
گپروی خط خبر

سیدحس��ن خمینی در دی��دار با جمع��ی از فعاالن 
سیاس��ی اس��تان کرمان که در بیت مرح��وم آیت اهلل 
 هاشمیان در رفسنجان برگزار ش��د، توجه تحلیلگران 
تاریخ انقالب اسالمی و کسانی را که به ارزش گذاری در 
این میان می پردازند، بر تمایز میان پیروان قبل و بعد از 

پیروزِی نهضت اسالمی و امام خمینی تأکید کرد.
به گزارش جماران یادگار امام که به منظور شرکت در 
سومین یادمان رحلت عالم مجاهد، آیت اهلل حاج شیخ 
محمد  هاشمیان به رفسنجان سفر کرده است در جمع 
فعاالن سیاسی استان کرمان اظهار داشت: در فرهنگ 
اسالم تقوا و سابقه ایمان معیار تمایز میان افراد شناخته 
می شود؛ چنانکه در قرآن نیز کسانی که قبل و بعد از فتح 

ایمان آورده اند یکسان تلقی نشده اند.
یادگار امام با اشاره به سختی های پیامبر)ص( در آغاز 
انجام رسالت خویش و تفاوت میان ایمان آورندگان در 
دوران سختی ها و مومنین پس از فتح پیامبر)ص( متذکر 
شد: امروز هم اگر کسانی از امام سخن می گویند خوب 
است، اما امروز بیان این حرف ها س��اده است زیرا از امام 
گفتن دیگر حبس و شکنجه ندارد و وضع آنان متفاوت 
با کسانی است که نه چش��م اندازی از آینده داشتند و نه 

منصب و اموالی پیش رویشان بود.
وی ی��ادآور ش��د: آیت اهلل ش��یخ حس��ن صانعی از 
قدیمی ترین یار امام نقل می کنند که وقتی امام تبعید 
شدند، من و پدرت )مرحوم سیداحمد خمینی( روزها 
در خانه می نشستیم اما کسی در آن خانه را هم نمی زد. 

در نجف هم کسانی که االن هستند، وقتی امام به حرم 
امیرالمومنین)ع( می رفتند به ایشان پشت می کردند.

یادگار ام��ام ب��ا تأکید بر این که کس��انی ک��ه بنای 
ارزش گذاری دارند باید حواسش��ان به این تمایز باشد؛ 
گفت: البته همراهان بعد از فتح آدم های بدی نیس��تند 
مخصوصا این که برخی از آنها جوان هستند و آن زمان 
نبودند. اما برخی از کس��انی که تازه از راه رس��یده اند، با 

بمباران تبلیغاتی برخی چهره ه��ای قدیمی را منکوب 
می کنند. به عنوان مثال آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی کم 
کسی نیست. او زیر تیغ اعدام رفته بود و با لطف خدا از زیر 
تیغ بیرون آمد؛ ایشان به خاطر تبلیغ امام میان حوزویان 
در قم به وزیر خارجه امام مشهور بود. اکنون ممکن است 
اختالف سلیقه ای پیش بیاید اما این که از ابتدا کسی را 

نفی کنیم صحیح نیست. 

وی ادامه داد: مراقب باشیم به بهانه آزادی، دینداری و 
به بهانه دینداری؛ آزادی های مشروع مخدوش نشود و 
به بهانه آزادی، استقالل سیاسی از بین نرود. سیدحسن 
خمینی افزود: همواره در س��ده های اخیر، قدرت های 
خارجی در کش��ور ما مؤث��ر بودن��د اما ام��روز یکی از 
دستاوردهای بزرگ انقالب استقالل سیاسی است، البته 
باید مراقب باشیم که به بهانه استقالل، آزادی از بین نرود 
زیرا آزادی نقد و سخن یکی از دستاوردهای انقالب است.

یادگار امام)س( با تأکید بر این که مومنین قبل از فتح 
را فراموش نکنیم، افزود: یکی از وصیت های مرحوم ابوی 
ما )حجت االسالم والمسلمین سیداحمد خمینی( همین 
نکته بود. یک بار که با ایشان صحبت می کردم ایشان با 
اشاره به این که چند نفر از یاران امام که برخی از آنها امروز 
از دنیا رفتند، گفت مراقب اینها باشید اینها روزی دور امام 
در نجف آمدند که هیچ قدرت، منصب، بارگاه و پولی در 
کار نبود و اگر اینها آن روز نبودند، امام در نجف غریب بود. 
اتفاقا ایشان آن روز که سخن می گفت از دید من برخی 
از آن افراد با ابوی من لج کرده بودند اما پدرم بر مراقبت و 

توجه به آن افراد تأکید کرده بودند.
وی ادام��ه داد: البته این مومنی��ن قبل از فتح ممکن 
است زبان شان تلخ باشد زیرا اگر اهل مماشات بودند در 
همان زمان مبارزات این کار را می کردند. آنها نسبت به 
هر نکته منفی زبانشان تند است و اگر این ویژگی شان 
نبود، از همان روز نخست به جایی می رفتند که قدرت 

و منصب بود.

سیدحسن خمینی: 

به بهانه استقالل، آزادی از بین نرود
 تازه از راه رسیده ها، با بمباران تبلیغاتی چهره های قدیمی را منکوب می کنند
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حسین آذین: 

استانی شدن انتخابات در کشور ما 
جواب نمی دهد

یک فوریت طرح اس��تانی 
شدن انتخابات مدتی است که 
در مجلس شورای اسالمی به 
تصویب نمایندگان رس��یده 
اس��ت؛ طرح��ی ک��ه به رغم 
حامیانش عده ای به شدت با 
آن مخالفند و می گویند برنده 

تصویب نهایی این طرح درنهایت نمایندگان مشهور 
استان های بزرگ خواهند بود. حسین آذین نماینده 
مردم شهرستان های انار و رفسنجان از حامیان طرح 
نیس��ت اما می گوید مخالفت هم نکرده است. آذین 
می گوید: استانی ش��دن انتخابات عالوه بر مزایایی 
که برای آن ذکر می کنند معایبی هم دارد که هنوز 

بررسی نشده اند.
به نظر می رسید نسبت به تصویب دوفوریت 

طرح انتقاد دارید.
 نه البته رأی مخالف هم ن��دادم اما معتقدم طرح 
هنوز پخته نیس��ت. انتخابات استانی به آن صورتی 
که در طرح گفته شده است وقتی معنا پیدا می کند 
که انتخابات در کشور حزبی باشد درحالی که هنوز 
این موضوع در ای��ران صدق نمی کند. ما اصالً حزب 
فعال سیاسی به آن صورت نداریم که بخواهیم روی 
این طرح ها حساب کنیم. به نظر من این طرح با این 

شرایط در ایران جواب نمی دهد.
یعنی فک�ر می کنید درنهای�ت به تصویب 

نهایی نمی رسد؟ 
بعید است چون هنوز خیلی ابهام دارد. نمایندگانی 
که با این طرح چالش دارند کم نیستند ضمن این که 
باید دید درنهایت ش��ورای نگهبان چه برخوردی با 

مصوبه مجلس خواهد داشت.
مدافعان طرح معتقدند در صورت تصویب 
نهای�ی و تبدی�ل آن ب�ه قان�ون دغدغه های 
نمایندگان از سطح محله و شهرستان به سطح 
استانی و ملی ارتقا پیدا می کند به نظرتان این 

امر امکانپذیر است؟
 به هرحال طرح ن��کات مثبت ه��م دارد. من هم 
قب��ول دارم ک��ه اجرای ای��ن ط��رح درنهایت باعث 
می ش��ود نمایندگان نگاه کالن و ملی به موضوعات 
داشته باش��ند اما نکات منفی هم که وجود دارد این 
است که به هرحال ما باید بدانیم مردم در بسیاری از 
نقاط دستش��ان از مدیران اجرایی کوتاه است و تنها 
مرجعی که برای تظلم خواهی دارند همین نمایندگان 
شهرستانی هستند. با استانی شدن انتخابات عمالً این 
دغدغه دیگر در میان نمایندگان وجود نخواهد داشت.
قب�ول داری�د بس�یاری از توقعات�ی که از 
نماین�دگان وج�ود دارد اساس�اً ارتباط�ی با 

اختیارات آنان ندارد؟
بله، خیلی از کارهایی که مردم از نمایندگانش��ان 
توقع دارند مربوط به دس��تگاه های اجرایی اس��ت 
اما وقت��ی ب��ه دغدغه ها اهمی��ت داده نمی ش��ود 
نهایتاً نماینده شهرس��تان تنها فردی است که او را 
می شناس��ند و به او رأی داده ان��د. در همین جریان 
بررس��ی بودجه هم می بینیم که بخش هایی از آن 
قابل چانه زنی اس��ت و هر نماینده ای ک��ه ارتباط و 
البی بیشتری دارد سهم خواهی بیشتری می کند که 
درنهایت این مس��ائل باید به دغدغه های کالن ملی 

تبدیل شود اما هنوز با آن نقطه فاصله زیادی داریم.

 عزاداری هیأت های دانشجویی 
در حضور رهبر معظم انقالب

عزاداری هیأت های مذهبی دانشجویی در حضور 
رهبر انقالب  به مناسبت اربعین حسینی برگزار شد. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر حفظ و نشر 
آثار حض��رت آیت اهلل العظمی س��یدعلی خامنه ای 
)مد ظله العالی(، این مراسم صبح روز گذشته برگزار 

شد.
در اربعین شهادت سید و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحس��ین علیه الس��الم و اصحاب باوفای 
ایشان، حسینیه امام خمینی)ره( میزبان هیأت های 

دانشجویی از سراسر کشور بود.
در این مراسم معنوی دانشجویان و دانشگاهیان، 
در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی به عزاداری و 

سینه زنی پرداختند.
مراسم هیأت های دانشجویی با قرائت آیات نورانی 
قرآن آغاز شد و س��پس حجت االسالم والمسلمین 

قاسمیان سخنرانی کرد.
همچنین در این مراسم، آقایان چینی و مطیعی بر 
مصائب کاروان اسرای کربال و حضرت زینب سالم اهلل 

علیها نوحه خوانی و مرثیه سرایی کردند.
در پایان این مراسم، دانشجویان نماز ظهر و عصر را 

به امامت رهبر انقالب اسالمی اقامه کردند.

امام جمعه موقت تهران: 

 اختالف سلیقه ها 
نباید عامل حذف فیزیکی شود

خطیب موقت جمعه تهران آشتی بین اختالف 
سلیقه های سیاس��ی در داخل را ضرورت جامعه 
دانست و گفت: کسانی که در داخل نظام هستند و 
در کلیاتی باهم شریکند، در صورت اختالف سلیقه 

هم باید میان شان آشتی برقرار باشد.
به گزارش فارس، س��یداحمد خاتمی در ادامه 
به تبیین این نوع آش��تی در داخ��ل و راه های آن 
پرداخت و گفت: 36 س��ال از انق��الب می گذرد و 
همیش��ه دو یا چند س��لیقه مطرح بوده است؛ در 
عرصه مدیریتی گاهی این سلیقه و گاهی سلیقه 
دیگ��ر مطرح می ش��د و همیش��ه ه��م بوده اند و 

هیچ وقت حذف کردنی نیست.
وی ادام��ه داد: یک��ی دیگ��ر از موضوعاتی که 
میدان داران آشتی باید رعایت کنند این است که 
اختالف سلیقه ها عامل حذف فیزیکی نشود؛ این 
سلیقه سر کار می آید یا آن سلیقه سر کار می آید 
تمام افراد س��لیقه دیگر را ج��ارو می کنند که این 
روش نادرستی اس��ت و مشکل یک دولت یا چند 
دولت نیست؛ متاس��فانه کم و بیش در طول این 

36 سال این رفتار بوده است.

کامران دانشجو: 

چرا اسامی بورسیه ها را منتشر کردید؟
وزیر عل��وم دولت ده��م درباره بورس��یه های 
غیرقانون��ی دول��ت قبل گفته اس��ت: چ��را تنها 
بورسیه های بعد از 84 را بررسی کردند درحالی که 
ماجرای بورسیه ها از  سال 68 به بعد وجود داشته 

است.
به گ��زارش ایلنا، کام��ران دانش��جو در برنامه 
تلویزیونی شناسنامه در پاس��خ به این سوال که 
قضیه بورسیه های غیرقانونی زمان وزارت شما چه 
بوده است گفت: انسان اشتباه می کند اما آن چیزی 
که مهم است قبل از این که بخواهیم به این بورسیه 
برسیم من چند سوال دارم. یک چرا هشتاد و چهار 
به این طرف اگر واقعا یک نفری بخواهد بررس��ی 
کند و نظرش این باشد که بررسی شود ماموریت 
ندارد که یک کاری را انجام بدهد بلکه نشس��ته از 
سر خیرخواهی بخواهد ببیند بورسیه ها چه شدند 
و می خواهد اصالح بکند چرا 84 به بعد؟ باالخره 
تاریخچه  بورسیه مشخص است یعنی از 68 به این 

طرف.
او در ادام��ه گفت��ه اس��ت: االن ناظر س��ازمان 
بازرسی دیوان محاسبات دارند بررسی می کنند. 
نمی خواهم چیزی را بگویم. می خواهم نتیجه اش 
بیاید بیرون مشخص هم ش��ود. مجلس هم دارد 
کامل از 68 به این طرف را بررسی می کند این یک 
سوال. دوم این که حاال بررسی کردید چرا اسامی را 
دادید بیرون؟ چرا آوردید روی سایت؟ چه کسی 
آورده روی سایت؟ کجای این با اخالق و کجای این 

با قانون می خواند؟ 

هیچ جناحی به احمدی نژاد اعتماد ندارد 
نماین��ده م��ردم ته��ران در مجل��س، جریان 
احمدی  نژاد و وحدت وی با اصولگراها را رد و عنوان 
کرد: آقای احمدی نژاد از  سال 84 به بعد هیچ وقت 
در جهت وحدت اصولگرایان حرکت نکرد و االن هم 
کسی به او امیدی ندارد. به گزارش تدبیر، علیرضا 
زاکانی گفته است: احمدی نژاد اگر جایی هم مثل 
انتخابات مجلس هشتم از جمعی دعوت کرد که ۱۵ 
نفر بودند و بنده هم بودم قبل از انتخابات خودش 
لیست مجزا داد و وحدت را شکست، سایر انتخابات 
ازجمله انتخابات شورای سوم، مجلس هشتم و الی 
آخر لذا هم اکنون کس��ی امید و نگاهی به ظرفیت 
ایش��ان ندارد. ایش��ان زمانی که در مسئولیت بود 
لیست هایی را که حمایت می کرد رأی نمی آوردند 

چه برسد االن که دیگر در مسئولیت نیست.

احزاب

ص�ادق خ�رازی از اعضای موس�س حزب 
ندای ایرانیان|  حزب ندای ایرانیان ریشه در طبقه 
متوسط اجتماعی دارد و برخالف احزاب تاریخ ایران 
یک حزب دولت ساخته نیست. بلکه برآمده از بطن 
اجتماع اس��ت. در طول تاریخ سیاس��ی کشور ما از 
زمان قوام السلطنه که حزب دموکرات را پدید آورد تا 
به امروز احزاب با دولت ها برآمدند و با تغییر آنها فرو 
نشستند. اما نخستین حزبی که دولت ساخت نیست 
و با این گستردگی فعالیت خودش را آغاز کرده است 

ندای ایرانیان محسوب می شود. )ایلنا(
سیدرضا تقوی عضو شورای مرکزی جامعه 
روحانیت مبارز| هدف از برگزاری مجمع عمومی 
جامعه روحانیت مبارز این است که با توجه به دبیری 
آیت اهلل موحدی کرمانی در جامعه روحانیت، تعامل 
بیشتری میان رأس جامعه روحانیت با اعضا در تهران 
و دیگر نقاط کش��ور و یک معارف��ه عمومی صورت 
بگیرد. قرار بود بعد از انتخاب دبیرکل جامعه روحانیت 
مبارز یک نشست عمومی برگزار شود، اما برگزاری 
این نشست در حد یک پیش��نهاد در جلسه جامعه 
روحانیت مبارز مطرح شد و هنوز تاریخ، زمان و محل 
برگزاری اجالس عمومی در شورای مرکزی مطرح 

نشده است. )تسنیم(
محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی 
حزب اعتم�اد ملی| من معتقدم ک��ه مثلث آقای 
 هاش��می، خاتمی و ناطق به عالوه ع��ارف می تواند 
زمینه ساز پیروزی اصالح طلبان شود. ائتالف نانوشته 
این سه نفر )هاشمی، خاتمی، ناطق نوری( در انتخابات 
گذشته توانست زمینه ساز حضور آقای روحانی شود و 
با عملکردی که آقای عارف از خود  نش��ان داد، عماًل 
زمینه پیروزی آقای روحانی را فراهم کرد. مهم ترین 
نگرانی که امروز در جری��ان اصالح طلبی وجود دارد 
آخرین موضعی ب��ود که آقای جنتی دبیر ش��ورای 
نگهبان در برنامه شناسنامه اتخاذ کرده است. من فکر 
می کنم این موضوع باید روش��ن شود که آیا سخنان 
اخیر آق��ای جنتی س��خنان نهاد ش��ورای نگهبان 
متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه است یا نظر 
شخص آقای احمد جنتی اس��ت. این اولین سوالی 

است که باید به آن پاسخ داده شود. )تابناک(

شهروند| وکیل شکات مرتضوی در پرونده تخلفات 
تأمین اجتماعی از درخواست احضار عوامل دولت قبل، 
هیأت مدیره س��ابق بانک رفاه کارگران و ش��رکت های 

زیرمجموعه تأمین اجتماعی خبر داده است.
 سال 92 کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان 
تأمین اجتماع��ی در زمان ریاس��ت س��عید مرتضوی، 
بررسی تخلفات مالی در این س��ازمان را در دستورکار 
ق��رار داد و درنهایت گزارش نهایی ای��ن کمیته پرده از 
تخلفات گسترده در این سازمان برداشت. تخلفاتی که 
در دولت قبل و در زمان ریاس��ت مرتضوی در سازمان 
تأمین اجتماعی رخ داده بود.  در آن گزارش، نام معاون 
اول رئیس دولت سابق، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دولت دهم، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی و 
برخی معاونان این س��ازمان نیز در فهرست متخلفان 
منتشر ش��د. بعد از ارس��ال گزارش تحقیق و تفحص 
مجلس شورای اس��المی از س��ازمان تأمین اجتماعی 
به ش��عبه ۱۵ دادس��رای کارکنان دولت، تعداد زیادی 
از کارگ��ران به عنوان ش��اکی خصوصی و بیمه ش��ده 
تأمین اجتماعی از مرتضوی ش��کایت کردند. اتهامات 

وارده آنه��ا، اختالس، خیانت در امان��ت، کالهبرداری، 
ارتشا و رشاء، تحصیل مال نامش��روع و اخالل در نظام 
اقتصادی علیه متخلفین این پرونده و حتی بابک زنجانی 
مطرح شد. با گذشت یک سال از گزارش مجلس، چندی 
پیش سیدحس��ین دهدش��تی عضو کمیته تحقیق و 
تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در گفت وگو با ایسنا، 
با اش��اره به قرارداد 400 میلیارد ینی  مرتضوی با بابک 
زنجانی در زمان ریاس��تش گف��ت: در صورتی که وی 
در دادگاه بار دیگر معامله ب��ا زنجانی را کتمان کند، ما 
سند های مرتبط را منتشر می کنیم. نماینده مردم آبادان 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داده بود: مرتضوی در 
دادگاه اخیرش ادعا کرده که او حتی یک ریال با زنجانی 
معامله نکرده اس��ت اما براس��اس اطالعات واصله، وی 
۱38 شرکت و کارخانجات مرتبط با شستا را به زنجانی 

واگذار کرده اس��ت. روز گذشته وکیل شکات مرتضوی 
در پرونده تخلف��ات تأمین اجتماعی از تنظیم الیحه ای 
درباره درخواست احضار عوامل دولت قبل، هیأت مدیره 
س��ابق بانک رفاه کارگران و ش��رکت های زیرمجموعه 
تأمین اجتماعی در این پرونده خبر داد. »خلیل بهرامیان« 
در گفت وگو با ایرنا افزود: در مجم��وع، این افراد بیش از 
۱00 نفر هس��تند که از دادس��را تقاضا کردم، دس��تور 
احضار همه آنها را صادر کند. وکیل ش��کات مدیرعامل 
اسبق تأمین اجتماعی افزود: روز دوشنبه هفته جاری، 
الیحه خود را به بازپرس ش��عبه ۱۵ دادسرای کارکنان 
دولت تقدی��م خواهم کرد. وی ادام��ه داد: در این الیحه 
همچنین از بازپرس پرونده درخواست کرده ام، گزارش 
کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی که 
اس��امی تمامی این افراد در آن گزارش ذکر شده، مورد 

بررسی قرار گیرد. بهرامیان همچنین درخصوص معرفی 
و پیگرد نمایندگانی که از مرتضوی کارت هدیه دریافت 
کرده بودند، افزود: مرتضوی این افراد را معرفی نمی کند 
اما ما به دنبال آن هستیم تا نمایندگانی را که تحت هر 
عنوانی از مرتضوی پول یا کارت هدیه گرفته اند، معرفی 
کنیم  تا تحت پیگرد ق��رار بگیرند. مرتضوی آخرین بار، 
سوم آذرماه درخصوص پرونده تخلفات تأمین اجتماعی 
در دادس��را حضور یافت و پس از پایان جلسه بازپرسی 
گفت: یکی از س��واالت بازپرس، درب��اره پرداخت ها به 
حدود ۱00 نماینده مجلس ب��ود و کل مبلغ نیز حدود 
200 میلیون تومان برآورد می شد که به علت عدم ارایه 
فهرست نمایندگان گیرنده هدیه اسامی آنان را پرسیدند. 
وی افزود: مستندات پرداخت این وجوه، اسناد سازمان 
تأمین اجتماعی اس��ت که آنها را ارایه کردم.  مرتضوی 
همچنین گفته بود: درباره علت عدم ارایه مش��خصات 
نمایندگان مجلس توضیح دادم که چون آقای محجوب 
قصد داشتند از این فهرست استفاده سیاسی کنند و با 
تبلیغات کاذب آبروی برخی نماین��دگان را ببرند، این 

مسئولیت را قبول کردم و فهرست را به آنها ارایه نکردم.

رئیس دولت اصالح��ات گفت: 
همان طور که امام بزرگوار، ش��هدا 
و مردم می خواس��تند باید چهره 
جمهوری اسالمی آراسته، مهربان، 
سازنده و پیش رو درتمام دنیا نشان 

داده شود.
به گ��زارش ایلنا، س��یدمحمد 
خاتمی در دیدار با خانواده ش��هید 

»مصطفی موس��وی زاده« در زادگاه��ش اردکان 
یزد با تسلیت اربعین حسینی افزود: هزینه ای که 
در انقالب پرداخت ش��ده هزینه ای است که همه 
ملت ایران پرداخته است. برخی خانواده ها با دادن 
شهید، آزاده و جانباز دین خود را نسبت به انقالب 

ادا کرده اند.
رئیس جمه��وری اس��بق کش��ورمان اظه��ار 
امیدواری کرد که آقا اباعبدالحس��ین)ع( عنایت 
ویژه ای به حال ملت ایران داشته باشد و مردم در 
تمام عرصه ها موفق باشند. رئیس بنیاد باران با بیان 
این که االن در برهه زمانی حساسی به سر می بریم 

اظهار کرد: در منطقه گروه هایی به 
نام اسالم دست به جنایات عجیبی 
می زنند که ای��ن جریانات منحرف، 
کج و واپس گرا هس��تند و در مسیر 

قدرت های بزرگ قدم بر می دارند.
رئی��س موسس��ه بین الملل��ی 
گفت وگوی فرهنگ ه��ا و تمدن ها 
تصریح کرد: جریان های به ش��دت 
ارتجاعی و مشکوک، امروز عرصه را تنگ کرده و 
این مسأله خطرناک است. رئیس دولت اصالحات 
در ادامه با امی��دواری این که به دس��ت حضرت 
بقیه اهلل)عج( عدل و داد در دنیا برقرار شود، افزود: 
انقالب ما، اسالمی بود که خواستار عزت، کرامت و 
پیشرفت مردم، برخورداری آنها و ایجاد عدالت در 
جامعه بود و ما باید این اندیشه و دستاورد را پاس 
بداریم. خاتمی گفت: همان طور که امام بزرگوار، 
ش��هدا و مردم می خواستند باید چهره جمهوری 
اسالمی آراسته، مهربان، سازنده و پیشرو در تمام 

دنیا نشان داده شود.

سیدمحمد خاتمی در دیدار با خانواده شهید موسوی زاده: 
جریان های ارتجاعی عرصه را تنگ کرده اند

ی��ک عض��و ش��ورایعالی انقالب 
فرهنگ��ی با اش��اره به س��هم بخش 
پژوه��ش در الیحه بودجه  س��ال 94 
ابراز امیدواری کرد که مجلس شورای 
اسالمی در بررسی بودجه 94 برخی 

جهت گیری ها را اصالح کند.
به گزارش ایسنا محمدرضا عارف 
در مراس��م اختتامی��ه کنفران��س 

ش��بکه های هوش��مند انرژی، با بی��ان این که 
»توسعه علم و فناوری مبنای توسعه و پیشرفت 
س��ایر بخش هاس��ت«، اظه��ار کرد: در س��ند 
چشم انداز 20س��اله، جایگاه اول را در آسیای 
جنوب غربی برای ایران تکلیف کرده اس��ت و 
در س��ند سیاس��ت های کلی علم و فناوری که 
رهبر معظم انقالب به تازگ��ی ابالغ کرده اند بر 
لزوم مرجعیت علمی در جهان تأکید شده است 
و باید تالش کرد همزمان با رس��یدن به قطب 
علمی در دنیای اس��الم به مرجعیت علمی در 

جهان نیز دست یابیم.

وی ب��ا اش��اره به رش��د علمی 
ن��و  فناوری ه��ای  در  ای��ران 
ازجمله فناوری نان��و، گفت: اگر 
تشکل های علمی حمایت شوند 
و اگ��ر جهت گیری های��ی که در 
اسناد باالدس��تی مشخص شده 
است رعایت ش��ود ما می توانیم 
در  ک��ه  هدف گذاری ه��ا  ب��ه 
سیاست های کلی علم و فناوری شده است برسیم.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
به الیحه بودجه  سال 94، گفت: برخی دوستانی 
که از جزییات الیحه بودجه  سال آینده مطلع بودند 
اعالم کردند که بخ��ش پژوهش در الیحه بودجه 
رش��د قابل توجهی نداشته اس��ت و اگر این گونه 
باشد جای نگرانی دارد. انتظار این است که مجلس 
شورای اسالمی در بودجه 94 این جهت گیری را 
اصالح کند و سهم پژوهش به عددی رسانده شود 
تا در افق ۱404 به 4 درصد سهم تحقیق و توسعه 

از تولید ناخالص داخلی برسیم.

عارف: 
کاهش بودجه پژوهشی جای نگرانی دارد

وکیل شکات سعید مرتضوی خبر داد: 

 درخواست احضار 100 مدیر دولت سابق
 به دادگاه در پرونده تأمین اجتماعی

رئیس جمهوری روز گذش��ته همزمان با اربعین حضرت اباعبداهلل 
الحسین)ع(، با حضور در شرکت صنایع شیر ایران، همراه با کارکنان این 
شرکت تولید فرآورده های لبنی کشور به عزاداری برای ساالر شهیدان 
کربال پرداخ��ت. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، 
حس��ن روحانی با اش��اره به این ک��ه این روز ب��رای ع��زاداری اربعین 
حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( تعطیل اس��ت اما بخش هایی از کشور 
برای رفع نیازهای ض��روری مردم باید همچنان ب��ه کار و تالش ادامه 
دهند، گفت: صواب عزاداری وقتی در کنار کار و تالش برای آس��ایش 
 جامعه و رفع نیازهای ضروری مردم قرار می گیرد، افزون تر می ش��ود.

رئیس جمهوری با تأکید بر این که کار یک نوع جهاد از نگاه اسالم است، 
افزود: کس��انی که برای بهبود زندگی خانواده و رفع نیازها و مشکالت 
جامعه و مردم کار و تالش می کنند اجر و پ��اداش بزرگی نزد خداوند 
دارند و از دیدگاه پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص(، پاداش کسانی که برای 
رفع نیازهای جامعه کار و تالش می کنند همانند کس��انی است که در 

میدان جهاد برای عزت و استقاللشان مبارزه می کنند.
روحانی در پاسخ به سوالی درخصوص پایین بودن مصرف سرانه شیر 
در کش��ور گفت: در گام اول دولت مصرف ش��یر در مدارس را با توزیع 
رایگان ب��اال خواهد برد تا مصرف مواد لبنی به عادت��ی برای کودکان و 

نوجوانان ما تبدیل شود. 
روحانی اظهار داش��ت: رس��انه های همگانی باید مردم را به مصرف 
موادغذایی سودمند مثل مواد لبنی تشویق کنند و دولت نیز وظیفه دارد 
با تولید س��الم و ارایه یارانه در این بخش، مردم را به این سمت هدایت 

کند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این دیدار با اشاره 
به این که مسأله اشتغال و رشد تولید، پیوسته مورد تأکید رئیس دولت 
یازدهم بوده و هست، گفت: دولت سیاست افزایش تولید و اشتغالزایی را 

در راس برنامه های خود دارد.
 شهید خرازی

 »فرماندهی بسیار توانمند و شجاع« بود
حس��ن روحانی رئیس جمهوری همچنین در دیدار با مادر ش��هید 
ح��اج حس��ین خ��رازی از فرماندهان هشت س��ال دف��اع مقدس با 
تأکید بر این که کش��ور و انق��الب با ایثار خانواده معظم ش��هدا حفظ 
شده است، از ش��هید خرازی به عنوان »فرماندهی بس��یار توانمند« و 
»ش��جاع« یاد کرد و گفت : ش��هیدخرازی فرمانده ای بس��یار توانمند 
بود و آش��نایی ام با این ش��هید بزرگوار از همان اوایل جن��گ بود و در 
عملیات های فتح آبادان، طریق الق��دس، فتح المبین و بیت المقدس 
در کنار هم بودیم. رئیس جمهوری افزود: ما به همه رزمندگان و شهدا 
 افتخ��ار می کنیم و تالش داری��م تا نیازهای جامع��ه را برطرف کنیم.

در این دیدار مادر شهید خرازی، یک جلد قرآن کریم و کتاب خاطرات 
این شهید بزرگوار را به رئیس جمهوری هدیه داد.

اگر ایثار خانواده شهدا نبود کشور و انقالب حفظ نمی شد
رئیس جمهوري همچنین شامگاه چهارشنبه به طور سرزده در منزل 
خانواده ش��هیدان خالقی پور حضور یافت و با پدر، م��ادر و خانواده این 

شهیدان واالمقام دیدار و گفت وگو کرد.
حس��ن روحانی در این دیدار با تجلیل از صبر، ایثار و فداکاری های 

خانواده معظم شهیدان، جانبازان و ایثارگران گفت: مردم ایران قدردان 
ایثار و فداکاری شهدا و خانواده های معزز آنان به ویژه خانواده هایی که 
چند شهید تقدیم کرده اند، هستند و می دانند اگر این ایثارها نبود کشور 
و انقالب حفظ نمی ش��د. رئیس جمهوري همچنین در دیدار با جانباز 
علی اوسط وکیلی خطاب به این جانباز جنگ تحمیلی گفت: شما کار 
بسیار بزرگی انجام دادید و بینایی خود را در راه خدا از دست دادید که 

خداوند به شما در دنیا و آخرت اجر خواهد داد.
روحانی در پایان درخصوص مذاکرات هسته ای با بیان این که ما در 
چارچوب اصول نظام حرکت کرده و از این راه دست بر نخواهیم داشت، 
گفت: راه ما در مذاکرات اگر چه دش��وار است چراکه به دشمنان ملت 
نمی توان اعتماد کرد و امروز طرف های غربی از روی ناچاری به پای میز 
مذاکره آمده اند، اما در ای��ن راه پرپیچ و خم با تالش مضاعف به اهداف 
خود خواهیم رسید. رئیس جمهوری سپس در دیدار با خانواده شهیدان 
صنیع خانی با اشاره به آشنایی خود با شهید سیدمحمد صنیع خانی، 
اظهار داش��ت: این ش��هید بزرگوار از روحیه بس��یار باال و برجسته ای 
برخوردار بود و همواره به فکر خدمت به مردم و کشور بود. روحانی با بیان 
این که امروز روحیه زنده دلی و همدلی در میان مردم احیا شده است، 
گفت: تالش ما این اس��ت که مشکالت موجود را با کمک و یاری مردم 
حل وفصل کنیم. دشمن همواره به شیوه  های گوناگون علیه ملت ایران 
اقدام کرده و امروز با توطئه ای به نام تحریم علیه مردم وارد صحنه شده 
است که باید از این موضوع عبور کنیم و این جز با همیاری و همکاری 

مردم امکان پذیر نیست.

در مذاکرات هسته ای در چارچوب اصول نظام حرکت می کنیم 
رئیس جمهوری در میان عزاداران اربعین در شرکت صنایع شیر ایران: 


