:  وى 
است مى توانند در انتخابات 
شــرکت نکنند، اما از آنجا 
که تکلیف است، باید بدانند 
یک واجب شرعى را نادیده 

گرفته اند.
اینکه   بیــان  با  مهاجرنیــا 
انتخابات خاســتگاه مردمى 
ادامه  نظام اسالمى اســت، 
که  نظامى  هــر  مى دهــد: 
بخواهد شکل بگیرد باید به 

چهار مؤلفه اصلى توجه کند. 
این استاد دانشــگاه به مؤلفه هاى چهار 
گانه شکل گیرى یک نظام اشاره مى کند 
و اظهار مى دارد: خاســتگاه اول منشــأ 
مردمى شــکل گیرى نظام و قدرت است. 
اعمال قدرت، چگونگــى توزیع قدرت و 
مهار و تحدیــد قدرت از دیگر مؤلفه هاى 

شکل گیرى یک نظام سیاسى است.
وى مى افزاید: مشــروعیت گام نخســت 
شکل گیرى و تداوم قدرت سیاسى است 
و انتخابات ورودى این خاســتگاه است. 
مشــارکت، رأى و خواست مردم یکى از 
سرنوشت ساز ترین موضوعاتى است که 
در یک جامعه براى تحقق مردم ساالرى 

دینى باید رخ بدهد.

  رابطه باور دینى مردم و شرکت 
در انتخابات

عضو هیئت علمى پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اســالمى با تأکید براینکه حضور 
مردم تعییــن کننده مشــروعیت نظام 
است، مى گوید: این حضور مردم است که 
مباحثى ماننــد انتصابى بودن یا انتخابى 
بودن یک شــخص را براى مردم تعیین 

مى کند.
وى در ادامه تأکید مى کند: در جمهورى 
اســالمى برگزارى انتخابات و اهمیت به 
رأى مردم نشــان دهنده این اســت که 
شخص اول اجرایى کشور کامًال انتخابى 
اســت و حضور مردم بر مشروعیت نظام 

مى افزاید.
مهاجرنیا با بیان اینکه ما پذیرفته ایم که 
حفظ اصل نظام اسالمى هم واجب شرعى 
است و هم نشانه مردم ساالرى، بنابراین 
شــرکت در انتخابات مالزمه بین حق و 
تکلیف است. وقتى این اصل پذیرفته شود 
مشارکت مردمى باال رفته و پایه هاى نظام 

اسالمى تقویت خواهد شد.

  ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان 
مهاجرنیــا دربــاره نقــش نخبــگان در 
انتخابات  برافــکار بــراى  تأثیرگــذارى 
مى گوید: نخبگان جامعــه نقش ویژه اى 
در تحریک افکار عمومى براى مشارکت 
اجتماعى دارند؛ بنابراین هر حکومتى از 
این ظرفیت بــراى تقویت پایه هاى نظام 

استفاده مى کند.
وى در ادامــه به وظایف نخبگان اشــاره 
کرده و مى افزایــد: نخبگان وظیفه دارند 
مــردم را به حقوق و تکالیف خود آشــنا 
کرده و آن ها را به میدان بیاورند و مردم را 
نسبت به آینده کشور آشنا کنند و بگویند 
که در دنیاى پیچیده امروز این مشارکت 
جمعى است که در سرنوشت یک جامعه 
تأثیر گذار اســت و مردم را در تشخیص 
بهترین ها و تقویت نظام شایسته ساالرى 

یارى برسانند.
مهاجرنیا با اشاره به اینکه یکى از مسائلى 
که جامعه نخبگانى بــرآن تأکید دارند، 
ضرورت حضورمردم در انتخابات اســت، 
به چرایى بیان وجوب دینى شــرکت در 
انتخابات توسط نخبگان دینى نیز اشاره 
کرده و تصریح مى کند: طبق قواعد دینى 
ما در عصر غیبت امــام زمان، ولى فقیه 
نیابت امام را بر عهــده دارد و جمهورى 
اسالمى نیز حکومتى بر همین مبناست؛ 
بنابراین نخبگان دینى باید طبق وظیفه 
شــرعى خود به پایــدارى و تقویت نظام 

کمک کنند. 
 اســتادعلوم سیاسى دانشــگاه در ادامه 
مى گوید: اگر نگاه غیر دینى به انتخابات 
هم داشته باشیم، در نگاه دموکراسى نیز 
براى برقرارى نظم در جامعه شــرکت در 
انتخابات و تعیین حکومت امرى ضرورى 
اســت، در غیر این صورت آنارشیسم بر 
کشور حاکم خواهد شــد. به تعبیر امام 
على(علیه الســالم) برهر جامعه اى باید 
نخبگان جامعه  بنابراین  باشد،  حکومتى 
افزون بر وظایف دینى، براى آگاهى مردم 
موظف هستند مانند همه حکومت ها از 
عقالنیتى که براى تشکیل یک حکومت 
سیاســى مطرح است اســتفاده و زمینه 
تنویــر افکار عمومى را فراهم کنند. عقل 
به مــا مى گوید، حکومتى کــه بهترین 
کارامدى را در زمینه امنیتى، اقتصادى، 
فرهنگى، سیاسى و ... ایجاد کند، روى کار 
بیاید. این دیگر به اســتدالل شرعى هم 
نیاز نــدارد؛ زیرا عقل مى گوید بهترین ها 
را انتخاب کنیــد بنابراین اگر بتوانیم در 
قالب عقالنیت دینى و محض مردم را به 
انتخابات دعــوت کنیم، گام بزرگى براى 
تحقق مردم ســاالرى دینــى مبتنى بر 

آزادى برداشته ایم.

 حق رأى، حق شهروندى
عضوکارگروه سبک زندگى شوراى عالى 
انقالب فرهنگى هم در گفت و گو با قدس 

شرکت در انتخابات را حق و تکلیف دینى 
مى داند و مى گوید: حق رأى براى انتخاب 
حاکمان حق هر شهروندى است که تحت 
حاکمیت هر کشــورى قرار دارد که این 
حق به برخى ملت ها داده شده و به برخى 
ملت ها مانند حکومت هاى پادشاهى داده 
نشده است و مردمشان حق رأى ندارند. 
اما این حق وقتى در ســاختار حاکمیت 
اسالمى قرار گیرد، ضمن اینکه حق است، 

تکلیف هم مى شود. 
حجت االســالم دکتر عباس نصیرى فرد 
مى افزایــد: اداى این حق بر آحاد جامعه 
که شرایط رأى دارند تکلیف مى شود که 
حتماً رأى دهند، زیرا در صورت شــرکت 
نکردن در انتخابات ضمن اینکه حکومت 
اسالمى تضعیف مى شود؛ جمهوریت نظام 

هم زیر سؤال مى رود.

 جمهورى، هنر دینى امام(ره)
معاون بین الملل اتحادیه جهانى اســاتید 
مســلمان دربــاره نقــش نخبــگان در 
برافــکار عمومى جامعه در  تأثیرگذارى 
انتخابات  اظهار مى دارد: رأى دادن یعنى 
واگذارى مدیریت حکومت به یک شخص 
که طبیعتاً فردى کــه رأى مى دهد آگاه 
باشد با رأى او، سرنوشت یک ملت و یک 
حکومت مشخص مى شود، بنابراین باید 
مردم با عقالنیت رأى دهند نه با تعصب 
و احساس، یکى از قشرهایى که مى توانند 
به مردم در انتخــاب اصلح کمک کنند، 

نخبگان هستند. 
وى با اشــاره به ادبیات امــام راحل درباره 
انتخابات تصریــح مى کند: نــگاه امام به 
حکومت نــگاه توحیدى اســت. هنر امام 
این بــود که یک مدل مفهومى از قدرت و 
حکومت به نام جمهورى اسالمى ارائه کرد.

این اســتاد دانشــگاه مى افزاید: مفهوم 
حکومت و قــدرت در اندیشــه امام(ره) 
ارزشــش به این اســت که حکومت ابزار 
اجراى فرامین الهى باشــد نه اینکه خود 
حکومت مد نظر باشد. در اندیشه امام(ره) 
نــه موضوعیت.  دارد  حکومت طریقیت 
دکتر نصیرى فرد در پایان تأکید مى کند: 
شما در هر جاى این حکومت اسالمى در 
راستاى پیشبرد اهداف توحیدى آن گامى 
بردارید در محضر خدا مأجور هســتید، 
انتخابات هم یکى از این عرصه هاست که 

اجر جهاد فى سبیل اهللا را دارد.

کارشناسان از چرایى وجوب دینى شرکت در انتخابات مى گویند

شرکت در انتخابات پاداش جهاد فى سبیل اهللا دارد

نظر دین درباره کارگزاران  شایسته چیست؟
پاســخ: در احادیث اسالمى شرایطى براى کارگزاران بیان شده است که باید در 

انتخاب افراد مورد توجه قرار گیرد.
قرار داشتن در علم و آگاهى در باالترین سطح از جمله نخستین موضوعات است. 
پیامبــر گرامى(صلى اهللا علیه و آله) در این باره فرموده اند: «کســى که امامت و 
پیشوایى جمعیتى را بر عهده مى گیرد در حالى که در میان آن ها آگاه تر از او وجود 
دارد، پیوسته کار آن ها رو به انحطاط مى رود تا روز قیامت»[ وسائل الشیعه، ج5: 
415.] و نیز اشاره داشته اند؛ «کسى که مردم را به خویشتن دعوت کند، در حالى 
که در میان آن ها آگاه تر از او وجود دارد او بدعتگذار گمراه است» [سفینه البحار، 

ج6: 348.].
دارا بودن ســعه صدر و گشادگى فکر و آمادگى پذیرش حوادث مختلف از جمله 
دیگر شــرایط است، به نحوى که حضرت على (علیه السالم) بیان داشته اند: «ابزار 
ریاســت و مدیریت، ســعه صدر و گشــادگى روح و فکر و تحمل فراوان است»( 

نهج البالغه، کلمات قصار: 176.)
آگاهى بر مســائل زمان موضوع دیگر است که از جمله شــرایط کارگزاران ذکر 
گردیده است. بر این اســاس امام صادق (علیه السالم) مى فرمایند: «آن کس که 
آگاه از وضع زمان خود باشد مسائل پیچیده و گمراه کننده به او هجوم نمى آورد» 

(کافى، ج1: 27.)
منافع مردم و خویش را یکســان دیدن نیز از جمله مســائل مطرح در این حوزه 
است. حضرت على(علیه السالم) زمانى که محمد بن ابى بکر را به زمامدارى مصر 
برگزید چنین به او دســتور داد: «براى عموم مردم چیزى را دوست بدار که براى 
خود و خانواده خود دوســت مى دارى و براى آن ها چیزى را ناخوش بدار که براى 
خود و خانواده خود ناخوش دارى، زیرا این کار منطق تو را قوى مى کند و مردم را 

به اصالح و صالح نزدیک تر مى سازد» (بحار االنوار، ج72: 27.)
دارا بودِن پیونــد عاطفى با مردم از 
جمله شرایط مورد تأکید ائمه اطهار 
(علیهم السالم) ذکر گردیده است. در 
برخى روایات سلطان عادل به منزله 
پدر شمرده شــده و به مردم توصیه 
شده اســت، همانند پدر او را گرامى 
بدارند. مفهوم این سخن آن است که 
او هم باید با چشم فرزندى به مردم نگاه کند و بدین ترتیب باید یک رابطه عاطفى 
آن گونه که میان پدر و فرزندان اســت میان او و مردم برقرار باشــد. امام کاظم 
(علیه الســالم) مى فرمایند: «حاکم عادل به منزله پدر مهربان است، پس دوست 
بدارید براى او آنچه را که براى خود دوست مى دارید و ناخوش دارید براى او آنچه 

را که براى خود ناخوش دارید» (وسائل الشیعه، ج18: 472.)
دورى از بخل و جهل و نادانى و جفا و ســتم نکته دیگرى اســت که مورد تأکید 
است. حضرت على(علیه السالم) در این باره بیان داشته اند: «شما مى دانید کسى که 
بر نوامیس و خون ها و غنایم، احکام و پیشوایى مسلمین حکومت مى کند، نباید 
بخیل باشد مبادا در جمع آورى اموال آنان براى خویش حرص بورزد و نباید جاهل 
و نادان باشد که با جهلش آن ها را گمراه سازد و نه جفاکار که پیوندهاى آن ها را 
از هم بگسلد و نه ستمکار که گروهى را بى دلیل به گروهى دیگر مقدم دارد و نه 
رشوه خوار در قضاوت که حقوق آن ها را پایمال کند و در رساندن حق به صاحبش 
کوتاهى ورزد و نه تعطیل کننده ســنت پیامبر کــه امت را به هالکت بیفکند» 

(نهج البالغه: خطبه 131.)
دورى از سازشکارى و هماهنگى با اهل باطل موضوعى دیگر در شرایط حکمرانان 
جامعه اسالمى است، چنانکه حضرت على (علیه السالم) بیان داشته اند: «فرمان خدا 
را تنها کسى مى تواند بر پا دارد که (با دشمنان خدا) سازشکار نباشد و به روش اهل 

باطل عمل نکند و پیرو فرمان طمع نگردد» (نهج البالغه: حکمت 120.)
یکى دیگر از شــرایط مبتنى بر کالم پیشوایان دین این است که فرد دارنده این 
جایگاه، نســبت به مقام و منصب خویش به چشم امانت بنگرد نه وسیله برترى 
جویى و اســتفاده شخصى و حزبى. از این رو حضرت على(علیه السالم) به قاضى 
اهواز چنین نوشت: «بدان اى رفاعه این حکومت (و پست هاى مختلف آن) امانت 

الهى است. 
هرکس در آن خیانت کند، لعنت خدا تا روز قیامت بر او باد و هر کس خائنى را به 
کار گیرد، پیامبر در دنیا و آخرت از او بیزار است»[(دعائم االسالم، ج2: 531.). نیز 
به فرماندار آذربایجان چنین نوشتند: «کار تو (فرماندارى) براى تو وسیله نان و آب 

نیست، بلکه امانتى است بر گردنت»(نهج البالغه: نامه 5)
برگرفته از کانال تلگرامِى پرسمان اعتقادى.

توصیه هاى انتخاباتى 
آیت اهللا مکارم شیرازى به مردم

حوزه: آیت اهللا مــکارم شــیرازى در درس 
خــارج فقه گفت: قرائن نشــان مى دهد تنور 
انتخابات داغ شــده و مردم حضور جدى پاى 
صندوق هــاى رأى خواهند داشــت که جاى 

خوشبختى است.
یقین داشته باشید، دشمن به دنبال رساندن 
آســیب به انتخابات و ایجــاد درگیرى در 
میــان طرفداران نامزدهــا خواهد بود؛ باید 
با هوشیارى نقشه دشــمن را نقش بر آب 
کنید. افراد باید در باقى مانده ایام انتخابات 
از فعالیت هــاى تحریک آمیــز بپرهیزند؛ 
نباید زود جشــن گرفت؛ بلکه باید منتظر 
اعــالم نتایج انتخابات مانــد. نکته مهم در 
این انتخابات، انتخاب اصلح اســت؛ ما از هیچ 
داوطلبى طرفدارى نکردیم؛ اما باید باور کنیم 
که در اعمال شــخصى کــه رأى مى دهیم، 

شریک بوده و در روز قیامت جوابگو باشیم.
نباید رأى سفید داد، رأى سفید سطح حضور 
در انتخابات را پایین مى آورد؛ زیرا جزو اوراق 
حساب نشده و باطله است.  امیدواریم با نظم 
کامل و حضورى قوى در این انتخابات شرکت 
کرده و پــس از پایان آن نیز از رئیس جمهور 

منتخب حمایت کرده و به او کمک کنیم.

سخنان مراجع عظام تقلید 
درباره جایگاه حج تمتع 

آیت اهللا العظمی مکارم شیرازى: عده اى از 
تعطیلى حج خوشــحال بودند، آن ها کسانى 
بودنــد که اعتقادى به حج نداشــتند و مایل 
بودند چهره نظام اســالمى مخدوش شود و 
الحمدهللا ناکام شدند. خدا را شکر مى کنیم که 
سرانجام حج راه افتاد، درست است این عمل 
با مشکالتى همراه است، اما نبود حج با ضایعه 

همراه است.
آیت اهللا العظمی شبیري زنجانی: فریضه 
حج الهی به خاطر برخى حواشى نباید تعطیل 
شــود و خطبا با روشــنگرى و تبلیغ اهمیت 
برگزارى مناســک حج، الزم است نسبت به 
برخى شبهه افکنی ها هوشیار باشند و مردم 
را نگران نکنند.باید با سمپاشى هایى که براى 
تعطیلى حج انجام مى شود، مقابله شود و خطبا 

به مردم  در این زمینه روشنگرى کنند.
آیت اهللا العظمی سبحانى: فریضه حج واجب 
و مورد تأکید دین مبین اسالم است و زائرین 

نسبت به این موضوع توجه دارند.
آیت اهللا العظمی جوادى آملى: رفتن به حج 
از فرایض دینى ما مســلمانان است  و عظمت 
کعبه و جایــگاه آن چنان باالســت که قابل 
توصیف نیست  و هرکسى نمى تواند براحتى 
این عظمت و جایگاه را درك کند. ما با کعبه 
زندگــى مى کنیم و حیات و ممات ما با کعبه 

مرتبط است.
امنیت  العظمی وحید خراسانى:  آیت اهللا 
ضیوف الرحمان از سوى خداوند متعال تامین 

شده و خدمت به حجاج توفیق بزرگى است.
آیت اهللا العظمی صافى گلپایگانى: افرادى 
که در فضاى مجازى و در سخنان خود ایجاد 
رعب و وحشت در دل حجاج مى کنند، اصًال 
عقیده به این فریضــه ندارند. حج بر هر فرد 
مســتطیع واجب اســت و باید آن را به جاى 

آورد. باید به حج برویم و آن را حفظ کنیم.

یک حدیث / یک تصویر

پرسمان

شرکت در 
انتخابات مالزمه 
بین حق و تکلیف 
است. وقتى این 
اصل پذیرفته 
شود مشارکت 
مردمى باال رفته 
و پایه هاى نظام 
اسالمى تقویت 
خواهد شد
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روزنامـه صبـح ایـراناقتصاد

خط و نشان بانک مرکزى براى مسدود کردن حساب بدهکاران مالیاتى   ایرنا: بانک مرکزى در بخشنامه اى از مدیران شبکه بانکى کشور خواست تا براى مسدود کردن حساب بدهکاران مالیاتى کمال 
همکارى را با سازمان امور مالیاتى داشته باشند. در این بخشنامه آمده است: اطالعات واصله از مراجع ذیربط حاکى از امتناع برخى بانک ها و مؤسسه هاى اعتبارى از اعمال اوراق اجرایى مالیاتى و همکارى نکردن 

آن ها با اداره مذکور مبنى بر توقیف و مسدودى حساب مودى بدهکار است. در این بخشنامه تأکید شده است همکارى نکردن بانک ها و مؤسسات اعتبارى با اداره امور مالیاتى سبب بروز چندین تخلف مى شود.

16هزار میلیارد تسهیالت به تنهایى مشکالت بنگاه ها را حل نمى کند
ارزیابى 11هزار واحد تولیدى دردستورکار

 اقتصاد/ مهدى سبزوارى  طرح 
اشتغال ضربتى جدیدترین نسخه اى 
است که اخیراً وزارت صنعت  براى 
گسترده  بیکارى  بحران  با  مقابله 
است.  داده  وعده  ایران  اقتصاد  در 
بیکاران  اغلب  طرح  این  براساس 
تحصیلکرده در بنگاه هاى اقتصادى، 
واحدهاى صنعتى، معدنى و صنوف 

مشغول به کار خواهند شد. اما تجربه نشان داده است که طرح هاى ضربتى براى 
اشتغال زایى چندان موفق نبوده است براى مثال مى توان طرح هاى خوداشتغالى 
با پرداخت وام هاى 3 میلیون تومانى وطرح بنگاه هاى زودبازده و مشاغل خانگى 

اشاره کرد.
با این حال بررسى ها نشان مى دهد که حدود 16هزار میلیاردتومان تسهیالت به 

بنگاه هاى متوسط ،کوچک زودبازده اختصاص یافته است.

 هزینه باالى بنگاه هاى زودبازده 
عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با اشاره به تجربه بنگاه هاى زودبازده در 
کشور به خبرنگار ما گفت: در این خصوص یکسرى اقداماتى باید صورت بگیرد تا 

این بنگاه ها به رونق برگردند.
ســید مهدى مقدسی با اشــاره به نبود حمایت هاى الزم، امکان بازاریابى براى 
محصوالت وکاالهــاى بنگاه هاى زودبازده و واحدهاى تولیدى وصنعتى کوچک 
ومتوســط را اندك دانست و خاطرنشــان کرد: باید براى رونق این واحدها چتر 

حمایتى وبازاریابى هدف را چه در داخل و چه در خارج کشور فراهم کرد.
وى با اشــاره به پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیالت به بنگاه هاى کوچک 
ومتوسط وبا بیان این که این مسئله به تنهایى کافى نیست و نظارت مکمل این 
مســئله است، گفت: پول به تنهایى نمى تواند مشکالت این بنگاه ها را حل کند 

موضوع این است که محصوالت این بنگاه هاى به فروش خواهد رسید.
وى تصریح کرد: به همین جهت است که اکنون 11هزار واحد تولیدى در حال 
ارزیابى هستند تا ببینیم حمایت هاى دولت تا چه اندازه در رونق تولید و اشتغال 

اثرگذار بوده است.
وى افزایش هزینه هاى تولید را از مشــکالت کنونى بنگاه هاى زودبازده وسد راه 
عرض اندام آنان دربازارهاى داخلى وخارجى دانســت وگفت: به عنوان مثال در 
اســتان مرکزى در سال 94 این واحدها با 45درصد ظرفیت خود کار مى کردند 
که با حمایت هاى دولت در ســال 95 این واحدها 7 تا 8 درصد به ظرفیت آنان 

افزوده شد.

 تزریق پول کافى نیست 
یکى از اعضاى سابق اتاق بازرگانى تهران نیز با بیان این که فرضیه اى که موجب 
راه اندازى بنگاه هاى زودبازده در کشور شد مبتنى بر مسائل پولى ومالى بود، به 
خبرنگار ما گفت: در آن مقطع فکر مى کردند که تنها مشکل وتنها گلوگاه براى 
رشد اقتصادى ایجاد بنگاه هاى زودبازده است که مبالغى پول به این واحدها تزریق 
شد بدون این که مباحث زنجیره تولید آن و بررسى ها وارزیابى ها در این زمینه 

انجام شود.
سید کاظم دوست حسینى تزریق پول براى رونق این بنگاه ها را به تنهایى کافى 
ندانست وتصریح کرد: یکى از راه هاى حمایت از این بنگاه هاى کوچک یا متوسط 
تولیدى وصنعتى این اســت که با جلوگیرى از واردات کاالهاى مشــابه، زمینه 
ساخت و تولید کاالهایى که امکان ساخت آن در داخل کشور وجود داشته باشد 

را فراهم کنیم تا این واحدها وشرکت ها جان دوباره بگیرند.
وى با بیان این که در هنگام اعطاى تسهیالت نیز نظارت هاى قبل، حین و بعد 
از ارائه تســهیالت نیز به صورت جدى دیده نشــد که همین مسئله سبب بروز 
مشکالتى در این زمینه شد، گفت: پس از پرداخت این وام ها، بنگاه هاى زودبازده 

به حال خود رها شدند. 

گزارش

بتازگى  شهرآبادى   مهدى  اقتصاد/   
برخى مسئوالن با اطمینان از رقم کاهش 
قاچاق کاال از 25میلیارد به 12 میلیارد دالر 
وهمچنین عملکرد فوق تصور دولت در این 
زمینه سخن گفته اند اما به گفته کارشناسان 
اقتصادى ردپاى کاالهاى قاچاق در هر بازارى 

هنوز به وضوح قابل مشاهده است.
بر اساس گزارش جدید فارس مقایسه میزان 
کاالى خروجى از کشورهاى صادرکننده به 
مقصــد ایران و میــزان دریافتى گمرك  در 
داخل کشــور نشان از آن دارد که تنها در 9 
ماهه منتهى به آذر ســال 95، بیش از 21 
میلیارد دالر کاالى قاچاق وارد کشــور شده 
است. بنابراین آمارهاى اعالمى از سوى دولت 
مبنى بر کاهش حجم قاچاق به 12 میلیارد 
دالر، چندان قابل اعتنا نیســت این ادعا در 
حالى اســت که تا سال گذشته رقم قاچاق 
کاال به کشور 25میلیارد دالر اعالم شده بود 
اما بــه طور ناگهانى این مبلغ به 12میلیارد 

دالر تنزل پیدا کرد که جاى پرسش دارد.

 آمارى در دست نیست
یکى از کارشناسان اقتصادى درباره این که 
سال گذشــته رقم کاالى قاچاق 25میلیارد 
دالر اعالم مى شد اما امسال در تغییر آمارى 
عجیب به 12میلیارد دالر رسیده است با بیان 
این که در کشــور آمار دقیقى از میزان ورود 
کاالى قاچاق نداریم، گفت: حتى برآوردهایى 
نیز که از میزان ورود کاالى قاچاق به کشور 
مى شــود دقیق نیستند وچه ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال وارز وچه دســتگاه هاى دیگرى 
که متولى جلوگیرى از ورود کاالهاى قاچاق 

هستند باید راهکار بدهند.
ســید کاظم دوست حسینى با بیان این که 
کاهش قاچــاق کاال به رقم 12میلیارد دالر 
قطعى وقابل استناد نیست، تصریح کرد: آنچه 
که آشکار است این است که ما قاچاق کاال به 
کشور را داریم اما یکسرى تمهیداتى نیز در 
گذشته مانند طرح شبنم و یا کارت سوخت 
(براى جلوگیــرى از قاچاق بنزین به خارج 
کشــور) اعمال مى شد که متأسفانه لغو شد 
که این مسائل عاملى براى افزایش واردات و 

قاچاق و همچنین قاچاق سوخت شد. عضو 
ســابق اتاق بازرگانى تهران، لغو این موارد از 
جمله کدشبنم را در سال هاى اخیر به منزله 
قابل ردیابى نبودن کاالها عنوان کرد و اظهار 
داشت: از سویى به دلیل این که عمده قاچاق 
کاال از مبادى غیررسمى است این محاسبات 

واعداد وارقام نمى تواند صحیح باشد.
دوست حســینى در خصوص دالیل اعالم 
آمارهــاى کاهش قاچاق کاال به کشــور از 
25 میلیارد دالر به 12 میلیارد دالر قبل از 
انتخابات، تصریح کرد: طبیعتاً این مسئله اى 
تبلیغاتى است و اگر شما از افرادى که مدعى 
این آمارها هستند بپرســید از کجا چنین 
آمارهایى را استخراج کرده اید خودشان هم 
نمى دانند و این موارد همان جنبه تبلیغاتى 
کار است تا بگویند حرکت مثبتى در برخورد 
با کاالى قاچاق به کشور صورت گرفته است 
در حالى که چنین مســئله اى قابل استناد 

نیست و تنها یک برآورد غیردقیق است.

  معضالت حذف طرح شبنم
وى خاطرنشــان کرد: البته وجود این همه 
کاالى قاچــاق در بازار مهــر تأییدى بر این 
موضوع اســت که آمار کاالى قاچاق بسیار 

بیشتر از آمار ذکر شده است.
وى گفــت: با حذف طرح شــبنم ارزیابى و 
ردیابى کاالهاى قاچاق دیگر ممکن نیست 
و میزان ورود کاالى قاچاق به کشوردرمیان 
این بالتکلیفى گم شده است که حذف این 

طرح موجب شد تا حتى منابع آمارى نیز که 
در گذشته وجود داشت از بین برود.

وى با بیان این که با توجه به شواهد موجود 
در بازارهــا کاهش قاچاق کاال از 25میلیارد 
دالر بــه 12میلیــارد دالر در یــک مدت 
کوتاه امکان پذیر نیست، گفت: این مسئله 
نمى تواند سندیت داشته باشد و ورود کاالى 

قاچاق به کشور نصف نشده است.
یکى از اعضاى کمیســیون صنایع ومعادن 
مجلس نیــز در خصوص اظهــارات آمارى 
برخى مســئوالن در خصوص کاهش ورود 
کاالهاى قاچاق به کشــور از 25میلیارد به 
12میلیارد دالر به خبرنــگار ما گفت: این 
آمارها دقیق نیســت و مرجع رسمى وجود 
ندارد که بخواهند به صورت دقیقى ارزیابى 

در این خصوص داشته باشند.
عبداهللا رضیان تصریح کرد: در جلسه چند 
هفته قبل نیز در کمیسیون صنایع مجلس 
از سوى برخى دستگاه ها اعالم شد که آمار 
قاچاق کاال به 12میلیارد دالر کاهش یافته 

است.
وى ادامه داد: مــا اکنون برخى نقاط مرزى 
غیرقابل رصد از جمله در غرب کشور داریم 
که کاالهاى مختلف بخصوص پوشــاك و 
منسوجات از آن جا به داخل کشور مى آید 
که خیلى از ایــن کاالها از این نقاط کور به 
کشــور وارد مى شــود که نیاز به بازنگرى و 

کنترل دارند.
وى با بیان این که پس به همین علت و در 

ایــن زمینه یک مبناى آمارى خاصى وجود 
ندارد، اظهارداشت: بنابراین نمى توان به آمار 

25یا 12میلیارد دالر استناد کرد.
وى با اشــاره به فضــاى انتخابات واحتمال 
تبلیعاتى بودن این مســئله، گفت: معموالً 
در فضاى انتخابات ممکن اســت آمارهایى 
داده شود که چندان مبناى درستى نداشته 
باشــند. وى گفت: آمارهاى اعالمى چندان 
قطعى نیســتند چرا که مبادى زیادى براى 
ورود این کاالها وجود دارد وهیچ مرجعى هم 
نیســت که به طور دقیق از بازار و یا مبادى 
ورودى این حجم اجناس قاچاق را شناسایى 

وارزیابى کرده باشند.
این نماینده مجلس ادامــه داد: هم اکنون 

بیشــترین مشــکل کاالى 
قاچاق در بازار منســوجات، 
موبایل ولوازم خانگى اســت 
و بــا نگاهى به ایــن بازارها 
مى تــوان دریافــت که رقم 
قاچاق کاال بســیار بیشتر از 
25 میلیارد دالر اســت و به 
عنوان مثال اگر بخواهید در 
لوازم خانگى ورود پیدا  بازار 
کنیــد، رقم قاچــاق خیلى 

بیشتر از حدس هاست.

 واکنش رئیس کل 
گمرك

درهمیــن حــال مســعود 
کرباسیان رئیس کل گمرك 
ایران گفت: بسیارى از آنچه 

به عنوان قاچاق مطرح مى شود در حقیقت 
کاالهاى ته لنجى، ملوانى، کوله برى یا خرید 
مسافران از مناطق آزاد و ... است و بررسى ها 
حاکیســت آمار واقعى قاچاق کاال از مبادى 
رســمى در کشور بین 650 تا 700 میلیون 
دالر است.  به گزارش ایرنا معاون وزیر امور 
اقتصادى و دارایى با اشاره به برخى آمارها در 
این زمینه، یادآورى کرد: برخى کاالها جزو 
کاالهاى ممنوعه شرعى و قانونى اند که وارد 
آمارهاى رسمى نمى شود؛ ارزش تجارى این 

کاالها نزدیک به 2 میلیارد دالر است.

آمار دولت در حوزه قاچاق کاال هم انتخاباتى شد 

صدور گاز مجانى به ترکیه! کاهش عجیب 13میلیارد دالرى قاچاق کاال، بدون سند
تسنیم: در پى موفقیت نداشتن مسئوالن 
دولت در تبرئه ایــران در دادگاه بین المللى 
و جریمه 1/9 میلیارد دالرى کشــورمان در 
قبال فروش گاز به ترکیه از سال هاى 2012 
تــا 2016، ایران اکنون گاز مجانى به ترکیه 
صادر مى کند و ترکیه پول گازى که از ایران 

مى خرد را نمى پردازد.

عرضه ارز بشدت محدود شد!
فارس: صرافى ها در چند روز اخیر فروش ارز 
را متوقف کرده اند و براساس پیگیرى ها علت 
این توقف فروش، توقف یا محدودیت شدید 
در عرضه ارز توسط صرافى هاى بانک ها (ارز 

مداخله اى بانک مرکزى) است.

ذینفعان شبکه بانکى
مانع اصالح قوانین

فــارس: یحیى آل اســحاق عضــو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانى تهران با بیان اینکه 
رانت خواران مانع حذف قوانین زائد کسب و 
کار هستند، گفت: ذینفعان نظام بانکى اجازه 

اصالح قوانین و مقررات را نمى دهند.

پرسش معنادار
از سازمان تأمین اجتماعى 

 فارس: ســازمان تأمیــن اجتماعى چرا در 
قبال سود پیش بینى  شده 6000 میلیاردى 
تسهیالت بنگاه هاى زیرمجموعه اش سکوت 
کرده و چرا پرداخت وام 900 میلیارد تومانى 
بــراى کارمنــدان و مدیرانش در ســال 96 

پیشنهاد داده است؟

بانک ها صورتحساب فروش 
کاال دریافت کنند

ایرنا: بانک مرکزى با هدف کمک به استقرار 
شــفافیت فعالیت هاى اقتصادى و اســتقرار 
نظام یکپارچه اطالعــات مالیاتى از بانک ها 
و مؤسســه هاى اعتبارى خواست تا در زمان 
پرداخت تســهیالت به صاحبان مشاغل، از 
آن ها صورت حســاب فــروش کاال دریافت 

کنند.

بسته خبرى

آمارهاى اعالمى 
چندان قطعى 

نیستند چرا که 
مبادى زیادى براى 

ورود این کاالها 
وجود دارد وهیچ 

مرجعى هم نیست 
که به طور دقیق 

از بازار و یا مبادى 
ورودى این حجم 
اجناس قاچاق را 

شناسایى وارزیابى 
کرده باشند

بــــــــرش

طرح 
اشتغال ضربتى جدیدترین نسخه اى 
است که اخیراً وزارت صنعت  براى 
گسترده  بیکارى  بحران  با  مقابله 
است.  داده  وعده  ایران  اقتصاد  در 
بیکاران  اغلب  طرح  این  براساس 
تحصیلکرده در بنگاه هاى اقتصادى، 
واحدهاى صنعتى، معدنى و صنوف 

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

 اقتصاد پنهان  
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