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اخبار
پیش بینی احمد توکلی از وضعیت تورم در سال آینده
نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی گفت :در سال بعد از بحران ،مقدار
تورم بیش از سال بحران است ،زیرا آثار آن با وقفه منتقل خواهد شد ،در
نتیجه ممکن است ما با تورم بزرگتری در سال آینده روبهرو شویم.
احمد توکلی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اقدامات دولت برای بهبود وضعیت
اقتصادی کشور اظهار کرد :دولت در این زمینه تالش بسیاری انجام داده ،اما اینکه آیا
فایده داشته یا خیر جای بحث دارد .وی افزود :دولت از  20فروردین ماه که فاجعه
ارزی رخ داد ،تالش کرد تا به کارها سرو سامان بدهد .گرچه من سیاست اتخاذی
دولت در این زمینه را قبول ندارم و فکر میکنم به نتیجه نخواهد رسید ،یکی از
ضررهایی که ما کردیم این بوده که طول دوره بحران ما زیاد شده است ،کشورهای
پیشرفتهای که بحران ارزی پیدا میکنند ،دولت آنها تالش میکند تا به سرعت
آن را رفع کند اما در کشور ما این مساله طوالنی شد .این نماینده پیشین مجلس
شورای اسالمی با اشاره به اینکه در سال بعد از بحران ،مقدار تورم بیش از سال بحران
است ،تصریح کرد :این امر بدین دلیل است که آثار آن با وقفه منتقل خواهد شد ،در
نتیجه ممکن است ما با تورم بزرگتری در سال آینده روبهرو شویم .وی ادامه داد :تا
آخر آبان ماه میزان تورم  36درصد بوده است ،اما برای فقرا که بیشترین پول خود را
صرف غذا میکنند ،تورم در بخش خوراکی  55.9درصد است.
پورابراهیمی:

پرداخت یارانه در بودجه  98نیاز به بازنگری دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :پرداخت یارانه به
صورت یکسان در حال انجام است که این موضوع در بودجه سال  98نیاز
به بازنگری دارد.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا پورابراهیمی ،اظهار کرد :با توجه به شرایط اقتصادی و
تحریمهای دشمن ،به نظر میرسد مفروضات ما در بودجه  98با بودجه  97تفاوت
داشته باشد و باید پیامدهای هر تصمیمی که در این حوزه اخذ میشود را پیشبینی
کرد .وی افزود :تعیین سیاستهای تجاری در سال  98یکی از بخشهای مهم
اقتصادی است که در این حوزه طی سال آینده با محدودیتهایی مواجه خواهیم شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از مالکهای تجارت خارجی
در حوزه فروش نفت است ،ادامه داد :در این امر براساس مفروضات بودجهای به سه
حالت خوش بینانه ،بدبینانه و متوسط تقسیم میشود .پورابراهیمی با بیان اینکه
همچنین الیحه بودجه سال  98هنوز از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی ارائه
نشده که بتوان به صورت دقیق در باره ارقام آن نظر داد و قرار است رئیس جمهوری
روز یکشنبه هفته آینده آن را در صحن علنی مجلس ارائه دهد ،بیان کرد :فروش
نفت در سال آینده در حالت خوش بینانه  2میلیون بشکه ،در حالت بدبینانه یک
میلیون بشکه و در حالت بینابین  1.5میلیون بشکه پیشبینی میشود.
وی خاطرنشان کرد :با وجود تحریمهایی که امسال در حوزه نفت ایران اعمال شد،
در هفت ماه امسال  32میلیارد دالر نفت فروخته شده وپیشبینی میشود که میزان
درآمد ایران با فروش  1.5میلیون بشکه نفت بین  50تا  55دالر برای هر بشکه،
 26تا  27میلیارد دالر باشد و از  30میلیارد دالر نیز فراتر نرود .رییس کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در خصوص سیاستهای حوزه حمایتی در بودجه
 98تاکید کرد :دولت قرار است پیشنهادی را درباره این سیاستها ارائه دهد که یکی
از این پیشنهادات در ارتباط با ثابت نگه داشتن قیمت کاالهای اساسی و تخصیص
ارز با نرخ ترجیحی است .پورابراهیمی اضافه کرد :متوسط قیمت کاالهای اساسی که
با نرخ ارز ترجیحی در سطح خرده فروشی در اختیار مردم قرار می گیرد ،نشان از آن
دارد که متوسط قیمت این کاالها در مقایسه با گذشته  70درصد بیشتر شده است.
وی ادامه داد :این امر در حالی است که قرار بوده این کاالها با نرخ ارز 4200
تومان در اختیار مصرف کننده قرار گیرد که عمال قیمت آن تفاوتی با سال گذشته
نکرده است .رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ارز  4200تومانی
باید برای مواد اولیه ،نهادههای دامی و دارو و کاالهای اساسی تامین شود ،اظهار کرد:
پیشبینی منابع مورد نیاز ما دراین بخش  13تا  14میلیارد دالر بوده و دولت برای
تامین آن اقدام کرده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه ساالنه  100هزار میلیارد دالر یارانه توزیع میشود که
در عمل به دست مردم نمیرسد ،گفت :پیشنهاد شده که برای جلوگیری از قاچاق
کاالهای اساسی که در استانهای مرزی شاهد هستیم ،تعیین سرانه مابه التفاوت
نرخ ارز ترجیحی با نرخ مازاد غیررسمی و اختصاص سرانه به افراد جامعه انجام شود
که گزارش این کار در حال نهایی شدن است.
وی با اشاره به دیگر سیاستهای حمایتی ،ادامه داد :بخش دوم حوزه سیاستهای
حمایتی در خصوص یارانه ها است ،در دولت نهم و دهم یارانه ها به صورت یکسان
پرداخت شد ،با اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم سخن از حذف دهکهای پردرآمد
به میان آمد اما اعداد تغییری نکرد ،قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نشد و توزیع یارانه
ها براساس درآمدها انجام نگرفت و همچنان پرداخت یارانه به صورت یکسان در حال
انجام است که این موضوع در بودجه سال  98نیاز به بازنگری دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه احتمال واگذاری
مدیریت منابع یارانهها به استانداران وجود دارد ،خاطرنشان کرد :همچنین یکی دیگر
از سیاستهای حمایتی موضوع تعیین و تکلیف وضعیت سهام عدالت در اقتصاد
کشور است .نزدیک  56شرکت بزرگ دراقتصاد ایران جز مهمترین این شرکتها
هستند که حدود  40درصد از سهم این شرکتها به سهام عدالتی واگذار شده که
اکنون بالتکلیف است و این امر در کارکرد اقتصادی اثر منفی گذاشته است.
پورابراهیمی بیان کرد :عالوه بر این موارد  50میلیون نفر از جمعیت ایران دارای
برگه سهام عدالت هستند که هیچ انتفاعی از آن نمیبرند.
وی با بیان اینکه در نامهای از دولت خواستار آن شدیم که جای پرداخت سود
سهام عدالت مالیکت سهام را واگذار کنیم ،تاکید کرد :همچنین ارزش سود سهام
عدالت  4000میلیارد تومان است که براساس تصمیم اشتباه دولت به صورت ریز به
افراد داده میشود و متوسط پرداخت به هر نفر ماهیانه حدود  10هزار تومان است و
این کفاف هیچ هزینهای از خانوار را نمیدهد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاستهای ارزی یکی دیگر از
موارد مربوط به بودجه سال  98بوده است ،بیان کرد :در ماه های پایانی سال گذشته
دولت با یک شوک ارزی مواجه شد ،ما می توانستیم این امر را مدیریت کنیم اما
دولت در  21فروردین ماه در پی یک تصمیم غیرکارشناسی شرایط را بدتر کرد ،این
اقدامات دولت مانند افزایش نرخ سود سپرده بانکی بدون هماهنگی با مجلس صورت
گرفته است .پور ابراهیمی ادامه داد :این تصمیم حدود  15هزار میلیارد تومان در
ترازنامه بانکی اثر منفی گذاشت و بازار ارز را هم از مشکل خارج نکرد و بر روی آن
نیز اثر منفی باقی گذاشت.
وی اظهار کرد :در سال گذشته طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز را در کمیسیون
اقتصادی مجلس تدوین کردیم و با مشورت فعاالن اقتصادی و مدیران این امر نهایی
شد ،اما همان روزی که در مجلس برای این موضوع جلسه داشتیم ،دولت طرح ما
را رد کرد و سیاستهای ارزی خود را تغییر داد و معاون اول رئیس جمهوری نیز
اعالم کرد که به مردم به هر میزان که ارز برای هر کاالیی بخواهند ارائه خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در سال  98باید
به سوی نرخ واحد ارز حرکت کنیم که حجم عظیم تقاضا در بازار ثانویه و نیما تامین
کند ،تصریح کرد :همچنین این مساله انگیزه را در صادرکنندگان ایجاد میکند.
پورابراهیمی در خصوص افزایش نرخ سوخت ،خاطرنشان کرد :سیاست های ما
در قانون هدفمندی یارانه ها این بود که آرام آرام به نقطه ای پیش برویم که قیمت
حامل های انرژی به قیمت های منطقه ای نزدیک شود ،آثار ناشی از قاچاق مواد
سوختی کم گردد و رقابت صحیح تری در اقتصاد بوجود آید اما با پایین بودن نرخ
حامل های انرژی این اهداف محقق نشده است.

خرازی در چهارمین کنگره حزب ندای ایرانیان :کنشگران سیاسی تجربه سال  84را تکرار نخواهند کرد
دبیر کل حزب ندای ایرانیان گفت :با وجود مشکالت فراوانی که در کشور وجود دارد ،کنشگران سیاسی هوشمندانه تجربه سال  84را تکرار نخواهند کرد که نتیجه آن جمود و به هدر رفتن استعدادها و ظرفیت های کشور است .به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا« ،سیدصادق
خرازی» صبح امروز (جمعه) و در چهارمین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان با بیان این مطلب افزود :کشور در شرایط خاص و ویژه ای قرار دارد ،نشاط سیاسی و اعتماد به نفس تا حدی آسیب دیده است و نقدهای جدی به عملکرد دولت و دولتمردان وجود دارد .وی
ادامه داد :مشکالت و گرفتاری های مردم ،گرانی ها ،نابسامانی و تحریم ظالمانه استعمار و استکبار جهانی و بی تدبیری ها در مدیریت همه واقعیت های امروز جامعه ما هستند و عدم امنیت برخی کنشگران سیاسی سلسله اندام جریان های سیاسی کشور را لرزانده است.

در گفت و گو با محسن رهامی بررسی شد

عامل شکست طرح تابستان داغ آمریکا چه بود؟
یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت :تا زمانی که آرمانهای
انقالب اسالمی پا برجا بوده و انقالب در مسیر اولیه خود
حرکت میکند ،مردم سختیها را تحمل کرده و از نظام در
برابرتوطئههایآمریکاپشتیبانیمیکنند.
محسن رهامی در گفتوگو با ایسنا ،درباره دالیل شکست آمریکا
برای ایجاد ناآرامی در ایران پس از اعمال تحریمها اظهار کرد:
آمریکا از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تالش کرده است تا انقالب
را دچار مشکل کند و هنوز هم برنامههای آمریکا تمام نشده
است و آنها تالش دارند تا جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک
کشور مستقل و قدرتمند اسالمی به اهداف خود نرسد .اقدمات و
توطئههای آمریکا تا به امروز ادام ه پیدا کرده است و در آینده هم
ادام ه مییابد.
وی تصریح کرد :شکست آمریکا در این طرح به دالیل مختلفی
بر میگردد .یک دلیل آن است که اکثریت مردم ایران و منطقه،
از آرمانهای نظام جمهوری اسالمی ایران حمایت میکنند.
آرمانهایی از نظیر عدالتخواهی ،اسالم خواهی و حمایت از
مستضعفان و مظلومان آرمان هایی است که در تکمیل آرمانهای
انبیاء بوده و جمهوری اسالمی ایران به دنبال تحقق آنهاست .مردم
به خاطر این آرمانها فداکاری کرده و فشارها را تحمل میکنند.
تا وقتی که این آرمانها پا برجا باشد ،وحدت مردم حول این
آرمانها وجود دارد.
عواملی که موجب شکست توطئههای دشمن میشود،
میتواندآسیبببیند
این فعال سیاسی همچنین با بیان این که وحدت و انسجام ملی
یکی دیگر از دالیل شکست آمریکا است ،خاطر نشان کرد :این
وحدت و انسجام از اول انقالب وجود داشته است و تا وقتی انقالب
در مسیر اولیه خود حرکت میکند ،مردم از نظام انقالب دفاع
میکنند .پس از تمام کارشکنیهای که در  40سال گذشته علیه
کشور ما انجام شده است ،همچنان مردم در صحنههای انقالب
مثل انتخابات حضور پرشوری داشته و حمایت خود را از نظام
اعالم میکنند .همین اتحاد و انسجام به آمریکا این اجازه را نداده
است تا در صفوف مردم شکاف ایجاد کند.
این عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی مدرسان دانشگاهها،
یادآور :مردم ایران ،مردمی فرهیخته و با سابقه طوالنی فرهنگی
هستند و چنین مردمی به راحتی تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار
نگرفته و از مسیر خود دست بر نمیدارند.
وی با اشاره به تواناییهای سیاسی ــ نظامی کشورمان ،بیان
کرد :ایران به عنوان یک دولت قدرتمند در منطقه ایفای نقش
میکند و آمریکا هم متوجه شده است که هزینه مقابله نظامی

با ایران برای آنها چقدر زیاد است .افزایش توانایی نظامی ایران
موجب شده است که آمریکا به دنبال اقدام نظامی علیه کشورمان
نباشد زیرا آنها متوجه شدهاند که ایران مانند طالبان،القلعده یا
صدام نیست که با حمله نظامی شکست بخورد.
وحدت اقوام و مذاهب در کشور مرتب رصد و تقویت شود .اهل
سنت با اینکه از نظام حمایت میکنند اما گالیههایی هم دارند
رهامی در ادامه ،خاطر نشان کرد :عواملی که موجب شکست
توطئههای دشمن میشود ،میتواند آسیب ببیند .آرمان
عدالتخواهی میتواند با عملکرد مسئوالن آسیب ببیند .مسائلی
مثل فساد ،رانت و پولشویی میتواند به آرمان عدالتخواهی ضربه
بزند یا اگر مردم به این نتیج ه برسند که کارگزاران نظام به فکر
عدالت نیستند ،این آرمان آسیب می بیند.
این فعال سیاسی تاکید کرد :باید وحدت اقوام و مذاهب در
کشور مرتب رصد و تقویت شود و حاکمیت نشان دهد میان

اقوام و مذاهب برای دادن فرصتهای شغلی ،مدیریتی ،سیاسی و
اجتماعیتفاوتیقائلنیست.مردمکردستانوسیستانوبلوچستان
با این که از نظام حمایت میکنند ،اما گالیههایی هم دارند که چرا
از میان اهل سنت یا کردها کسی به وزارت یا استانداری انتخاب
نمیشود؟ از سویی باید فضایی آزاد در رسانهها و دانشگاهها ایجاد و
اجازه نقد سیاستها داده شود .هر چه فضا برای بیان آزادانه مطالب
و نقدها فراهم باشد ،بقای نظام بیشتر تضمین میشود.
ارتقای توان دفاعی کشور جای تقدیر دارد اما برد موشکها
فقط بخشی از توانایی کشور را افزایش میدهد .توجه به عدالت
اقتصادی ،تامین معیشت مردم ،حل مشکالت اقتصادی و کسب
رضایت مردم ،توانایی دفاعی ما را تکمیل میکند
این استاد دانشگاه همچنین یادآور شد :جمهوری اسالمی
ایران در ارتقای توان دفاعی خود بسیار خوب عمل کرده و تحت
فشارهای آمریکا حاضر نشده است از افزایش توان دفاعی خود

دست بردارد و این مساله جای تقدیر دارد ،اما برد موشکها فقط
بخشی از توانایی کشور را افزایش میدهد .کشور شوروی قویترین
موشکها را داشت ،اما موشکهای برد بلند مانع فروپاشی شوروی
نشد .آن چه که میتواند توانایی دفاعی ما را تکمیل کند ،توجه به
عدالت اقتصادی ،تامین معیشت مردم ،حل مشکالت اقتصادی و
کسب رضایت مردم است.
رهامی در پایان گفت :ما باید توانایی خود را در سطح بینالمللی
افزایش دهیم که البته این عمل در دولت روحانی انجام شد و ما
از پیوندهای جهانی بهره بردیم .به گونهای که پس از خروج آمریکا
از بر جام ،این آمریکا بود که در شورای امنیت تنها ماند .بخشی از
این موفقیت به توانایی سرداران صلح ما باز میگردد .پیوستن به
لوایحی مثل مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و FATF
میتواند کشور ما را تابع قواعد بینالمللی نشان داده و موجب شود
تعامالت ما با نظام بینالملل افزایش یابد.

جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا (ص) :

برد موشک صیاد  3افزایش می یابد
جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا (ص) ارتش جمهوری
اسالمی ایران اعالم کرد :برد موشک های پدافند هوایی صیاد  3افزایش
پیدا خواهد کرد.
امیر سرتیپ علیرضا الهامی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار دفاعی امنیتی ایرنا،
اعالم کرد :قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا (ص) ارتش همچون سایر بخش های
کشور برنامه های ویژه ای برای چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی دارد.
وی به تالش های این قرارگاه به منظور ارتقای توان دفاعی کشور اشاره کرد و گفت:
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا (ص) ارتش ساخت و تجهیز شبکه های جدید دفاعی
را در دستورکار دارد.
جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا (ص) ارتش اعالم کرد :اکنون
کارشناس قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا (ص) ارتش و وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح در حال ارتقای برد موشک صیاد  3هستند تا این موشک بتواند با توان
بهتری دست به عملیات بزند.
تیر ماه سال گذشته خط تولید انبوه موشک صیاد سه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح افتتاح و نخستین موشک ها از این نوع تحویل قرارگاه پدافند هوایی
خاتم االنبیا (ص) ارتش جمهوری اسالمی ایران شد.
بر اساس اعالم وزارت دفاع سامانه صیاد  3با برد عملیاتی حدود  120کیلومتر و
ارتفاع پروازی  27کیلومتر در مقابل تهدیدات هوایی در برد متوسط و بلند طراحی
شده است.
موشک صیاد  3بر اساس آخرین فناوری های روز دنیا طراحی شده و قادر است
با انواع مختلف تهدیدات مانند هواپیماهای جنگنده رادار گریز ،هواپیماهای بدون
سرنشین ،موشک های کروز ،بالگردها و انواع مختلف پرنده های مدرن دارای مانور،
سرعت و ارتفاع باال در محدوده عملیاتی خود درگیر شود.
این موشک دارای هدایت ترکیبی و مجهز به جستجوگرهای پیشرفته فعال ،نیمه

فعال و همچنین مادون قرمز است و از قابلیت های پیشرفته مقابله با انواع جنگ
الکترونیک بهره می برد.
باور  373رونمایی می شود
امیر الهامی افزود :همچنین سامانه پدافند هوایی باور  373نیز آخرین مراحل آماده
شدن خود را سپری می کند و به زودی رونمایی می شود.
بر اساس اعالم مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سامانه موشکی
باور  373که به اس  300ایرانی معروف است ،با برد بیش از  200کیلومتر و ارتفاع
 27کیلومتر از قابلیت هایی بیشتری نسبت به سامانه اس  300روسی بهره می برد.
مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پیش از این اعالم کرده بودند که باور
 373آزمایش های خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
سامانه پیامبر اعظم تجهیز می شود
وی همچنین اعالم کرد :سامانه فرماندهی و کنترل کامال بومی پیامبر اعظم قرارگاه
پدافند هوایی خاتم االنبیا (ص) ارتش نیز در حال ارتقا و تجهیز به قابلیت های جدید
است که پس از نهایی شدن رونمایی می شود.
سامانه پیامبر اعظم که از شهریور ماه سال  94رونمایی شد ،نخستین سامانه
فرماندهی و کنترل کامال بومی در کشور است که کار فرماندهی صحنه نبرد را به
صورت متمرکز انجام می دهد.
سامانه فرماندهی کنترل کامال بومی می تواند هدایت ،رهگیری اهداف ،تصمیمسازی
برای سامانه های موشکی ،تخصیص نوع سالح و پیش بینی اهداف دشمن را در
دستورکار خود قرار دهد و با این سامانه فرمانده نبرد به راحتی می تواند با داده های
سامانه فرماندهی و کنترل ،تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
ارتقا رادارها
جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا ادامه داد :در رابطه با ارتقای برد،
ارتفاع و دقت رادارها نیز اقداماتی در حال انجام است و در این زمینه نیز دستاوردهایی

را به زودی خواهیم داشت .امیر الهامی زمانی دقیق را برای رونمایی از تسلیحات دفاعی
ذکر شده اعالم نکرد .وی گفت :تمام تالش خود را بکار می گیریم تا این تسلیحات
هرچه زودتر وارد چرخه عملیاتی شوند.
امیر الهامی در بخش دیگری از صحبت های خود به قدرت قرارگاه پدافند هوایی
خاتم االنبیا (ص) ارتش برای حفاظت از آسمان کشور اشاره کرد و اظهار داشت :هیچ
نقطه ای از آسمان کشور وجود ندارد که حداقل سه رادار به صورت همزمان آن را
رصد نکنند.
جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا تصریح کرد :با وجود چشمان
بیدار قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا(ص) ارتش هیچ پرنده ای نمی تواند بدون اجازه
از آسمان کشور عبور کند.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران :

بدانیم اگر گرفتار بی برکتی شدیم به وظایف خود عمل نکردیم
خطیب نماز جمعه این هفته تهران یادآورشد که اگر جایی
گرفتار بی برکتی شدیم بدانیم که به وظایف خود عمل
نکردیم.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین کاظم صدیقی در
خطبه اول نماز سیاسی عبادی جمعه این هفته تهران با بیان
اینکه تقوا هم دنیا و هم آخرت است ،اظهار کرد :تقوا مایه نزول
برکات آسمان و جوشش برکات زمین است .وعده خدا حق است.
اگر جایی گرفتار بی برکتی شدیم بدانیم که به وظایف خود عمل
نکردیم .تقوای علمی آن است که انسان به آنچه الزمه حیات
طیبه است آگاهی پیدا کند.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران ،عنوان کرد :باورها خراب

است که اخالق ها خراب شده است .باورها مشکل دارد که
حرکت تهاجمی از نظام الهی به حرکت های انفعالی در مقابل
دشمن تبدیل می شود .باید عقیده ها را درست کرد .امروز دشمن
از شبکه های بی شناسنامه و ماهواره ها و  ...که در مدارس
و دانشگاه ها وجود دارند استفاده میکند که اعتقادات توحید،
والیت و امامت و والیت فقیه را که بار کالمی و عقیدتی دارد
بمباران می کند.
وی ،خاطرنشان کرد :وقتی به نظام و مسئولین تردید باشد
اعتقادات محکم نخواهد بود .باید انسان بتواند از مال و شهوت
بگذرد .ما هم در اعمال و هم در اعتقادات باید تقوا داشته باشیم.
برخی می خواهند تمام مواریث مملکت را برای خود داشته

باشند .حرص و طمع خالف تقوا است .در احکام شرعی آنهایی
که یاد نمی گیرند بی تقوایی دارند .در قرآن کریم سرچشمه همه
خوبی ها تقوا است .کسانی که برای بیکاری و مجردبودن جوانان
نگران هستند کمر می بندند که کاری انجام دهند.
صدیقی ،تصریح کرد :نیکوکاری بدون تقوا برای توطئه است
و فتنه محسوب می شود .بدون تقوا و ایمان ب ِر فایده نداردِ .بر در
کنار تفوا به کار می رود .ظلم ناامنی است و تجاوز به حقوق رعیت
ناامنی ریشه ای است .اگر مسئولینی با برنامه های غلط و عدم
استفاده از امکانات داخلی و ...خود منجر به ناامیدی شوند تقوا
دیگر معنا ندارد .کسی که تقوا داشت و خود و جامعه را اصالح
کرد به ثبات ایمان و توحید می رسد و هیچ حزنی موجب به

هم ریختگی او و زندگی اش نخواهد شد .بر اساس قرآن لباس
تقوا یعنی آن چیزی که با آن بروز و ظهور دارید و شناخته می
شوید .بروز و ظهور شما باید به گونه ای باشد که مردم شما را با
این لباس بشناسند .در جامعه اسالمی بی تقوایی نباید راه داشته
باشد .خطیب نماز جمعه تهران با تاکید به اهمیت ازدواج،گفت:
مسئولین و والدین برای فرزندان خود اعتبار کسب کنید .نبود
ازدواج برهنگی است .در مورد حجاب ،حجاب ارزش است .یک
خطر که جامعه را گرفتار کرده این است که عدم ازدواج در
باالرفتن فحشا ،تنگ نظری هاو عصبی بودن ها تاثیر گذاشته
است .برهنگی در حال باب شدن است .در جامعه پوشش الزم
است.

دادستان عمومی و انقالب قم:

وحید صیادی نصیری در زندان فوت نکرده است
دادستان عمومی و انقالب قم گفت :نصیری ،زندانی زندان لنگرود که به جرم
توهین به مقدسات در فضای مجازی در حال گذراندن محکومیت حبس خود
بوده ،به لحاظ بیماری کبدی دچار وخامت اوضاع جسمانی شده به بیمارستان
اعزام و بعد از هفت روز بستری بودن در همان بیمارستان فوت میکند.
به گزارش ایسنا  ،به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب قم ،مهدی کاهه
با تکذیب فوت وحید صیادی نصیری در زندان گفت :نصیری ،زندانی زندان لنگرود که

به جرم توهین به مقدسات در فضای مجازی در حال گذراندن محکومیت حبس خود
بوده ،لیکن به لحاظ بیماری کبدی دچار وخامت اوضاع جسمانی شده به بیمارستان
اعزام و بعد از هفت روز بستری بودن در همان بیمارستان فوت میکند.
وی افزود :تشخیص علت تامه فوت توسط پزشکی قانونی در حال بررسی
است.
نصیری سوابق متعدد در تهران و کرج و  ...در زمینه توهین به مقدسات ،ائمه اطهار

(ع) ،اقدام علیه نظام و  ...داشته است و با همین عناوین اتهامی محکوم به حبس
گردیده بود.
دادستان عمومی و انقالب قم همچنین از بازداشت یکی از مدیران استان قم خبر داد
و گفت :مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم به اتهامات تضییع حقوق بیت المال،
دریافت رشوه و غیره تحت قرار متناسب از سوی بازپرس رسیدگیکننده بازداشت شد.
به گفته وی ،تحقیقات در مورد این پرونده همچنان ادامه دارد.

