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صادق آملي الريجاني:

به دنبال تسويه حساب
سياسي نيستيم

دستگاه قضایی
اجازه سوءاستفاده از
تحريمها را نميدهد

دستور رئيسجمهوري خطاب به معاون اول خود براي مبارزه با ويژه خواران و سوءاستفادهكنندگان از شرايط تحريم
هرچند كوتاه ،اما بسيار قاطعانه بود .دستوري كه با استقبال بسياري از فعاالن اقتصادي ،سياسي و قضايي همراه شد.
خطاب اين دستور مهم ،اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهوري بود تا به عنوان رئيس ستاد مبارزه با مفاسد
توگو با خبرنگار
اقتصادي به شناسايي ويژه خواران پرداخته و با آنها برخورد كند .مرد پرمشغله دولت يازدهم در گف 
ايران به سؤاالتي پيرامون مأموريت ويژه رئيسجمهوري به خود ،توضيحاتي داد كه در صفحه  3میخوانید.

شريعتمداري :مبارزه با فساد اقتصادي
جهاد في سبیلاهلل است

صفحه 3

انفجار در شهرك سينمايي
دفاع مقدس  5قربانی گرفت

معراجیها
در سکانس مرگ

شب تکریم هنر

صفحه 24

پاسخ به منتقدان
سبد كاال

مدي��ر اجرايي طرح س��بد كاالي��ي در وزارت
صنعت :به كساني كه سبد كااليي دولت يازدهم
را نقد ميكنند توصيه ميكنم به سوابق این طرح
در دولت گذشته مراجعه كنند

تقسیم هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی بیمعناست

هنر بدون آزادی معنا ندارد و بدون آزادی خلق نمیشود

صفحه 6

امريكا10درجه
سردتر از سيبري

نگاه امنیتی به هنر ،بزرگترین اشتباه امنیتی است
امام بین مردم متدین و هنر آشتی برقرار کرد

اين سرماي شديد و بيسابقه بسيار مخرب بوده
و مرگ چند تن را در ايالتهاي مختلف به همراه
داشته است
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دولت ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی را احیا میکند

اگر نگران تهاجم فرهنگی هستیم ،نباید پر و بال هنرمند

ویژهنامه ایران هفت
ضمیمه امروز <ایران>

را ببندیم چرا که در این صورت باند فرود را برای فرهنگ
دشمن باز کردهایم
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عکس :علی محمدی  -ایران

یادداشت
احمد صفاييفر

کارشناسارتباطات

مصونيت  مطبوعاتي

ب��ر زبان نمايندگان مجلس اصطالح طعنآميزي جاري اس��ت« :بعضيها
در مجل��س نمايندهترند ».بر زب��ان ما مطبوعاتيها هم هم��واره اين عبارت
جاري است كه بعضي نشريات و روزنامهها از «مصونيت مطبوعاتي» بيشتري
برخوردارند .بدين قرار كه به آساني هر كس را بخواهند ،هتك حرمت ميكنند،
اتهامات جور واجور متوجه رقيب ميكنند ،به طرفئالعيني مخالفان فكري خود
را جاس��وس و وابسته و عضو س��ازمانهاي امنيتي بيگانه قلمداد مينمايند و
ب��ر تن رفتار مجرمان��ه و غيراخالقي خود به راحتي لباس ش��ريعت و دين و
بصيرت ميپوشانند؛ طرفه آن كه در هيچ مرجعي خود را پاسخگو نميدانند
عليالخصوص كه آن مرجع قانوني در اردوي حريف باشد.
يكي دو تن از نمايندگان مجلس ،تريبون باز ملي را گويا فرصتي ميدانند
براي تسويه حسابهاي جناحي كه البته در جامه دفاع از نظام و كشور عرضه
ميشوند .در اين مسير به راحتي اين امكان را يافتهاند تا مديران ارشد كشور
را به انواع اتهامات بنوازند و در محكمه خود محكوم به خروج از دايره واليت
نمايند و ضابطان عدليه را امر به اجراي احكام كنند.
ايشان گويا فهرستي از نويسندگان و روزنامهنگاران اصالحطلب و اصولگرا
در جيب خويش پنهان دارند تا در مواقع الزم تهديد به افشاگري كنند .هنوز
چن��د روزي نميگذرد كه همكار ايش��ان در مجلس هم ،يكي از وكالي ملت
يعني علي مطهري را عضو سازمان جاسوسي بيگانه « »MI6ناميد .در جلسه
سهشنبه مجلس ،وزيري براي پاسخگويي به مجلس فراخوانده شد كه از يكسو
سوابق مبارزاتي روشن قبل از انقالب را داراست و از سوي ديگر حضور دانشي
در حوزه علميه و آشنايي با انديشهها و فتاواي مراجع عظام تقليد را در كارنامه
خود دارد.
ادامه در صفحه 24

دستور معاون اول رئيس جمهوري به وزير صنعت و رئيس كل بانك مركزي

ايجاد شرايط يكسان براي تمامي واردكنندگان كاالهاي اساسي

معاون اول رئيس جمهوري در نامهاي به وزير صنعت ،معدن و
تجارت و رئيسكل بانك مركزي خواستار تسهيالت يكسان براي
تمام واردكنندگان كاالهاي اساسي شد .به گزارش پايگاه اطالعرساني
دولت ،اس��حاق جهانگيري در نامه خود به نعمتزاده وزير صنعت،
معدن و تجارت و ولياهلل سيف رئيس كل بانك مركزي نوشت:
ديشب نامه آقاي احمد توكلي نماينده محترم تهران را با عنوان
ويژهخواري  650ميليون دالري ديدم ،نكات ذيل را يادآور ميشوم:
 -1در شروع به كار دولت تدبير و اميد يكي از نگرانيهاي عمده
دولت كاهش ميزان ذخاير كاالهاي اساس��ي ب��ود و از طرفي دهها
كش��تي در آبهاي كشور و بينالمللي براي دريافت ارز (قيمتكاال)
معطل بودند و تالش مشترك بانك مركزي و وزارت صنعت ،معدن
و تجارت براي پيدا كردن روشي براي تأمين ارز كه الحمدهلل مثبت
واقع ش��ده و در زمان مناسبي به اطالع ملت بزرگ ايران ميرسد،
بحمداهلل با تدابير انديشيده شده اينك ميزان ذخاير كاالهاي اساسي
در حد قابل قبولي اس��ت .نگراني از اين جه��ت وجود ندارد ،البته
بايد ذخيره اس��تراتژيك كاالهاي اساسي همواره اصليترين مسأله
جنابعاليباشد.
 -2همزمان با ش��روع به كار دولت جديد ،قيمت ارز كش��ور از

جمله ب��راي واردات كاالهاي اساس��ي از  12260ريال به 24780
ريال با مصوبه مجلس شوراي اسالمي افزايش يافت كه خوشبختانه
عليرغم اين تغيي��ر عمده در قيم��ت ارز (دوبرابر) قيمت كاالهاي
اساسي با تدابير دولت تغيير چنداني پيدا نكرد.
 -3در س��الها و حتي ماهها قبل ،ابتدا دولت ارز را به فروش��نده
پرداخت ميكرد ،سپس كاال حمل و تخليه و ترخيص ميشد ،اين
نخستين بار است كه با تدبير شما ،واردكننده كاال وارد ميكند و پس
از چند ماه ارز خود را دريافت و به فروشنده پرداخت ميكند.
نكته قابل تذكر اين اس��ت كه چنانچه ساير واردكنندگان با
چنين ش��رايطي حاضر به وارد كردن كاالهاي اساس��ي باش��ند
بايد امكان اس��تفاده از اين فرصت برايشان فراهم باشد ،البته اين
نامهنگاريها شما را از وظيفه اصلي كه تأمين كاالهاي اساسي و
ذخيرهس��ازي به ميزان اعالم شده در اين شرايط حساس كشور
اس��ت ،دور ننمايد .در عين حالي كه سياس��ت دولت حمايت از
بنگاهه��اي اقتصادي در چارچوب سياس��تهاي اصل  44قانون
اساس��ي است ،فضا براي فعاليت ناسالم اقتصادي فراهم نگردد و
مراقبت نماييد تا اقداماتي كه منجر به ناامن ش��دن حركتهاي
سالم اقتصادي ميگردد ،صورت نپذيرد.

بركناريرؤسايپليس16استانتركيه

یک روز پس از برکناری صدها افسر پلیس ،دولت حزب عدالت
و توسعه رؤس��ای پلیس  ۱۶استان ترکیه که مظنون به همکاری
با جنبش فتحاهلل گولن هس��تند را به آنکارا ف��را خواند .به گزارش
حریت ،دولت رجب طیب اردوغان ،نخس��توزیر ترکیه ،رؤس��ای

پلیس دستکم  16استان ترکیه را که مظنون به همکاری با جنبش
فتحاهلل گولن هس��تند ،برکنار کرد .رؤس��ای پلیس آنکارا ،دیاربکر،
ازمیر ،آدانا ،آنتالیا ،بورسا ،ارزروم ،قاضیآنتپ ،حاتای ،کجائلی ،ماالتیا،
مرسین ،ساکاریا ،سامسون و ترابطون از جمله اين افراد هستند.

 9دیدار تدارکاتی
تیم ملی تا جامجهانی

وزیر ورزش و جوانان در نشس��ت با
اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال
با تأکید ب��ر لزوم محوریت تیم ملی در
پیشبرد برنامههای فدراسیون فوتبال ،از
علی کفاشیان خواست که باشگاههای
فوتبال توجیه ش��وند تا بازیکنان خود
را در اختی��ار تی��م مل��ی ق��رار دهند.
رئیس فدراسیون فوتبال نیز از  2بازی
تدارکاتی ب��ا تیمهای کویت و گینه در
اسفندماه برای تیم ملی فوتبال خبر داد.
در این نشست همچنین مقرر شد در
پایان فروردین یا اوایل اردیبهشت تیم
ک��یروش در اردوی آفریق��ای جنوبی
حاضرشود که  3بازی تدارکاتی در آن
مقطع در دس��تور کار تیم ملی خواهد
بود .پس از آن هم  3بازی در اردوی اروپا
برای تیم ملی در نظر گرفته شده است و
در نهایت پس از ورود به برزیل تیم یک
بازی دوستانه با تیمی از امریکای جنوبی
خواهد داش��ت .تیم ک��یروش تا جام
جهانی حدود  9بازی تدارکاتی خواهد
داش��ت .در صورت صعود باش��گاههای
ایران در لیگ قهرمانان آسیا ،مرحله دوم
ب��ازی این تیم ه��ا از  23فروردین آغاز
میشود و این تاریخ با زمان آغاز اردوی
آفریقایی تیم ملی تداخل دارد.

یادداشت

امام حسن عسكري(ع)؛ زمينهساز عصر غيبت
اسماعیل علوی

هشتم ربيعاالول مصادف با شهادت يازدهمين اختر سپهر امامت و هدايت ،امام حسن
عسكري(ع) است .آن حضرت پس از شهادت پدر بزرگوارش ،مسئوليت پيشوايي مسلمانان
را برعهده گرفت و حدود  6س��ال در س��ختترين ش��رايط و ناگوارتري��ن روزها ،متحمل
مس��ئوليتهاي بزرگي بود .حاكمان عباسي كه حريصترين مردم براي حفظ و نگهداري
حكومت و قدرت بودند ،از والدت مهدي موعود(عج) از نسل پيامبر اكرم(ص) در خانه امام
حسن عسكري(ع) خبر داشتند و دائماً مترصد بودند تا آن حضرت را به چنگآورند و نابود
سازند .از اين رو دستگاه حكومت عباسي عالوه بر اجبار امام حسن عسكري(ع) به اقامت در
شهر نظامي سامرا و گماردن جاسوسان بسيار اطراف ايشان ،آن حضرت را هفتهاي دو روز
مجبور به حضور در دارالخالفه عباس��ي كرده بودند .نظارت دائمي امام حسن عسكري(ع)
از س��وي دستگاه عباس��ي موجب مختل شدن فعاليتهاي علمي و سياسي آن حضرت و
عدم ارتباط با طبقات جامعه ش��ده بود .در چنين شرايطي امام حسن عسكري(ع) بهرغم
دش��واريهاي بسيار ،فرايند دفاع از شريعت نبوي ،مبارزه با بدعتها و هدايت گمراهان و
ترديدگران را با جديت تمام پي گرفته و گروه شيعه را براي عصر غيبت آماده كرد.
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