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رئيس ستاد قدس و انتفاضه شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي گفت: مراسم راهپيمايي روز جهاني 
قدس از ساعت 10/30 روز جمعه (پس فردا)  آغاز مي شود و محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسالمي 
ايران سخنران ويژه اين مراسم خواهد بود.به گزارش ايرنا، رمضان شريف ديروز در نشست خبري كه به 
ــريح برنامه هاي روز قدس برگزار شد، افزود: حجت االسالم والمسلمين سيداحمد خاتمي نيز  منظور تش
خطيب نماز جمعه روز جهاني قدس خواهد بود.وي با تشريح مسيرهاي هفتگانه راهپيمايي روز قدس افزود: 
در مسير راهپيمايي ايستگاه هاي فرهنگي براي تبيين دستاوردهاي موج بيداري اسالمي و روند مقاومت 
ــريف بر اهميت موج بيداري اسالمي در منطقه تاكيد كرد و گفت: در  ــطين برپا مي شود.ش مردمي در فلس
مراسم روز قدس، براي تبيين موج بيداري اسالمي 25 شخصيت برجسته كشور براي سخنراني پيش از 
خطبه هاي نماز جمعه، به 25 مركز استان اعزام مي شوند.رمضان شريف اظهار اميدواري كرد مراسم روز 
جهاني قدس در سال جاري باشكوه تر از سال هاي قبل برگزار شود و مردم ايران اسالمي حمايت همه جانبه 

خود از روند مقاومت ملت فلسطين را نشان دهند.
 مسيرهاي هفتگانه راهپيمايي روز قدس در تهران

براساس اعالم رمضان شريف، مسيرهاي هفتگانه راهپيمايي روز قدس به اين شرح اند:
مسير شماره 1: مسجد امام حسين(ع)، ميدان امام حسين، خيابان انقالب، دانشگاه تهران.

مسير شماره 2: مسجد جامع ابوذر، ميدان ابوذر، خيابان ابوذر، خيابان شهيد برادران حسني (قلعه مرغي)، 
خيابان قزوين، خيابان كارگر، ميدان انقالب، دانشگاه تهران.

مسير شماره 3: مسجد دارالسالم، ميدان منيريه، خيابان ولي عصر(عج)، خيابان انقالب، دانشگاه تهران.
مسـير شـماره 4: مسجد امام زمان(عج)، خيابان آزادي، تقاطع خيابان بهبودي، ميدان انقالب، دانشگاه 

تهران.
مسير شماره 5: مسجد حضرت ابوالفضل(ع)، ميدان توحيد، خيابان توحيد، خيابان آزادي، ميدان انقالب، 

دانشگاه تهران.
مسير شماره 6: مسجد نور، ميدان جهاد، خيابان دكتر فاطمي، خيابان فلسطين، بلوار كشاورز، دانشگاه 

تهران.
مسير شماره 7: مسجد الجواد(ع)، ميدان هفتم تير، خيابان كريم خان، ميدان ولي عصر(عج)، بلوار كشاورز، 

دانشگاه تهران.

تشريح برنامه هاي راهپيمايي روز جهاني قدس
محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري سخنران روز قدس است

ديه 90 ميليوني 
همچنان در تعليق

شواهد موجود از احتمال كاهش نرخ 90 ميليوني ديه 
حكايت دارد

رونمايي از
 3 طرح مهم 
دفاعي ايران

گفت و گوي «جام جم» با وزير فرهنگ و ارشاد امسال، هواي تهران، آلوده تر از هميشه

ــخنگوي اقتصادي دولت  ــي كه ديروز، س در حال
ــده و  اعالم كرد كه نرخ هاي جديد ديه هنوز ابالغ نش
ــر آن ادامه داد، سخنگوي قوه قضاييه  گفت وگو بر س
ــن نرخ ها  ــال تجديدنظر در اي ــا از احتم ــز تلويح  ني

خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، حجت االسالم والمسلمين 
غالمحسين محسني اژه اي در آخرين نشست خبري 
ــرد كه قوه قضاييه پس از كنكاش هاي  خود اعالم ك
فراوان و بررسي هاي ميداني هيچ راهي براي كاهش 
ــرخ ديه نيافته و لذا نرخ ديه 90 ميليون توماني براي  ن
ــون توماني براي  ــه 120 ميلي ــادي و دي ــاي ع ماه ه
ــت. با اين  ــه ناپذير و پابرجاس ــرام خدش ــاي ح ماه ه
اظهارات به نظر مي رسيد كه قوه قضاييه كار را يكسره 
و تكليف همه را روشن كرده است. اما اظهارات ديروز 
ــخنگوي اقتصادي  ــيني، س ــمس الدين حس سيدش
دولت و همچنين اظهارات بسيار مختصر سخنگوي 
ــان داد كه  ــوه قضاييه در گفت وگو با «جام جم» نش ق
موضوع ديه 90 ميليون توماني همچنان محل بحث 
ــت، به طوري كه احتمال زيادي براي  ــه اس و مناقش
تجديدنظر در نرخ هاي اعالمي ديه وجود دارد. با اين 
ــخص بودن نرخ  حال بالتكليفي مردم از جهت نامش
ــت و ظاهرا اين رشته  ديه همچنان ادامه خواهد داش
ــر دراز دارد، چرا كه مردم نمي دانند با بيمه نامه هاي  س
ــورت وقوع تصادف  ــال قبل خود چه كنند و در ص س
منجر به فوت چه رفتار قضايي از نظر نرخ هاي ديه با 

آنان صورت خواهد گرفت. 
 اعالم شده، اما ابالغ نشده است

ديروز سخنگوي اقتصادي دولت نخستين ترديد 
ــوي ــودن نرخ هاي اعالمي ديه از س ــه قطعي ب  را ب
ــر امور اقتصادي و دارايي  ــوه قضاييه وارد كرد. وزي  ق
ــاره به اين كه نرخ جديد ديه از سوي قوه قضاييه  با اش
صرفا اعالم شده و «ابالغ» نشده است، گفت: دولت 
ــه قوه قضاييه  ــدن اين نرخ را ب ــكاالت اجرايي ش اش
ــن نرخ ها  ــت با اي ــن اس ــت. روش منعكس كرده اس
ــده اي نمي توانند اين  ــود و ع بيمه نامه ها گران مي ش
بيمه نامه ها را بخرند و در نتيجه زندانيان ديه افزايش 
ــد كه بيمه ها تا  ــنهاد ش مي يابد.وي افزود: حتي پيش
ــال 60 ميليون تومان را به مردم ارائه كننده  رقمي مث
ــيديم اگر كسي  ــد. اما ما پرس و بقيه آن اختياري باش
ــي را بپردازد، چه  ــاوت 30 ميليون ــت مابه التف نتوانس
ــه به اين گونه  ــود؟وي اظهار كرد: قوه قضايي مي ش
ــواالت پيراموني نرخ ديه واكنش مثبت نشان داده  س
ــاتي هستيم كه در اين باره به  و در حال برگزاري جلس
ــيني افزود: البته دولت چهارشنبه  تفاهم برسيم.حس
ــاز و كار نرخ  ــته اليحه اي را به منظور تعيين س گذش
ــاله  ــرد كه اين اليحه نيز به حل مس ــه تصويب ك دي

كمك خوبي مي كند.

 رسما اعالم خواهد شد
ــا دفتر  ــارات، خبرنگار ما ب ــن اظه ــال اي ــه دنب ب
ــين  غالمحس ــلمين  والمس ــالم  حجت االس
ــه تماس  ــوه قضايي ــخنگوي ق ــني اژه اي، س محس
گرفت و خواستار پاسخگويي به اظهارات سخنگوي 
ــخنگوي قوه قضاييه در واكنش به اين  دولت شد.س
ــما اعالم  اظهارات به «جام جم» گفت: ميزان ديه رس
ــا پرمعني ظاهرا  ــش كوتاه ام ــد.اين واكن خواهد ش
ــه نيز تجديدنظر  ــت از اين دارد كه قوه قضايي حكاي
ــت  ــرخ ديه را رد نمي كند و نرخ هاي قبلي در دس در ن
ــت تا پس از تعيين تكليف به طور  ــي بيشتر اس بررس

رسمي اعالم شود.
 نرخ تورم محرمانه نيست

ــخنگوي اقتصادي دولت در بخش ديگري از  س
ــاره به اخباري كه مبني بر احتمال  اظهارات خود با اش
ــدن و اعالم نشدن نرخ تورم منتشر شده،  محرمانه ش
گفت: نرخ تورم محرمانه نيست و هيچ كس نيز چنين 

ــت. اصوال آمارهاي اقتصادي قابل  چيزي نگفته اس
پنهان كردن نيست.

وي درباره ترديد در نرخ تورم اعالم شده از سوي 
مركز آمار ايران گفت: البته برخي رسانه ها از آمارهاي 
ــا اين كه قانون، مركز آمار  ــان مي آيد، ام بدتر خوشش
ــمي اعالم آمار مشخص كرده  را به عنوان مرجع رس
ــت كه همه آمارها توسط اين مركز  به اين معني نيس
توليد شود، بلكه دستگاه هاي تخصصي آمارها را تهيه 
ــار اين مركز قرار مي دهند.وي  و براي اعالم در اختي
ــتنباط نمي شود كه مركز آمار  افزود: لذا اين معني اس
تنها مرجع توليد آمار در كشور هم هست. چرا كه براي 
ــار آمارها ترتيبي هم مشخص شده است. تهيه و انتش

ــيني افزود: هم اكنون كميته اي در دولت تشكيل  حس
ــت تا آمارها را يكسان و از طريق يك مرجع  ــده اس ش
ــيد، پيشنهاد مي كنم از  اعالم كند. اما اگر از من بپرس
ــد اقتصادي  آمارهاي بانك مركزي براي تورم و رش

استفاده كنيد.
 موجودي صندوق توسعه ملي:

 21 ميليارد دالر
ــعه  وزير اقتصاد از افزايش موجودي صندوق توس

ملي به 21 ميليارد دالر خبر داد و گفت: 
ادامه در صفحه 4

 تجهيزات دفاعي و خود دشمن 
بايد در مبدا و در نقطه عزيمت 

زمين گير شود
ــامل موشك كروز  ــه طرح نظاميـ  دفاعي ش س
قادر، سامانه اژدر بومي والفجر و موتور دريايي بنيان1 
ــت متخصصان داخلي توليد شده اند، صبح  كه به دس
ــژاد، رئيس جمهور  ــا حضور محمود احمدي ن ديروز ب

رونمايي شدند.
ــن 3 طرح در  ــزي خبر، اي ــزارش واحد مرك به گ
ــبت روز صنعت دفاعي  ــروز به مناس ــمي كه دي مراس
ــد، رونمايي شدند.  ــگاه مالك اشتر برگزار ش در دانش
ــك هاي كروز دريايي با برد  ــك قادر از نوع موش موش
ــت كه با قابليت باالي تخريب  حدود 200 كيلومتر اس
ــه ناوچه ها و  ــداف دريايي از جمل ــد برضد اه مي توان
ــاحلي دشمن به  ناوهاي جنگي و همچنين اهداف س
ــامانه اژدر بومي والفجر دومين طرحي بود  كار رود.س
ــد. اين اژدر با  ــا حضور رئيس جمهور رونمايي ش كه ب
سر جنگي 220 كيلوگرمي توانايي انهدام شناورهاي 
سنگين دشمن را دارد و از شناورهاي زيردريايي قابل 

پرتاب است. 
ــور احمدي نژاد در روز  ــومين طرحي كه با حض س
صنعت دفاعي افتتاح شد، موتور دريايي بنيان1 بود كه 
ــال 1388 در سازمان دريايي  عمليات اجرايي آن از س
ــلح و با هدف  ــتيباني نيروهاي مس وزارت دفاع و پش
ــاز روزافزون نيروي دريايي به اين محصول  تأمين ني

راهبردي آغاز شده بود.
ــاي داخلي  ــتفاده از ظرفيت ه ــا اس ــن موتور ب اي
ــده و توان آن 850 اسب بخار است  ــور ساخته ش كش
ــبات و طراحي هاي الزم،  ــون پس از محاس و هم اكن
ــاخت مجموعه ها و قطعات آن  ــات مربوط به س اقدام
ــده است. موتور بنيان1 در آينده نزديك در  نيز آغاز ش

شناورهاي نظامي و غيرنظامي به كار مي رود.
 پاسخ ايران به هرتجاوزي كوبنده خواهد 

بود
ــالمي ايران طي سخناني در  رئيس جمهوري اس
ــت دفاعي ايران  ــم با تاكيد بر اين كه سياس اين مراس
ــم از قدرت  ــت، گفت: ما نمي خواهي ــي اس بازدارندگ
ــريت  ــلط بر بش ــرزمين ها و تس ــي براي فتح س نظام

استفاده كنيم. 
ــژاد افزود: ما  ــا، محمود احمدي ن ــه گزارش ايرن ب
ــود براي جلوگيري از  ــم از قدرت نظامي خ مي خواهي
ــيوه  ــتفاده كنيم و اين ش ــا و بي عدالتي ها اس تجاوزه
ــرزمين و  ــاني كه از آن براي فتح س ــيوه كار كس با ش
ــد، متفاوت  ــتفاده مي كنن ــي ملت ها اس ــارت داراي غ
است. احمدي نژاد اظهار كرد: بهترين بازدارندگي آن 
ــمن به خودش جرات تجاوز ندهد و بايد  است كه دش

 آنچنان از پاسخ كوبنده و پشيمان كننده مطمئن باشد 
ــا و تصميم گيري هاي خود به  ــه در برنامه ريزي ه ك
ــد.رئيس جمهور گفت: تجهيزات  ــه تصميم نرس نقط
ــمن بايد در مبدا و در نقطه  ــمن يا خود دش دفاعي دش

عزيمت زمينگير شود نه در آسمان تهران.
ادامه در صفحه 2

حسيني: هدف ما تأثيرگذاري بر افكار عمومي جهان استتهران در 5 ماه اخير حتي يك روز هم هواي پاك نداشته است
پوران محمدي/ گروه جامعه

ــهري كه سال هاست با  ــاكنان كالنش براي س
ــت به گريبان  ــل ترافيك و آلودگي هوا دس 2 معض
ــنيدن اين خبر كه تهراني ها طي 5 ماه اخير  است ش
ــيده اند،  حتي يك روز هم در هواي پاك نفس نكش
ــادگي از كنار  ــت كه نمي توان بس واقعيت تلخي اس

آن گذشت.
ــت آلودگي  ــت كه وضعي حاال ديگر مدت هاس
ــيده است، اين  ــرايط بحران رس هواي تهران به ش
ــنيدن و گفتن از آلودگي هوا آنقدر موضوع  روزها ش
نخ نمايي شده كه حتي مسووالن هم ترجيح مي دهند 
كمتر از آن سخن  گويند تا شايد در اين سكوت خبري 
ــوش شود، اما واقعيت اين  اذهان عمومي كمتر مش
ــران اين روزها اصال خوب  ــت كه حال هواي ته اس
ــت!وضعيت آلودگي هواي تهران مانند بيماري  نيس
است كه پزشكان از آن قطع اميد كرده اند و نمي توان 

هيچ اميدي به بهبودش داشت و بدتر از همه اين  كه 
ــهري از وضعيت چند  پيش بيني هاي مسووالن ش
ــاي هيچ اميدواري  ــاه آينده آلودگي هوا نه تنها ج م
ــداري  براي كاهش آلودگي هوا نمي گذارد بلكه هش
است براي اين  كه با اين وضعيت هفته ها و ماه هاي 

آلوده تري در انتظار تهراني ها خواهد بود.
 155 روز بدون هواي پاك

ــت كه با گذشت 5 ماه  ــف آوري اس اين خبر تاس
ــال 90 شهروندان تهراني حتي يك روز هم در  از س

هواي پاك نفس نكشيده اند.
اما تاسفبار  تر  آن است كه در تمام طول 8 سالي 
كه دستگاهاي سنجش كيفيت هوا در تهران فعاليت 
ــال 90 آلوده تر از همه سال ها ثبت شده  مي كند،س
ــت.155 روز تنفس در هواي آلوده بدون داشتن  اس
ــهم تهراني ها از 5 ماهه  حتي يك روز هواي پاك، س

اول امسال بوده است.
ــركت كنترل كيفيت هواي تهران  مديرعامل ش
اين آمار را با استناد به بررسي ها و مطالعات كارشناسي 
ــاخص هاي  ــاي اندازه گيري ش ــر روز بر مبن كه ه
ــت مي آيد، ارائه  ــاي موجود در هوا به دس آالينده ه
ــت قلبي و بيماري هاي تنفسي را از جمله  داده و ايس
عوارض شايع افزايش آلودگي هوا طي ماه هاي اخير 
ــيدي، چندي پيش هم با استناد  مي داند.يوسف رش
ــت آمده از ايستگاه هاي سنجش  به داده هاي به دس

آلودگي هوا در سطح شهر تهران گفته بود
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ــال پيش  ــدود 2 س ــيني كه ح ــيدمحمد حس  س
به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي دولت دهم از 
ــوراي اسالمي راي اعتماد گرفت، امروز و  مجلس ش
در نيمه راه وزارت در گفت وگويي مفصل با «جام جم» 
به تشريح فعاليت هاي انجام شده در وزارتخانه تحت 
ــخگوي برخي  ــت و البته پاس مديريتش پرداخته اس
ــور هم  انتقادها و ابهامات در حوزه فرهنگ و هنر كش

بوده است.
ــن گفت وگو درباره وضعيت مميزي تئاتر،  او در اي
آخرين وضعيت سازمان سينمايي كشور، برنامه هاي 
ــترش فعاليت هاي مرتبط با  ــات  دولت براي گس هي
كتاب و كتابخواني، برآورده نشدن بودجه و اعتبارات 
ــتاني و... سخن گفته است.اما  فرهنگي سفرهاي اس

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي خبرهايي هم از تاسيس 
مكان دائمي نمايشگاه هاي فرهنگي دارد و مي گويد: 
بعد از بررسي هاي مختلف و نظرسنجي از كارشناسان 
ــيه  باالخره منطقه اي در تپه هاي عباس آباد و در حاش
ــه عنوان محلي  ــام خميني (ره) تهران ب مصالي ام
ــاخت محل دائمي نمايشگاه هاي فرهنگي  براي س
ــي كتاب تهران،  ــگاه بين الملل ــد و نمايش انتخاب ش
نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال، نمايشگاه مطبوعات 

و... در اين مكان برپا خواهد شد.
ــدن  ــار اميدواري مي كند كه با برآورده ش او اظه
ــاخت  ــوي دولت هرچه زودتر س اعتبارات الزم از س

اين مكان آغاز شود.
مشروح  اين گفت وگورا در صفحه 7 بخوانيد.

 دادگاه عامل ترور
 شهيد عليمحمدي برگزار شد
صفحه 2

ــبت به اين گزارش كه  ــنبه نس آمريكا روز دوش
ــانتريفيوژهاي غني كننده اورانيوم  ايران انتقال س
ــت، واكنش نشان  ــايت فردو را آغاز كرده اس به س
ــخنگوي وزارت امور خارجه  داد. ويكتوريا نولند، س
آمريكا در جمع خبرنگاران مدعي شد: اين گزارش ها 

نگران كننده هستند. 
ــه، نولند با اشاره به  به گزارش خبرگزاري فرانس
ــوراي امنيت سازمان  اين كه طبق قطعنامه هاي ش
ــوم را به حالت  ــازي اوراني ــل، ايران بايد غني س مل
ــس بين المللي انرژي  ــق درآورد و اين كه آژان تعلي

ــفافيت و همكاري  ــته است ش اتمي از ايران خواس
ــته اي اش  ــتري با تحقيقات درباره برنامه هس بيش
ــان دهد، ادعا كرد: برنامه هسته اي ايران به نظر  نش
ــازي  او هيچ گونه دليل موجهي براي تداوم غني س
ــوم تا غناي  20 درصد و نيز افزايش توليدات و  اوراني
ــانتريفيوژها به سايت هاي زيرزميني ارائه  انتقال س
ــي، رئيس سازمان  نمي كند.  به گفته فريدون عباس
ــانتريفيوژهاي سايت  انرژي اتمي ايران، انتقال س
نطنز به سايت فردو با رعايت كامل استانداردها و با 

اطالع آژانس اتمي در حال انجام است. 

واكنش آمريكا به خبرانتقال سانتريفيوژها به سايت فردو 
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