
      معاون اول قوه قضائيه: 
 »مهدي هاشمي« دستگير 
و روانه زندان خواهد شد 

معاون اول قوه قضائيه گفت: دستگاه 
قضايي بناي امتياز دادن به احدي را 
ندارد و انتساب به شخصيت ها و افراد 
شناخته شده در جامعه به هيچ عنوان 
نمي تواند دستگاه قضايي را نسبت به 
اج��راي قانون و عدال��ت دچار ترديد 
كند. به گزارش ايسنا، حجت االسالم 
و المسلمين س��يدابراهيم رئيسي در 
حاشيه همايش فرماندهان پايگاه هاي 
مقاومت بسيج و ائمه جماعت مساجد 
در گفت وگو با خبرن��گاران افزود: در 
دستگاه قضايي هيچ امتيازي به افراد 
به خاطر موقعيت اجتماعي و سياسي 
و نوع انتسابش��ان وجود ندارد. معاون 
اول ق��وه قضائيه ادامه داد: بحث هايي 
ك��ه در روزه��اي اخي��ر در بعض��ي 
مطبوعات و رس��انه ها مطرح مي شود 
يا برخي گفته ها مبني بر امتياز دادن 
دستگاه قضايي، صحت ندارد.  وي در 
خصوص پرونده مهدي هاشمي گفت: 
حكم جلب مهدي هاشمي صادر شده 
و وي به محض ورود به كشور دستگير 
و روان��ه زندان خواهد ش��د، بنابراين 
پرونده ايش��ان مانند بقيه پرونده هاي 
ديگر، عادالنه رس��يدگي خواهد شد. 
در دس��تگاه قضايي قضات عادل كم 
نيستند و توس��ط قاضي عادلي كه از 
طرف دس��تگاه قضايي تعيين شود، 
به پرونده مهدي هاش��مي رسيدگي 
مي ش��ود. حجت االس��الم رئيسي در 
خص��وص نامه ب��دون امضاي مهدي 
هاشمي تصريح كرد: ايشان تفاوتي با 
ديگر متهمان از نظر دستگاه قضايي 
ندارد و چون ايش��ان از نظر دس��تگاه 
قضايي در معرض اتهام قرار دارد، اتهام 
او مانن��د تمامي افراد در معرض اتهام 

رسيدگي خواهد شد.
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داخلی
طرح سؤال از رئيس  جمهور نشانه  عدم درك موقعيت كنوني از سوي برخي نمايندگان استمشي ايران تقويت روابط با كشورها بر اساس دوستي ها و فرهنگ ها است

دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي:  دستيار ارشد رئيس جمهور در ديدار سفير جديد ژاپن:

دستيار ارشد رئيس جمهور  روابط تهران و توكيو را مثبت ارزيابي كرد و گفت: مشي دولت 
ايران تقويت روابط براساس دوستي ها و فرهنگ هاي موجود است. سيدمجتبي ثمره هاشمي  در 

ديدار سفير جديد ژاپن با تأكيد بر اين كه هيچ مانعي براي گسترش روابط دو كشور وجود ندارد، 
ابراز اميدواري كرد در آينده اي نزديك روابط دو كشور در زمينه هاي مختلف از جمله سياسي و 
اقتصادي گسترش يابد. »كومانو« سفير جديد ژاپن هم در اين ديدار تمايل كشورش را براي 

گسترش همكاري ها با تهران ابراز كرد و گفت: جمهوري اسالمي ايران كشوري قدرتمند و در حال 
پيشرفت در زمينه هاي مختلف علمي و فناوري است.

دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي گفت: طرح سؤال از رئيس جمهور در شرايط فعلي يك نوع موقعيت نشناسي برخي نمايندگان در مجلس است. 
محمدنبي حبيبي كه در پايان نشست دبيران اين حزب سخن مي گفت، در مورد طرح سؤال از رئيس جمهور در مجلس يا واكنش درخصوص 
گزارشي از كارگروه شوراي نگهبان درخصوص تعيين مناسبات دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت بيان داشت: فضاي كشور در آستانه 

اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، يك فضاي آرام است؛ برخي دوست ندارند اين فضا آرام بماند تا دولت با خيال راحت طرح را اجرا 
كند. وي گفت: موضوع پيشنهادات مطرح در گزارش كارگروه شوراي نگهبان كه توسط آقاي دكتر كدخدايي مطرح شده، صرفًا يك گزارش از 

پيشنهادات است و طبيعي است اين گزارش به رهبر معظم انقالب تقديم شده و قبل از تأييد و اظهار نظر مقام معظم رهبري، موضوعي نيست 
كه روي آن بخواهد جنجالي شكل بگيرد.

مشروعيت بخشي به ضدانقالب با سوءاستفاده از شهداي انقالب
 خبر اول اين كه يک خواننده انگليسی در اقدامی عجيب برای جلب توجه بيشتر 
رسانه ها به خود، در يکی از کنسرت های خود برای مشروعيت بخشی به اغتشاشات خيابانی 
در ايران، از تصاوير شهدای هشت سال دفاع مقدس در کنار کشته شدگان آشوب های سال 
گذشته استفاده کرده است. کنار هم قرار دادن تصاوير شهيد »مصطفی چمران« فرمانده 
دالور دوران دفاع مقدس و »فرزاد کمانگر« عضو گروهک تروريستی تجزيه طلب در 
کردستان ايران هم از جمله کارهايی است که شايد برای مخاطب غربی و اروپايی بی معنا 
و يا حتی جالب و جذاب باشد اما مخاطبان ايرانی را به خنده وامی دارد. البته تصاوير 
ديگری از چند کشته شده کودتای نافرجام مخملی سال گذشته هم در ميان تصاويری از 
شهيد »حسين فهميده« و شهيد »حميد باکری« وجود دارد که نه تنها ارتباطی ميان اين 
افراد نيست؛ بلکه اين افراد دقيقًا در جهت عکس عقايد هم جان خود را از دست داده اند؛ 

يکی برای حفظ و دفاع از انقالب اسالمی و ديگری در راستای براندازی آن.
گاف سایت های ضدانقالب 

 خبر ديگر اينكه يكي از اعضاي سابق طيف غيرقانوني عالمه تحكيم وحدت بعد از 
شنيدن خبر اخراج خود از سوی رسانه های ضدانقالب با ابراز تعجب از شنيدن اين خبر 
اعالم كرده كه در دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد در حال تحصيل است و اصاًل چيزي 

در مورد اخراج خود نشنيده است.  
حاميان فتنه: ما همه قاتل ميدان کاج هستيم! 

 شنيديم كه به دنبال اعالم خبری درباره احتمال مجازات عامل جنايت خونين 
ميدان کاج در محل انجام قتل، جريان ضدانقالب سناريوي جديدی را برای اين مسئله 
طراحی کرده است. در همين راستا، يكي از وبالگ نويسان حامي جريان فتنه در مطلبی 
که در يكي از شبكه هاي اجتماعي منتشر کرده، از تمام وبالگ نويسان اپوزيسيون 
خواسته تا راجع به اين موضوع مطلب بنويسند و با آن مخالفت کنند. وي ضمن دفاع از 
عدم مجازات اين جنايتکار نوشته است: بايد هزينه اعدام را برای جمهوری اسالمی باال 
ببريم؛ مثل همان کاری که سر ماجرای سکينه محمدی آشتيانی و راه اندازي كمپين 

»من سكينه هستم« کرديم.
جوابيه مهدي خزعلي به یك خبر

 دست آخر اين كه به دنبال انتشار خبری در ستون ديگه چه خبر روزنامه ايران 
درخصوص دستگيری مهدی خزعلی هنگام خروج از کشور، وی با ارسال جوابيه ای به 

دفتر روزنامه به بيان توضيحاتی در اين خصوص پرداخته است. 
او در اين جوابيه گفته که قصد خروج از کشور را نداشته و منعی هم در اين راستا 
ندارد و مکرر به خارج از کشور سفر داشته است.  وی در اين خصوص می افزايد: آخرين 
بار که به وزارت اطالعات احضار ش��دم ب��رای کاری در امارات بودم و بالفاصله با اولين 
پرواز وارد ايران ش��دم. روز 21 مهرماه نيز در دفتر کارم مش��غول کار بودم که از پليس 
امنيت تماس گرفتند و مرا به آنجا دعوت کردند و خودم به همراه سه پليس امنيت به 
اوين رفتم. وی در ادامه با اشاره به اينکه در خبر مذکور آمده که از جمله جرايم مهدی 
خزعلی نش��ر اکاذيب بوده، توضيح داده که اين موضوع از آنجا که در مرحله تحقيق و 
بازرسی است اتهام است نه جرم و او هرگز چنين اتهامی را در پرونده خود ندارد.مهدی 
خزعلی درخصوص اينکه نوشته شده که آيت اهلل خزعلی از مواضع ضدانقالبي وی ابراز 
برائت کرده، با بيان اينکه معظم له چنين لفظی را به کار نبرده است، می افزايد: اينجانب 
بسيجی انقالب اسالمی بوده و خواهم بود و معظم له از مواضع انتخاباتی من اعالم برائت 
نمودند. وی در پايان نيز درخصوص اينکه برخی منابع خبری از عضويت وی در انجمن 
حجتيه خبر داده اند، خاطرنشان کرده: اينجانب در طول عمرم هرگز عضو هيچ انجمن، 
دسته، فرقه، حزب و يا گروهی نبوده ام و حتی هرگز عضويت انجمن اسالمی دانشگاه 

تهران را هم در دوران دانشجويی نپذيرفته ام.

ديگه چه خبر؟

فرمانده كل س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمي از اجتماع 110 
ه��زار بس��يجي اس��تان تهران 
ب��ه نمايندگي ازده ه��ا ميليون 
بسيجي در روز عيد غدير براي 
تجدي��د بيعت و دي��دار با مقام 
معظم رهبري خبر داد. س��ردار 
سرلشكر محمدعلي جعفري با 

اش��اره به تالقي هفته بسيج با دهه امامت و واليت و عيد 
سعيد غدير افزود: بسيجيان واليتمدار در اين اجتماع بزرگ، 
حماسه غدير و پيام آن را براي ملت ايران و مسلمانان زنده 
مي كنند. فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: 
بسيج نيرويي منحصر به فرد است كه مي تواند متناسب با 
هر ش��رايط و زمان، وضعيت خاصي پيدا كند و به كمك 
نظام و كشور بشتابد. وي بسيج را مردمي ترين نهاد معرفي 
و با اش��اره به مصاديقي از كاركردهاي بسيج در عمران و 
سازندگي و توسعه كشور و رفع نيازهاي مردم افزود: امروز 
مردم با مشاهده نقش بسيجيان در اجراي طرح هاي بزرگ 
ملي مانند راه س��ازي، سدسازي، تونل سازي، گازرساني، 
آبرس��اني و كمك هاي امدادي در هن��گام بروز حوادث و 
بالياي طبيعي، حضور مؤثر و خادمانه بسيج و بسيجيان را 

در زندگي خود حس مي كنند.

 بيعت 110 هزار بسيجي 
با مقام معظم واليت در روز عيد غدير

گروه سياسي معاون رئيس جمهور و 
رئيس سازمان انرژي اتمي از توليد 
نمونه اصلي سوخت رآكتور تهران 
با غناي 20 درصد خبر داد و گفت: 
تا شهريورماه نمونه اصلي سوخت 

توليد خواهد شد. 
به گزارش مه��ر، علي اكبر صالحي 
در دومي��ن جش��نواره جهادگران علم 
و فن��اوري با بيان اين که غني س��ازي 
20 درص��دي اورانيوم تودهني بزرگي 
به غربي هاس��ت، ادام��ه داد: هم اکنون 
کارگاه بزرگ توليد سوخت 20 درصد 
در کش��ور راه اندازي ش��ده است و روز 
گذش��ته درپوش قلب رآکتور به ياري 

خداون��د در ش��رايطي که کش��ور در 
تحريم قرار دارد در نيروگاه هس��ته اي 
بوشهر که نماد حرکت هسته اي کشور 

ماست، نصب شد.  
رئيس س��ازمان انرژي اتمي گفت: 
در هش��ت س��ال پيش ک��ه غربي ها 
پرونده ساختگي براي موضوع هسته اي 
ايران درس��ت کردند، بازرسان آژانس 
مي گفتند شما چگونه به فناوري نسل 

دوم سانتريفيوژها دست پيدا کرديد. 
دانش��جويان  از  يک��ي  وي گف��ت: 
فارغ التحصيل کارشناسي ارشد دانشگاه 
اميرکبير که نس��ل اول سانتريفيوژها را 
کار کرده بود قراردادي با سازمان انرژي 

اتمي بس��ت و ظرف يکس��ال نسل دوم 
س��انتريفيوژها را توليد ک��رد.  صالحي 
ادامه داد: بازرس��ان سازمان انرژي اتمي 
اصرار داشتند که از نحوه دستيابي ايران 
به نسل دوم سانتريفيوژها مطلع شوند 
و م��ا با وجود اين ک��ه عالقه مند نبوديم 
دانش��مندان هسته اي کش��ورمان را به 
آنها معرفي کنيم با مجوز ش��وراي عالي 
امنيت ملي، اين دانش��مند جوان با سه 
نفر از دانشمندان و بازرسان بزرگ نسل 
دوم سانتريفيوژها که از آژانس بين المللي 
انرژي هسته اي آمده بودند مصاحبه کرد 
و روند دس��تيابي به اين فناوري را براي 
آنان ش��رح داد.  صالحي در ادامه به راه 

مقابله با ويروس اس��تاکس نت اش��اره 
ک��رد و گفت: از يکس��ال پيش غربي ها 
سعي داش��تند با واردکردن اين ويروس 
در پايگاه هاي هس��ته اي کش��ورمان در 
روند فعاليت آنها اختالل ايجاد کنند اما 
متخصصان جوان کشور درست در همان 
جايي که دش��منان مي خواس��تند وارد 

شوند جلوي اين ويروس را گرفتند. 
رد ادعاي غرب

اتم��ي  ان��رژي  س��ازمان  رئي��س 

همچني��ن در گفت گو ب��ا ايرنا ادعاي 
برخي رسانه هاي غربي مبني بر توقف 
غني س��ازي در اي��ران به دلي��ل بروز 
مشكالت فني را رد كرد و در اظهاراتي 
كنايه آميز به اين رسانه ها گفت: به آنها 
بگوييد كه به خودشان تبريك بگويند!

وي خاطرنشان كرد: ايران در مسير  
رو ب��ه روي خود در موضوع هس��ته اي 
هيچگاه به دروغ پردازي هاي رسانه هاي 

غربي توجه نخواهد كرد.

رئيس سازمان انرژي اتمي خبر داد

توليد سوخت رآكتور تهران تا شهریور
صالحي ادعاي غرب مبني برتوقف غني سازي در ايران را رد كرد

خبر

گ��روه سياس��ي نمايندگان مجلس ش�وراي 
اس�المي در نشس�ت ديروز خود به بررسي 
بخ�ش مس�كن در برنام�ه پنج�م توس�عه 

پرداختند.
به گزارش خبرن��گار پارلماني »ايران«، در اين 
جلس��ه دولت موظف به س��امان بخشي مناطق 
حاشيه نشين و توانمندس��ازي ساكنان بافت هاي 
واقع در داخل محدوده هاي شهري با مشاركت آنها 
در چارچوب »سند ملي توانمندسازي و ساماندهي 
س��كونتگاه هاي غيرمجاز« و ايجاد ش��هرك هاي 

اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر شد.
وضع مق��ررات بازدارنده و اعم��ال ممنوعيت 
ارائه كليه خدمات زيربنايي به ساخت و سازهاي 
غيرمج��از خارج از محدوده ش��هرها و روس��تاها 
و تخري��ب آنها ب��ا همكاري قوه قضائي��ه از ديگر 
اقداماتي است كه دولت با تصويب مجلس مكلف 

به انجام آنها شد.
نماين��دگان همچنين به منظور مقاوم س��ازي 
ساختمان ها و اصالح الگوي مصرف بويژه مصرف 
انرژي در بخش ساختمان و مسكن، شهرداري ها 
را مكل��ف كردند نس��بت ب��ه درج ال��زام رعايت 
مقررات ملي ساختمان در پروانه هاي ساختماني 
اقدام نمايند؛ به گونه اي كه صدور پايان كار براي 
واحده��اي احداث ش��ده بر مبناي اي��ن پروانه ها 

منوط به رعايت كامل اين مقررات است.

ب��ر مبناي يكي ديگر از مصوبات روز گذش��ته 
خانه ملت، صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط 
ب��ه ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت س��اختمان 
احداثي اس��ت. در همين حال  شركت هاي بيمه 
مكلفند بر اساس بيمه نامه صادره در صورت ورود 
هر گونه خس��ارت در طي 10 سال به ساختمان 
احداثي خسارت هاي وارده را ظرف سه ماه جبران 

نمايند. نمايندگان مجلس همچنين وزارت مسكن 
و شهرسازي را موظف كردند كه هر سال در طول 
برنامه حداق��ل 10 درصد از بافت هاي فرس��وده 
ش��هري را احيا و بازسازي كنند.  همچنين دولت 
نس��بت به تهيه برنامه جامع مديريت ش��هري به 
 منظور دس��تيابي به مديريت هماهنگ در طول 

5 سال اجراي برنامه مجاز شد.

در جلسه علني ديروز مجلس صورت گرفت

تعيين وضعيت مسكن در برنامه پنجم توسعه
 خواندني ها از خانه ملت

٭ رئيس مجلس ش��وراي اسالمي تذكرات  آئين نامه اي برخي نمايندگان مبني بر تعطيلي جلسه 
امروز را با اين اس��تدالل كه در تعطيالت رسمي كشور نيست، وارد ندانست. در همين زمينه  حسني 
نماينده مردم نائين با اشاره به آلودگي شديد هوا مي گفت:  بهتر است تهران هر چه زودتر تخليه شود 
و اين مسئله براي حفظ سالمتي نمايندگان نيزمفيد است ضمن اين كه اكثر نمايندگان دچار بيماري 
قلبي - عروقي بوده و يا در معرض آن قرار دارند. الريجاني در پاس��خ به وي گفت: اگر رس��انه ها كمتر 
متلك بگويند نمايندگان دچار بيماري هاي قلبي نمي شوند. همچنين عثماني نماينده بوكان نيز خطاب 
به الريجاني گفت: اگر نمايندگاني كه مشكل بيماري قلبي دارند در اثر آلودگي بميرند خونشان به گردن 

شماست. الريجاني در پاسخ به وي هم گفت: مشكلي نيست، ديه همه را مي دهيم!
٭ در بخشي از جلسه علني، الريجاني رئيس مجلس خطاب به كامران نماينده اصفهان كه ديروز 
براي سومين بار وقت ارائه پيشنهاد خود را به همسرش )اخوان نماينده اصفهان( داد، گفت: بله آقاي 

كامران، پدر عشق بسوزد.


