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سال پانزدهم ـ شماره 4325

گزیده اخبار
پخش مصاحب ه لري كينگ با احمدينژاد امشب از شبكه اول سيما

لري كينگ مجري معروف ش��بكه س��ي ان ان امريكا براي دومين سال متوالي در
جريان سفر رئيسجمهوري اسالمي ايران به نيويورك با دكتر احمدينژاد به گفتوگو
پرداخ��ت كه در اين مصاحبه چالش��ي صحنهه��اي جالبي از تس��لط رئيس جمهوري
اسالمي ايران و تزلزل مباني استداللي غرب رقم خورد .مشروح اين مصاحبه و پشت
صحنه آن امشب (پنجشنبه شب) بعد از خبر  21از شبكه اول سيما پخش ميشود.

نشانه جدايي سران اصالحات از راه واليت و ملت

نماينده اروميه در مجلس ش��وراي اسالمي گفت :ديدار سيدمحمد خاتمي رئيس
جمهور پيش��ين با جورج س��وروس نش��انه جدايي س��ران اصالحات از راه رهبر معظم
انقالب اس�لامي و ملت مس��لمان ايران است .حجت االسالم سيد سلمان ذاکر افزود:
ديدارهاي خاتمي با سران غرب تنها او را هرچه بيشتر از محور واليت فقيه دور ميکند
و شايد اين بزرگترين اشتباه دوران زندگي او است .عضو کميسيون حقوقي و قضايي
مجلس هش��تم در خصوص افشاي اظهارات محمد خاتمي در ديدار با جورج سوروس
رئي��س هيأت مديره مؤسس��ه جامعه ب��از( )OSIافزود :ملت ايران ب��ه خوبي ميدانند
که دش��منان به دنبال ضربه زدن به نظام اس�لامي براي تأمين منافع خود هستند لذا
ديدارهاي خاتمي با بيگانگان در راستاي تأمين منافع آنان است.

آتشافروزان اختالف اكنون مدعي طرح وحدت شدهاند

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت :كساني كه خود آتش اختالف را برافروختند اآلن
مدعي دادن طرح براي وحدت هستند .محمد حسين فرهنگي نماينده مردم تبريز افزود :مردمي
كه با مشاركت  85درصدي در انتخابات شركت كرده و در ميان آنها درصد قابل توجهي به رئيس
جمه��ور رأي داده اين در عرف همه كش��ورها به اين معني اس��ت كه ملت اعتم��اد بااليي به نظام
سياسي دارند لذا كساني كه ميخواهند چنين اعتمادي را زير سئوال ببرند و با نتايج آن مخالفت
كنند طبعاً جزو آن اقليت ناچيزي هستند كه چه بسا نظام جمهوري اسالمي را قبول ندارند .عضو
فراكسيون اصولگرايان مجلس همچنين درخصوص طرح وحدت تصريح كرد :اين افراد بايد خود
قبول كنند كه ديگران خوش��بينانه با اين اقدام همراهي نخواهند كرد زيرا ممكن است يك نيت
مناسبي پشت آن باشد كه در جهت غير آنچه كه به زبان ميآورند و بيان ميكنند باشند.

بيداري دانشجويان مخالفان آراي ملت را ناكام گذاشت

عضو كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي
اس�لامي گفت :بيداري و منش باالي سياس��ي دانش��جويان مانع از
موفقيت آش��وبطلبان و مخالفان آراي مل��ت در اجراي پروژه جديد
در محيط دانشگاهها ش��ده است .غالمرضا كرمي اظهار داشت :يك
جريان همس��و با بيگانگان بارديگر دس��ت به تحري��ك افكار عمومي
براي اغتش��اش زد و س��عي داشت كه دامنه اغتشاش��ات را به محيط
دانشگاهها سوق دهد بلكه بتواند با بهرهگيري از پتانسيل دانشجويان
به اهداف ش��وم خود برسد كه خوش��بختانه با بيداري و منش باالي سياسي دانشجويان ما،
اي��ن حركت ناموفق مان��د .وي گفت :از آنجا كه توده دانش��جويان و اكثريت قاطع اين طيف
از جامعه به دنبال ايجاد فضايي آرام در دانش��گاهها و فضاي علمي هستند هيچ چراغ سبزي
نبايد به عوامل اغتشاش نشان دهند و تا امروز نيز اين فضا بر دانشگاهها حاكم بوده است.

رهنمودهاي مقام معظم رهبري عامل اصلي وفاق ملي و آرامش در جامعه

قائ��م مق��ام ح��زب اعتماد مل��ي نيز گفت :نميش��ود كس��ي نظام را قبول داش��ته
باش��د اما والي��ت فقيه را نپذي��رد ،اصل واليت فقيه ب��ر همگان محرز اس��ت لذا اولين
گام ب��راي ب��رون رفت از اين فضا ايج��اد آرامش و امنيت و وحدت اس��ت همانگونه كه
مقام معظم رهبري بر آن تأكيد داشتند.حجتاالسالم رسول منتجبنيا تصريح كرد:
قطع��اً رهنمود مقام معظم رهبري يكي از عوام��ل اصلي وفاق ملي و آرامش در جامعه
اس��ت.وي گفت :بايد اجازه داد مش��كالت داخلي در بين جريانات سياس��ي از طريق
طرفين بررسي و حل و فصل شود.

گزارش
نمايندگان مجلس در آستانه مذاكرات با کشورهای  5+1تأکید كردند

وحدت ملی در دفاع از منافع ملی

گروه سياس�ي – آنج��ا كه بح��ث مناف��ع و مصالح ملي مط��رح اس��ت ،ديگر فرق
نميكند كه اكثريت باش��ي يا اقليت ،اصولگرا باش��ي يا اصالحطلب ،چرا كه اينجا تنها
چيزي كه رخ مينمايد ،اين است كه ايراني هستي ،آن هم ازنوع باغيرتش و هيچ گاه
حاضر نيس��تي ذرهاي از حق مس��لم خود عقبنش��يني كني و در مقاب��ل زيادهخواهان
بيمنط��ق پاي عق��ب بگذاري .نماين��دگان مجلس ني��ز در اين خص��وص تأكيد كردند
ل قرار دادن عزت ملي و اس��تفاده از بهترين
كه گروه مذاكرهكننده هس��تهاي با س��رفص 
روشهاي ديپلماتيك از موضع قدرت بر سر ميز مذاكرات حاضر شوند.
گروه مذاكرهكننده با قدرت از حقوق ملت دفاع كند
در همين زمينه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی از گروه مذاکرهکننده
هس��تهای خواس��ت در مذاکرات امروز با گروه  ،5+1با قدرت از حقوق هس��تهای ملت
ایران دفاع کند.
به گ��زارش واحد مرک��زی خبر ،غالمرضا مصباحی مقدم در حاش��یه جلس��ه علنی
مجلس درباره موقعیت کنونی جمهوری اس�لامی ایران در موضوع هس��تهای گفت :ما
امروز به باش��گاه کشورهای هستهای پیوسته و توانس��تهایم این فناوری را به طور کامل
بومی کنیم.
وی با تأكيد بر اینکه ش��رایط ایران برای تولید مواد هستهای و غنیسازی اورانیوم
بس��یار خوب اس��ت و با س��رعت قابل توجهی پیش میرود ،ادعاهای برخی کشورهای
غربی را مبنی بر اینکه ایران در پی تولید سالح هستهای است رد کرد.
تیم مذاکرهکننده ،ازحقوق ملت ایران دفاع کند
عضو فراكسيون اقليت مجلس نيز گفت :از گروه مذاکرهکننده هستهای ایران در ژنو
انتظار داریم از حق و حقوق و منافع کش��ورمان دفاع کند و با همه جانبهنگری تصمیم
بگیرد.
مسعود پزشکیان در توصیه به گروه مذاکرهکننده کشورمان تصریح کرد :اگر کاری
کنیم که منافع اس�لام ،انقالب و کش��ورمان محقق شود به این معنی است که با قدرت
ظاهر شدهایم.
وی تأكيد کرد :این گروه باید آگاهی دقیقی از وضع کش��ور داشته باشد و انتخابی
که مزیت و مصلحت کشور را در پی داشته باشد ،برگزیند.
ازحق فناوری غنیسازی کوتاه نمیآییم
ناي��ب رئي��س دوم مجل��س ه��م ب��ا اش��اره ب��ه مصوب��ه مجل��س و همچنی��ن تصریح
سیاس��تهای راهبردی نظ��ام گفت :غربیها ب��ه صراحت به ما گفتند ب��ه چیزی کمتر
از متوق��ف ش��دن هم��ه فعالیتهای ش��ما رضای��ت نمیدهی��م ولی این ح��رف ،حرفی
غیرقانونی ،غیرمستدل و زور است و طبیعی است که ما زیر بار چنین حرفی نرویم.
باهن��ر اف��زود :دس��تیابی به فن��اوری غنیس��ازی حق مس��لم همه اعض��ای آژانس
بینالمللی انرژی اتمی از جمله ماست و از این حق هم کوتاه نمیآییم.
باهنر خاطرنش��ان كرد :مهم این اس��ت که ب��رای همه این فعالیته��ا در چارچوب
پادمان آژانس استدالل حقوقی داریم و به وظایف خودمان متعهد هستیم.
باید به سمت صادرات میلههای سوخت هستهای برویم
همچنين ديگر عضو فراکس��یون اقلیت مجلس گفت :امیدواریم در آینده به جایی
برس��یم که میلههای س��وخت هس��تهای را هم در داخل تولید کنی��م و صادرکننده این
کاالی اقتصادی باشیم.
علیرضا محجوب تأكيد کرد :گروه مذاکرهکننده ایرانی در مذاکرات  5+1که امروز
در ژنو انجام میشود باید عزت ملی را سرفصل مذاکرات خود قرار دهد.
وی ب��ا تأكي��د ب��ر اینکه باید ت�لاش کنیم موض��وع تولید برق هس��تهای به ش��کل
موضوعی تخصصی مطرح ش��ود و پیش برود گفت :حساس��یت منطقهای ایران چنین
حسی در مخالفان جمهوری اسالمی ایجاد میکند که نخواهند ما خودکفا باشیم.
باید ازموضع قدرت مذاکره کنیم نه ازموضع دفاع
همچنين نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد :گروه مذاکرهکننده ایران باید
از موضع قدرت سر میز مذاکره حاضر شود.
علی مطهری در اين خصوص گفت :حالت تدافعی در مذاکرات معنی ندارد چرا که
معتقدیم دستیابی به انرژی صلحآمیز هستهای حق طبیعی ماست و برای رسیدن به آن
نباید هیچ مانعی وجود داشته باشد.
تعامل و رايزني بر مبناي حفظ حقوق
يك��ي ديگ��ر از اعض��اي فراکس��یون اقلی��ت مجل��س ميگوي��د :انتظ��ار م��ا از گروه
مذاکرهکننده هستهای این است که از حق مسلم ایران دفاع کند.
قدرتاهلل علیخانی افزود :انتظار ما از مذاکرهکنندگان هستهای کشور این است که
ضمن پافشاری بر حق ملت ایران ،با طرف مذاکرهکننده ،تعامل و رایزنی داشته باشند.
وی گف��ت :این تعامل و رایزنی باید به نحوی باش��د ک��ه هم حقمان محفوظ بماند و هم
اینکه بحران پیش نیاید.

وزیر اطالعات :تروریست های کردستان وابسته به القاعده هستند

گروه سیاس�ی  -جمع�ي از وزيران به
همراه رئيس دفتر رئيس جمهور ،دس�تيار
ارشد رئيس جمهور ،رئيس سازمان تربيت
بدني و دكتر احمدينژاد ديروز پس از پايان
جلس�ه هيأت دول�ت در جم�ع خبرنگاران
حاضر ش�ده و با اعالم جديدترين خبرها،
پاسخگوي پرسشهاي متنوع آنها بودند.
رئي��س دفت��ر رئي��س جمهور و سرپرس��ت
نهاد رياس��ت جمه��وري پ��س از پايان جلس��ه
هي��أت دول��ت در جم��ع خبرن��گاران درب��اره
زم��ان معرفي س��ه وزير باقي مان��ده گفت :فكر
نميكنم كه زمان معرفي وزرا زياد طول بكشد
و رئيس جمهور پس از مشخص کردن اين وزرا،
هر سه را با هم معرفي خواهد کرد.
اسفنديار رحيم مشايي همچنين در پاسخ
به اين پرس��ش كه آيا رئيسجمهور ميخواهد
از تمام زمان قانوني در اداره وزارتخانهها توسط
سرپرس��ت اس��تفاده كن��د ،اظه��ار ك��رد :چون
رئيسجمه��ور هنوز زم��ان دارن��د ،ميخواهند
درب��اره وزارت رفاه هم به تصميم قطعي برس��ند
و بع��د آنها را اع�لام كنند .وي درب��اره تغييرات
احتمالي در نهاد رياس��ت جمه��وري ،گفت :در
حال مطالعات در حوزه نهاد رياس��ت جمهوري
هستيم و فع ً
ال معاون اجرايي منصوب نميشود
چ��را ک��ه مأموريتها بيش��تر متوجه نهاد ش��ده
اس��ت .رئيسدفت��ر رئيسجمه��ور همچني��ن
درباره برخي ش��ائبهها مبني بر عدم رس��يدگي
الزم به نامههاي مردمي گفت :چنين شائبهاي
بياس��اس اس��ت چ��را ك��ه اي��ن دول��ت در كنار
فعاليتهاي استراتژيك ،رسيدگي به مشكالت
و مس��ائل مردم را مسئلهاي پيشپا افتاده تلقي
نميكند و هرچه بيشتر ميگذرد ،با دقت بيشتر
ي به نامههاي مردمي است.
به دنبال رسيدگ 
جزئياتي از دس�تگيري تروريستها
در كردستان
وزير اطالعات هم در حاش��يه هيأت دولت
ب��ه بيان جزئيات��ي درخص��وص ترورهاي اخير
كردستان و دستگيري تروريستها پرداخت و
با بيان اين كه هدف اصلي تروريس��تها برهم
زدن امنيت كردس��تان بود ،گفت :پس از سفر
مق��ام معظم رهب��ري امنيت خوب��ي در منطقه
کردس��تان به وجود آمده بود و تروريستها به
دنبال اين بودند تا اين امنيت را از بين ببرند.
حجت االس�لام مصلح��ي ادام��ه داد :نوع
ترورها گوياي اين حقيقت است که هدف آنها
تنها اهل سنت نبوده اس��ت و تروریستهایی
که در کردستان شناسایی شدهاند ،فقط اهل
س��نت را مورد ه��دف ق��رار ندادهان��د ،بلکه دو
قاضی شیعه را نیز هدف گرفته بودند.
وزي��ر اطالعات با بيان اي��ن كه تقریباً تمام
اعضای تیم تروریستی دستگیر شدند ،گفت :
یکی از س��ربازان گمنام ام��ام زمان (عج) و یک
پاس��دار به ش��هادت رس��یدند اما موفق شدیم
ح��دود  4نف��ر از آن��ان را مع��دوم و  14نف��ر را
دستگیر کنیم .مصلحی ،تروریستها را وهابی
و وابسته به گروههايي همچون القاعده خواند

عکس «ایران» :امیرحسام زرافشان

يك جريان سياسي در راستاي اهداف دشمنان شعار ضدامام سر ميدهد

ام��ام جمعه مش��هد تأکيد ک��رد :يک جريان سياس��ي خاص به
ظاهر خود را وابس��ته به افکار امام خميني(ره) معرفي ميکند ولي
زماني که پاي شعار وسط ميآيد در راستاي اهداف دشمنان ،شعار
ض��د امام راحل س��ر ميدهن��د .آي��ت اهلل «س��يداحمد علمالهدي»
اف��زود :در راهپيماي��ي روز جهاني قدس به عنوان ي��ادگار مهم امام
راحل که ملت مؤمن و انقالبي شعار ضد استکباري و ضد اسرائيلي
و حمايت از مردم مظلوم فلسطين را سر دادند ،اين دسته اشخاص
و جريان خاص در راستاي اهداف دشمنان شعار نه غزه نه لبنان را فرياد ميزدند.

خبرهای جدید دولتمردان در حاشیه هیأت دولت

و اف��زود  :از ارتباط��ات آنه��ا با برخی ش��بکهها
اطالعات خوبی کسب کردهایم.
صلح و دوستی پیام رزمایش اخیر
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نيز در
پاسخ به این که برخی رسانهها تالش میکنند
رزمایش اخیر را با مذاکرات  5+1ارتباط دهند،
گفت :پی��ام رزمایش ب��رای کش��ورهای منطقه
و همس��ایه پیام صلح و دوس��تی اس��ت .س��ردار
س��رتیپ احمد وحیدی با بیان این که در اجرا و
پیشبرد برنامههای دفاعی کشور مشکل خاصی
وجود ن��دارد ،اف��زود :پی��ام این رزمای��ش برای
کش��ورهایی که قصد س��وء به امنیت و مرزهای
کشورمان داشته باش��ند ،جواب کوبنده است.
س��ردار وحیدی با رد تبلیغات رسانههای غربی
درباره فرسودگی تجهیزات نظامی ایران گفت:
ما همواره بهینهسازی و ارتقای جنگافزارهای
دفاع��ی کش��ور را در دس��تور کار داری��م .وی
تصریح ک��رد :همه تجهی��زات نظامی ای��ران در
صحنه عمل است و به خوبی کار میکند و هیچ
مشکلی ندارد .وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مس��لح درباره حض��ور ناوهای نظامی ای��ران در
خلیج عدن گفت :نیروی دریایی ارتش با قدرت
در این منطقه از منافع کش��ور و امنیت شناورها
حمایت و دفاع میکند.
اخب�ار تغيي�رات در سيس�تم نه�اد
رياست جمهوري اعالم خواهد شد
دس��تيار ارش��د رئيس جمه��ور ني��ز از تغيير
سيس��تم نه��اد رياس��ت جمه��وري خب��ر داد و
گف��ت كه اخب��ار اين تغيي��ر اعالم خواهد ش��د.
س��يد مجتبي ثمرههاش��مي ای��ن مطل��ب را در
پاس��خ به اي��ن س��ؤال ك��ه در دولت ده��م براي
معاون��ت اجراي��ي رئيس جمه��ور چه تصميمي
گرفته ش��ده اس��ت ،بيان كرد .وي درخصوص
مهمترين اولويته��اي دولت دهم نيز گفت که
اين اولويتها در بخشه��اي مختلف ،متفاوت
اس��ت براي مثال در بخش اقتصاد ،طرح تحول
اقتص��ادي از اولويتهاس��ت .وي خاطرنش��ان
کرد :همه ش��عارهاي گذش��ته از جمله عدالت،
پاک��ي و پيش��رفت ب��ه قوت خ��ود باقي اس��ت و
در س��طح باالتر دنبال ميش��ود .وی همچنین
درخصوص مذاکرات ایران با 5+1اظهار داشت:
توگوهاي ژنو آزمايش��ي دقي��ق براي اثبات
گف 

اقامه نماز جمعه اين هفته تهران به امامت حجتاالسالم صديقي

نماز جمعه اين هفته شهر تهران به امامت حجتاالسالم والمسلمين كاظم صديقي اقامه ميشود.
همچنين سخنرانان پيش از خطبههاي نماز جمعه تهران حسين بلندي ،رئيس دانشگاه جامع علمي و
كاربردي و علي طاهري ،معاون وزيرراه و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي خواهند بود.

اعترافات دستگير شدگان ترورهاي اخير كردستان پخش ميشود

اس��تاندار كردستان با اشاره به دس��تگيري عوامل اصلي ترورهاي اخير در اين استان گفت :پس از
دس��تگيري يكي از سران اين عوامل تروريس��تي ،خانه تيمي آنها در شريفآباد سنندج شناسايي و در
عمليات يكشنبه شب سه نفر از اين اعضا به هالكت رسيده و يك نفر نيز زخمي شد و مقادير زيادي نيز
اسلحه و مهمات جنگي از آنان كشف شد .اسماعيل نجار افزود :اين افراد كه وهابي بودند به عمل زشت
خ��ود در زمينه ترورهاي زنجيرهاي در كردس��تان اعتراف كردهاند ك��ه در آيندهاي نزديك براي آگاهي
بيشتر مردم از برنامههاي اين افراد اجير شده دشمن مصاحبه هایی در صدا و سيما پخش خواهد شد.

جوابيه «يوسف ب»درباره يكخبر

پي��رو درج خب��ري با عنوان «نظارت بر تش��كلهاي دانش��گاه آزاد اس��تان ش��مالي توس��ط يك
مش��اركتي با حكم جاس��بي»به نقل از ش��بکه خبر دانشجو ،يوسف ب مسئول س��ابق هيأتنظارت
دانشگاه مورد اشاره طي ارسال مطلبي براي روزنامه ،عنوان کرده كه :اينجانب به جهت مشغوليت
در مس��ئوليتي ديگ��ر و ني��ز ادامه تحصي��ل همزمان ،از مس��ئوليت هي��أت نظارت اس��تعفا دادهام و
اس��تعفايم نيز مورد قبول رياست دانش��گاه آزاد بوده است .وي همچنين افزوده :حقير در جريانات
حوادث بعد از انتخابات حضور نداشته و پيروي از خط اصيل واليت را بر خود فرض ميدانم.

صداقت يا عدم صداقت غربيهاس��ت .آزموني
است براي راستي آزمايي اينكه آيا اعضاي اين
گروه بخصوص كشورهاي غربي در فرآيند تغيير
به سمت صداقت رو كردهاند يا خير؟
معاون اجرايي رئيس جمهور در دولت نهم
نيزخبردادكهسرپرستينهادرياستجمهوري
ب��ه دلي��ل حج��م و گس��تردگي كار ب��ه رئي��س
دفتر رئيسجمهور داده ش��ده اس��ت و معاونت
پشتيباني و اداري مالي نهاد رياستجمهوري
نيز به سرپرست نهاد منتقل خواهد شد.
علي سعيدلو نيز در پاسخ به پرسشي مبني
بر افزايش اختيارات رئيس دفتر رئيسجمهور
اظهار داشت :معاونت پشتيباني و اداري مالي
به سرپرست منتقل ميشود تا موافقتنامههاي
مربوط به اعتبارات نه��اد را امضا و بر هزينهها،
همچنين مس��ائل ني��روي انس��اني آن نظارت
كن��د .رئيس س��ازمان تربي��ت بدني همچنين
برنامهه��اي خ��ود را توس��عه ورزش همگان��ي،
قهرماني و حرفهاي برش��مرد و گفت :ورزش از
اساس ،باعث نشاط و شادابي ملت و جوانان و
س��بب غرور و افتخار ملي ميشود و هدفم اين
است كه ورزش كشور اعتال پيدا كند.
هم�ه جوان�ب قانون�ي در واگ�ذاري
سهام شركت مخابرات رعايت شد
وزي��ر امور اقتصاد و دارايي نيز در پاس��خ به
پرسش��ي در خصوص واگذاري س��هام شركت
مخابرات در بورس و اينكه اين سهام به بخش
ش��به دولتي واگذار ش��ده اس��ت ،تأكي��د كرد
كه تمامي جوان��ب قانوني در واگذاري س��هام
ش��ركت مخابرات در بورس رعايت شده است و
در اين خصوص هيچ تعارضي وجود ندارد.
س��يد ش��مس الدي��ن حس��يني گف��ت:
س��ؤال م��ن اين اس��ت ك��ه بخش ش��به دولتي
در كج��اي قان��ون اساس��ي و ي��ا س��اير قوانين
تعريف ش��ده اس��ت .وي ادامه داد :بر اس��اس
قانون اساس��ي و قانون سياستهاي اصل 44
دولت ميتواند بنگاهها را به ش��ركتهاي س��ه
بخش خصوصي،تعاون��ي و نهادهاي عمومي
غيردولت��ي واگ��ذار كن��د و در واگذاري س��هام
ش��ركت مخابرات نيز اين موضوع كام ً
ال رعايت
شده است .وزير کار و امور اجتماعي هم گفت:
اي��ن وزارتخان��ه مخالفتي با بازنگ��ري و تعيين

دوب��اره حداقل دس��تمزد کارگران براي س��ال
 1388ندارد .عبدالرضا شيخاالسالمي گفت:
در صورتي که بدنه کارفرمايي و کارگري کشور
درباره تعيين مجدد حداقل دستمرد به توافق
برس��ند ،مخالفتي با اين موضوع نداريم .وزير
دادگستري نيز گفت :قرار است دادگاه متهمان
ح��وادث بازداش��تگاههاي اخير ب��ه طور علني
برگزار ش��ود .مرتضي بختي��اري اعالم كرد كه
حكم تعدادي از اين افراد نيز صادر شده است.
وزير مس��كن نيز اعالم كرد كه در جلسهاي
ب��ا حضور رئيس كل بانك مركزي و رئيس بنياد
مس��كن مقرر ش��د تس��هيالت مربوط ب��ه مقاوم
س��ازي مس��كن روس��تايي در اختي��ار واج��دان
ش��رايط قرار گيرد .علي نيكزاد ب��ا بيان اين كه
مقاوم سازي مسكن روستايي تاكنون 41درصد
پيش��رفت داشته اس��ت ،افزود  :مقرر شد هر 15
روز در اين زمينه جلسهاي داشته باشيم تا هدف
س��اخت س��االنه  200هزار مس��كن روس��تايي
محقق شود .وي همچنين خبر داد كه سه هزار
ميليارد تومان خط اعتباري براي ساخت مسكن
مهر در نظر گرفته و بين اس��تانها توزيع اعتبار
شده و در اختيار استانداران قرار گرفته است.
وزير تعاون نيز از واگذاري بخشي از وظايف
مربوط به طرح مس��كن مهر به ش��هرداريها و
وزارتخانهه��ا از جمل��ه وزارت نف��ت خب��ر داد و
گف��ت  :تس��هيالتي ك��ه در اين طرح ب��ر دوش
بقيه دستگاهها بود منظم شده و به بانكها نيز
در خصوص ارائه تس��هيالت ،وظايف جديدي
محول شده اس��ت .محمد عباسي اعالم كرد:
همه كس��اني كه در طرح مس��كن مهر ثبت نام
كردهاند ميتوانند در قالب گروههاي چند نفره
براي تحويل زمين هايش��ان مراجعه و كارهاي
مرب��وط را ش��روع كنن��د .رئي��س كل بان��ك
مرك��زي نيز در خص��وص افزايش قيمت س��كه
گفت :قيمت س��كه به��ار آزادي از نرخ جهاني
تبعيت ميكند و رش��د قيمت ب��ه علت افزايش
قيمت جهاني است .محمود بهمني در همين
زمينه اظهار داش��ت :چنانچه قيمت سكه روند
افزايش��ي كاذب را ط��ي كند ،به ان��دازه كافي
عرض��ه و وارد بازار خواهيم كرد .وي همچنين
اعالم كرد كه حذف سه صفر از پول ملي پس از
اجراي طرح تحول اقتصادي انجام ميشود.
وزي��ر راه و تراب��ري ه��م درب��اره آخري��ن
وضعي��ت ط��رح آزادراه تهران -ش��مال گفت :
مشغول مذاكره هس��تيم تا قسمتي از كارهاي
مربوط به فرانسه را به ديگران واگذار كنيم.
وزی��ر نفت ني��ز ب��ا بیان ای��ن ک��ه تغییرات
مدیریتی در وزارت نفت هنوز آغاز نشده است،
اعالم کرد :الیحه متم��م بودجه واردات بنزین
تهیه ش��ده و در حال بررس��ی در هی��أت دولت
اس��ت و سیدمس��عود می��ر کاظمی با اش��اره به
برنامهریزیه��ای کالن ص��ورت گرفت��ه ب��رای
ارتقای سطح کمی و کیفی تولید فرآوردههای
نفتی در پاالیشگاههای کش��ور ،افزود :یکی از
طرحهای در دس��ت اجرا ،س��اخت پاالیش��گاه
میعانات گازی ستاره خلیج فارس است.
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ديگه چه خبر؟
آخرين تصميم حلقه فکري سازمان آشوب

■ خبر اول اين كه اعضاي حلقه فکري س��ازمان آشوب که تا کنون از دستگيري
و برخ��ورد قضاي��ي مص��ون ماندهان��د ،در آخري��ن نشس��ت محفل��ي ش��ان در يکي از
مجموعههاي ورزش��ي تهران ب��ا اذعان بر بيفايده و پرهزينه ب��ودن تحرکات خياباني
تصمي��م گرفتند ضمن پايان دادن به مانوره��اي بينتيجه خياباني ،به عرصه فعاليت
سياس��ي و اقتص��ادي بازگردند و اه��داف براندازانه خود را عمدت��اً در حوزه اقتصادي
دنبال کنند و در ادامه مجموعهاي از کالن سرمايه داران را که در حوزههاي اقتصادي
و صنعتي فعالند ،گرد هم آورند و آنها را براي اجراي پروژه اختالل در نظام اقتصادي
و بازرگاني کش��ور توجيه و س��ازماندهي کنند .به گزارش ایرنا ،جلس��ات اعضاياين
محف��ل در جري��ان آش��وبها در من��ازل افراد مذک��ور در محل��ه جماران ته��ران برگزار
مي شد و اخيرا ً در رستورانها و مراکز تفريحي برگزار مي شود.

انتقادات صريح فرزند شريعتي از اصالحطلبان

■ خب�ر ديگر اين ك�ه فرزند دكتر علي ش��ريعتي گفت��ه :اصالحطلبها وقتي
ليبرال ش��دند و ميخواس��تند با نظام تس��ويه حس��اب كنند ،به ش��كل نمادين با
شريعتي تس��ويه حساب كردند .احسان شريعتي در ادامه ميگويد« :در دهه اول
انقالب ،اصالحطلباناين قرائت را داش��تند كه ش��ريعتي ناقد دموكراس��ي ليبرال
بوده و خواهان نوعي دموكراسي هدايت شده و متعهد است و لذا سوءاستفادهاي
ك��ه التقاطيها و ليبرالها و امثالهم ميخواهند از ش��ريعتي بكنند ،غلط اس��ت و
ش��ريعتي در واقع همخوان با گرايش عام انقالب اس��ت كه به سوي نوعي رهبري
عقيدتي و نظام هدايتي حركت ميكند».

حجاريان با قيد وثيقه آزاد شد

■ ش�نيديم كه س��عيد حجاريان روز گذش��ته با تأمي��ن قرار وثيق��ه  200ميليون
توماني به طور موقت آزاد شد .جعفر سالحي وكيل سعيد حجاريان گفته :وي تنها تا
زمان تعيين تكليف حكم صادره آزاد است.

محسن هاشمي مجبور به ترك دفتر پدرش شد

■ با خبر شديم كه محسن هاشمی جای خود را به محمد هاشمی ،عموی خود
داده تا ریاس��ت دفتر پدرش از این پس بر عهده او باشد .محسن هاشمی رفسنجانی،
فرزند رئیس مجمع تش��خیص مصلحت که از  ۱۱سال پیش و تقریباً بهصورت پیوسته
رئیس هيأت مدیره و مدیر عامل ش��رکت متروی تهران بوده ،به طور همزمان ریاس��ت
دفت��ر پدرش را در مجمع تش��خیص مصلحت نظام نیز به عهده داش��ته اس��ت .تصدی
همزمان دو ش��غل از س��وی فرزند هاش��می رفسنجانی در ش��رایطی صورت گرفته که
مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام تیرماه امس��ال مصوبه مجل��س را درب��اره ممنوعیت
تصدی دو شغل از سوی یک فرد به تصویب رسانده است.

تكذيب مغايرت  25ميليارد دالري درآمد نفت با وجه واريزي به بانك مركزي

■ خبر رسيده كه رحماني فضلي ،رئيس كل ديوان محاسبات كشور درخصوص
خبر درج شده در برخی رسانهها طي روزهاي اخير مبني بر وجود مغايرت  25ميليارد
دالري بي��ن وجوه حاصل از فروش نفت خام توليدي و وجوه واريزي به حس��اب بانك
مركزي جمهوري اس�لاميايران ،گفته :نظر بهاينكه در گزارش مذكور به موضوعات
مهم��ي نظي��ر بيع متقاب��ل ،معاوضه نفت خام ب��ا فرآوردههاي نفت��ي و  ....كه مطابق
قواني��ن و مق��ررات مرتبط به ص��ورت نقدي به حس��اب بانك مركزي واري��ز نميگردد
توجه نش��ده اس��ت ،و باتوجه به اسناد و مدارك ارائه ش��ده كه تاكنون مورد رسيدگي
حسابرسان ديوان محاسبات كشور واقع گرديده ،خبر مذكور مورد تأييداين دستگاه
نظارتي نميباشد.

همکاری مشترک جاسبی با زهرا رهنورد

■ دس�ت آخر اين كه همزمان با ش��روع س��ال تحصیلی جدید برخی واحدهای
دانش��گاه آزاد برخ�لاف رویه قبلی خود فضای سیاس��ی دانش��گاه را آزادت��ر کردهاند.
ه��ر چند ک��ه این اق��دام در جای خود قابل تقدیر اس��ت ام��ا پی بردن ب��ه نیات اصلی
تصمیمگیران ،دانش��جویان را دچار تردید کرده است .بنابراین گزارش در تعدادی از
واحدهای دانشگاه آزاد در تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور ،برخی دانشجویان با
هماهنگی با واحد دانشگاهی خود ،در برابر درب ورودی دانشگاه به دانشجویانی تازه
وارد مچ بندهای س��بز میدادند ،که این اقدام مورد اعتراض تعدادی از دانش��جویان
قرار گرفته اس��ت .ب��ا این وجود دفتر فرهنگ��ی دانش��گاه آزاد در ابالغیهای خطاب به
واحدهای دانش��گاهی ،خواس��ته است تا این دفاتر برنامه پرس��ش و پاسخ در رابطه با
ش��بهات انتخاباتی برگزار کنند .همچنين زهرا رهنورد همس��ر میرحسین موسوی ،از
ابتدای امس��ال به تدریس در دانشگاه آزاد اس�لامی واحد تهران مرکزی مشغول شده
است.

