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  گفت وگوي بان كي مون و اوغلو 
درباره ايران

ــازمان  وزير امور خارجه تركيه با بان كي مون، دبيركل س
ملل در بيروت ديدار و درباره ايران، سوريه و قبرس تبادل نظر 
كرد.  به گفته سخنگوي دبيركل سازمان ملل، طرفين در اين 

ديدار نگراني خود را از اوضاع كنوني سوريه اعالم كردند.
ــي  بان كي مون كه براي ديدار با مقام هاي لبنان و سركش
از سربازان سازمان ملل متحد در جنوب اين كشور به بيروت 
ــفر كرده است، ديروز در كنفرانس «انتقال دموكراتيك در  س

دنياي عرب» در بيروت نيز سخنراني كرد.

حمايت نامزد رياست جمهوري آمريكا 
از ترور نخبه ايراني

واحد مركزي خبر نوشت: يكي از نامزدهاي جمهوريخواه 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا، بار ديگر از ترور دانشمند 

هسته اي جمهوري اسالمي ايران حمايت كرد.
ريك سنتوروم در يكي از برنامه هاي تبليغاتي خود گفت: 
ــمند هسته اي  همان طور كه مي دانيد چند روز قبل يك دانش
ــته شد و در كشور  ايران بر اثر انفجار بمب در خودرو يش كش
ما هم برخي اين اقدام را محكوم كردند، اما به نظرمن ما بايد 
دهانمان را ببنديم. سنتوروم چند روز قبل هم، صراحتا از ترور 
ــن به دست عوامل موساد اعالم حمايت  شهيد احمدي روش
ــت: يك مقام ارشد اسرائيلي در حالي  كرده بود. تايم نيز نوش
ــمند هسته اي ديگر ايران  كه مي خنديد، گفت: بله، يك دانش
كشته شد اما من از كشته شدن اين شخص ناراحت نيستم.

توليد انبوه پهپاد اسباب بازي
ــايت تريبون مستضعفين  ــايت عصر ايران به نقل از س س
ــت: يك گروه توليدكننده محصوالت فرهنگي اقدام به  نوش
توليد اسباب بازي پهپاد «آر.كيو.170» آمريكايي كرده است.

ــن هواپيماي  ــد از در اختيار گرفت ــا بر اين گزارش، بع بن
ــين آر.كيو.170 پرنده  جاسوسي آمريكا توسط  بدون سرنش
ــداران و نمايش تصاوير و انتشار جزئيات  نيروهاي سپاه پاس
ــر توليد اين هواپيما  ــري آن، يك گروه فرهنگي به فك ظاه
به عنوان اسباب بازي و با كاربرد دكوري افتاد كه ظرف مدت 
كوتاهي موفق به پياده سازي اين ايده شد. به گفته مدير اين 
ــد، در رنگ هاي  ــول در اين مرحله از تولي ــروه، اين محص گ

گوناگون براي سليقه هاي مختلف توليد شده است.

 تالش كره جنوبي براي خروج از حلقه 
تحريم نفت ايران

يك مقام دولت كره جنوبي گفت: هنوز هيچ تصميمي در 
مورد قطع واردات نفت ايران اتخاذ نشده است و دولت تالش 
ــنبه دامنه  ــا هيات آمريكايي در روز دوش ــد در ديدار ب مي كن

تحريم ايران را به كمترين حد ممكن كاهش دهد.
ــاندن  ــه گزارش فارس، كره جنوبي به دنبال به حداقل رس ب
ــت و بر همين  ــي از تحريم نفت ايران اس اختالل اقتصادي ناش
ــت با نمايندگان واشنگتن ديدار و آمريكا را براي  اساس قرار اس
ــد كند. هيات  ــم نفت ايران متقاع ــاركت حداقلي در تحري مش
ــر خارجه آمريكا و معاون وزير  ــكل از معاون وزي آمريكايي متش
خزانه داري آمريكا قرار است امروز با مقامات سئول از جمله وزير 
خارجه اين كشور در مورد تحريم نفت ايران مذاكره كنند. روزنامه 
ــتريت ژورنال در اين زمينه نوشت: گرچه سئول با اعمال  وال اس
ــت، اما مقامات  ــاي جديد عليه ايران موافقت كرده اس تحريم ه
كره جنوبي همچنان خواهان حل مسالمت آميز پرونده هسته اي 
ايران هستند و تالش مي كنند تاثير بالقوه تحريم هاي ايران روي 

شركت هاي كره اي و اقتصاد اين كشور را به حداقل برسانند.

محكوميت جوانفكر به يك سال حبس
ــزاري جمهوري  ــر، مدير عامل خبرگ ــر جوانفك علي اكب
اسالمي(ايرنا) و مشاور رئيس جمهور به اتهام توهين به رهبر 

معظم انقالب به يك سال حبس محكوم شد.
ــت و  به گزارش فارس، اين حكم بدوي دادگاه جوانفكر اس
وي عالوه بر يك سال حبس به 5 سال محروميت از عضويت 
ــانه اي و  ــا و فعاليت هاي رس ــا، انجمن ه ــزاب، گروه ه در اح
ــده است. پيش از اين نيز دادگاه كيفري  مطبوعاتي محكوم ش
استان تهران، علي اكبر جوانفكر را به اتهام انتشار مطالب خالف 
موازين اسالمي به تحمل يك سال حبس و 3 سال محروميت 

از هرگونه فعاليت مطبوعاتي محكوم كرده بود.

حضور منافقين در عراق تمديد نمي شود
ــازمان  ــت وزير عراق گفت: بقاي س نوري المالكي نخس
ــتي منافقين)  در عراق  ــق (گروهك تروريس ــن خل مجاهدي
ــت هاي سازمان ملل متحد است. به گزارش  به دليل درخواس
ــده با  ــرد: بعد از پايان توافقنامه امضا ش ــنا، وي تاكيد ك ايس
ــد داد اعضاي اين  ــراق هرگز اجازه نخواه ــازمان ملل، ع س
سازمان در خاك كشورش بمانند. المالكي ادامه داد:  سازمان 
مجاهدين خلق گروهي تروريستي است و عراق اجازه بقاي 
ــور نخواهد داد. مساله تمديد حضور 6 ماهه  آن را در اين كش

آنها در كشور نيز به درخواست دبيركل سازمان ملل بود.

سايه خبر كمي از سياست

ــالمي، وزارت اطالعات و  ــوراي اس نمايندگان مجلس ش
نيروي انتظامي را موظف كردند با هماهنگي مراجع ذي صالح 
راسا يا بنابر اعالم سازمان كاشف به شناسايي شبكه هاي اصلي 
و گروه هاي سازمان يافته قاچاق كاال و ارز و دارايي هاي آنها و 

تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات اقدام كنند.
به گزارش« جام جم»، مجلس اين موضوع را روز گذشته در 
ادامه بررسي اليحه فوريتي مبارزه با قاچاق كاال و ارز تصويب 
ــراي انقالب اسالمي،  ــعب دادس ــاس اين ماده، ش كرد. بر اس
ــدند  ــعب تجديدنظر آنها مكلف ش ــي و ش ــرات حكومت تعزي
ــل پرونده هاي قاچاق كاال و ارز،  ــرف يك ماه از زمان تحوي ظ

پرونده هاي مربوطه را بررسي و راي نهايي صادر كنند.
ــيدگي به جرايم قاچاق كاال و ارز  ــد رس بر اين مبنا مقرر ش
سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كاالهاي ممنوع و قاچاق كاال 

ــتلزم حبس يا انفصال از خدمات دولتي در صالحيت  و ارز مس
دادسرا و دادگاه انقالب است.

بر اساس مصوبه ديگري مقرر شد در صورت وجود داليل 
ــوي بر وجود كاال يا ارز قاچاق، ضابطان مبارزه با قاچاق كاال  ق
ــي از مرجع قضايي به  ــد پس از اخذ مجوز بازرس و ارز مي توانن
انبارها و اماكن و مستغالت محل اختفا يا نگهداري كاال يا ارز 
قاچاق وارد شوند. همچنين مصوب شد صدور يا معدوم كردن 
ــتي و  ــوفه كه فاقد ضوابط فني، بهداش كاالهاي قاچاق مكش
قرنطينه اي است، برابر آيين نامه اي باشد كه توسط ستاد مبارزه 

با قاچاق كاال و ارز تهيه مي شود.  
ــرر كردند در صورت موجود نبودن  در ادامه نمايندگان مق
ــن كاال يا ارز قاچاق، مرتكبان عالوه بر مجازات هاي مقرر،  عي

به پرداخت بهاي كاالي از دست رفته محكوم شوند.

ــته موضوع آزادي 3 مرزبان ايراني، پرخبر و در عين   روز گذش
حال پر از تكذيب و تاييد بود. اما سرانجام تحويل اين 3 مرزبان به 
مسووالن ايراني و ورودشان به خاك ايران از نقطه صفر مرزي، به  
حواشي ها در اين خصوص پايان داد. به گزارش ايرنا، درپي تالش 
مسووالن و معتمدان و ريش سفيدان محلي، مرزبانان ايراني وارد 

خاش شدند. 
11 دي ماه جاري،  اين 3 مرزبان درپي عمليات تعقيب و گريز 
اشرار مسلح و با توجه به تاريكي هوا وارد خاك پاكستان شده بودند 

كه توسط پليس مرزباني آن كشور دستگير شدند.
به گفته سرهنگ نيكوفرد،  معاون اجتماعي فرماندهي مرزباني 
ــترك در مرز ايران و پاكستان در منطقه  ــتاي مش ناجا، يك روس
ــر» وجود دارد بدين شكل كه قسمتي از اين روستا داخل  «مزه س
ــتان است و اشرار پس از  خاك ايران و مابقي آن داخل خاك پاكس
ــمت اين روستا كرده  درگيري با مرزبانان ايراني اقدام به فرار به س
بودند. نيكوفرد با بيان اين كه پدربزرگ يكي از اشرار كه در درگيري 
به هالكت رسيده، از اين 3 مرزبان شكايت كرده است، افزود: اين 

ــدن اين فرد نقشي  ــته  ش ــت كه اين 3 مرزبان در كش در حالي اس
ــرار حـاضر  ــتند و تنها اين 3 نفر در عمليات تعقيب و گريز اش نداش
بودند .  به گفته اين مقام انتظامي، مقامات مرزباني ايران در 4 مرحله 
ــتان ديدار  ــه مرزبان با مقامات مرزباني پاكس براي آزادي اين س
ــن تالش ها نتيجه داد و مرزبانان  ــته اي كردند و باالخره روز گذش
كشورمان به ايران تحويل داده شدند.  همچنين روزنامه تايمز آو 
اينديا گزارش داد: اين 3 تبعه  ايراني روز شنبه توسط قاضي رشيد 
عمراني، قاضي  بخش آزاد شدند. به گزارش ايسنا، حكم آزادي اين 
افراد پس از مصالحه ميان آنان با پدر فردي كه در جريان اين حادثه 
ــد. مرزبانان ايراني پس از آزادي تحويل  كشته شده بود، صادر ش
ــتان شدند و سپس به نزديكي مرز تفتان  نيروهاي مرزي بلوچس

منتقل شدند تا در اختيار مقامات ايران قرار گيرند.
ــين ذوالفقاري فرمانده مرزباني نيروي  ــردار حس ــتر س پيش
ــتان گفـته بود  ــاره به درگيري مرزي ايران و پاكس انتظامي با اش
3 ايراني در تعقيب قاچاقچيان در نقطه صفر مرزي توسط مرزبانان 

پاكستان دستگير شدند.

ممنوعيت پست هاي كليدي براي دوتابعيتي ها

وزارت اطالعات و ناجا، مسوول شناسايي شبكه هاي قاچاق 

پاكستان 3 مرزبان ايراني را تحويل داد 

براي همه دنيا روشن است كه اين اقدام تروريستي كار آمريكا و صهيونيست ها سترسيدگي به جرايم قاچاق كاال و ارز در صالحيت دادسرا و دادگاه انقالب است

ــورمان با تاييد انتقال  ــخنگوي وزارت امور خارجه كش س
ــه از 3 طريق به ايران  ــت: اين نام ــكا به ايران گف ــام آمري پي
ــكل مناسب به آن  ــت و اگر الزم باشد به ش ــده اس منتقل ش

پاسخ داده خواهد شد.
ــد  ــز در مقاله اي مدعي ش ــورك تايم ــش نيوي 2 روز پي
ــاره تنگه هرمز  ــكا در پيامي به ايران نكاتي درب ــت آمري  دول

مطرح كرده است.
نيويورك تايمز به نقل از مقامات آمريكايي كه اشاره اي به 
ــان نكرده بود، افزود: اين پيام از طريق سفارت سوئيس  نامش
ــت. اين در حالي است كه در آن زمان  ــده اس تحويل داده نش
اين نامه هنوز از سوي مقامات ايراني تاييد نشده بود و كانال 

ارسال آن نيز مشخص نبود. 
ــار اين خبر نيز فيليپ جي كارني، سخنگوي  پس از انتش
كاخ سفيد در رابطه با كانال ارسال پيام اوباما به نيويورك تايمز 
ــائل از اين  ــوص طيفي از مس ــور مرتب درخص ــت به ط گف

مكانيسم ها استفاده كرده ايم.
البته كارني براي آن كه گمانه زني ويژه اي نشود اين را هم 
ــابه    ــه كرد كه «هر پيامي ما به دولت ايران داده ايم مش اضاف

همان چيزي است كه به طور علني اعالم كرده ايم.»
ــا چطور به  ــه نامه اوبام ــا درباره اين ك ــا گمانه زني ه ام
ــت و در اين رابطه  ــت همچنان ادامه داش ــيده اس ايران رس
ــيد پيام اوباما را به  ــن گزينه اي كه به نظر مي رس محتمل تري

ايران منتقل كرده باشد، داوود اغلو وزير خارجه تركيه بود كه 
هفته گذشته سفري 2 روزه به ايران داشت. 

ــخنگوي وزارت امور خارجه  ــت س اما رامين مهمانپرس
ــيه سخنراني در جمع  ــال اين نامه در حاش ديروز با تاييد ارس
كاركنان آموزش و پرورش منطقه 9 تهران گفت: اين پيام از 
ــده است. وي افزود:  طريق مقامات تركيه به ايران منتقل نش

ــده،  يكي از طريق سفير آمريكا  اين پيام از 3 طريق منتقل ش
ــفير ايران داده شده، از طريق سفير  ــازمان ملل كه به س در س
ــالل طالباني رئيس جمهور  ــوئيس در ايران و از طريق ج س

عراق.
وي درخصوص پاسخ به اين پيام اظهار كرد: اين موضوع 
در حال بررسي است و اگر الزم بود پاسخي داده شود به شكل 

مناسب داده خواهد شد.
 ايران پيامي براي آمريكا نفرستاده است

ــوراي اسالمي ادعاي  ــوي ديگر، رئيس مجلس ش از س
ــه آمريكا مبني بر  ــخنگوي وزارت خارج ــا نولند س ويكتوري
دريافت پيام ايران  از طريق وزير خارجه تركيه را تكذيب كرد 

و آن را محصول تخيل  آمريكايي ها  دانست.
ــته احمد داوود  اغلو وزير خارجه  ــفر هفته گذش پس از س
ــت وي به كشورش، ويكتوريا نولند  تركيه به تهران و بازگش
ــرد پيام تهران را از  ــخنگوي وزارت خارجه آمريكا ادعا ك س
ــا ترك ها در خصوص  ــاوره ب طريق وي دريافت كرده و مش

ايران آغاز شده است.
ــه گزارش فارس علي الريجاني با رد اين ادعاها گفت:    ب
ــت. وي  ــته اس ــچ پيامي براي آمريكايي ها نداش ــران هي اي
ــتان  ــر آمريكايي ها تخيلي كردند و يا دوس ــح كرد: اگ تصري
ــتباه  ــه آنها گفتند كه تصور پيام كردند، اش ــه نكته اي ب تركي

فهميده اند.

مهمانپرست: اگر الزم باشد به پيام آمريكا پاسخ مي دهيم
پيام اوباما از طريق سفير ايران در سازمان ملل و جالل طالباني، رئيس جمهور عراق دريافت شده است 

احمدي نژاد: ملت ايران پاسخ
 آمريكا را مي دهد

ــورمان تاكيد كرد تحريم ها عليه ايران  رئيس جمهور كش
هيچ تاثيري نداشته است.

ــزارش داد: محمود احمدي نژاد روز  ــزاري آلمان گ خبرگ
ــبكه تلويزيوني تلويزاي مكزيك  جمعه در گفت وگويي با ش
اظهار كرد: طبيعتا اگر آمريكا بخواهد آرامش ملت ايران را به 
ــيار  هم بزند به آنها صدمه بزند و يا حمله كند، ملت ايران بس

محكم در برابرش مي ايستد و پاسخي قاطعانه خواهد داد.
ــران در طول  ــزارش، رئيس جمهور اي ــن گ ــاس اي براس
سفرش به آمريكاي التين بارها تاكيد كرد كه ايران به دنبال 
ــت.احمدي نژاد اعالم كرد:  ما  ــته اي نظامي نيس برنامه هس
ــان  بهترين همكاري را با آژانس بين المللي انرژي اتمي نش
ــته اي ايران كامال سياسي  ــكل هس داده ايم. وي گفت: مش
ــت، روشن است كه آمريكا به دنبال بهانه اي است تا مانع  اس

پيشرفت ملت ايران شود./ ايسنا

مصلحي: حاميان تروريست ها 
پاسخ قاطع مي گيرند

ــمندان  ــاره به ترور اخير يكي از دانش ــر اطالعات با اش وزي
ــته اي گفت: آمريكا، انگليس و موساد، نتيجه اين اقدامات  هس
ــالمي ايران جواب قاطعي را  خود را خواهند ديد و جمهوري اس
به آنها خواهد داد.حجت االسالم حيدر مصلحي عصر ديروز در 
حاشيه جلسه دولت در جمع خبرنگاران ضمن تسليت به خانواده 
دو شهيد ترور اخير اظهار كرد: انگليس و آمريكا نمي توانند نقش 
ــود را در اين ترورها مخفي كنند و با اعالم اين موضوع كه ما  خ
ــيده نگه  ــت پليد خود را پوش اين اقدامات را انجام نداده ايم دس
ــتي در  ــاره به نقش رژيم صهيونيس دارند. وزير اطالعات با اش
خاورميانه تصريح كرد: اينها يك پسر بدي را در خاورميانه قرار 

داده اند و جنايات خود را گردن وي مي اندازند.
ــوراي عالي امنيت هماهنگ  مصلحي افزود : با دبير خانه ش
ــناد و مدارك را به مجامع بين المللي  كرديم تا در اين زمينه اس
ــرد: وظيفه حفاظت بر  ــان ك ــي ارائه دهيم. وي خاطرنش حقوق
ــت و اين شوراي امنيت كشور  ــتگاه هاي انتظامي اس عهده دس
است كه تصميم گيري مي كند و به هر كس در رده حفاظتي اش، 

مسووليت مي دهد. / فارس 

  همايش زنان اصولگرا 
امروز برگزار مي شود

ــروز (26 دي) با عنوان  ــن همايش زنان اصولگرا ام اولي
«زن، بصيرت، واليتمداري» برگزار مي شود. 

ــگ و ارتباطات  ــازمان فرهن ــش كه در س ــن هماي در اي
ــود، حجت االسالم  ــالن الزهرا) برگزار مي ش ــالمي (س اس
ــخنگوي جبهه متحد  ــي س ــر واليت ــرد، علي اكب ابوترابي ف
ــتاد انتخابات جبهه  ــان، عليرضا زاكاني رئيس س اصولگراي
متحد اصولگرايان و منوچهر متكي رئيس هيات اجرايي اين 
جبهه سخنراني خواهند كرد.  در ادامه اين همايش ميزگردي 
ــد اصولگرايان  ــه بانوان جبهه متح ــا حضور اعضاي كميت ب

همراه با پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد./ ايسنا

تسلط هميشگي ايران بر تنگه هرمز
فرمانده نيروي دريايي ارتش تاكيد كرد جمهوري اسالمي 

ايران همواره بر تنگه استراتژيك هرمز مسلط بوده است.
ــياري در واكنش به تكرار ادعاي  امير دريادار حبيب اهللا س
رسانه هاي غربي و رژيم صهيونيستي مبني بر اين كه ايران با 
برگزاري رزمايش «واليت 90» به دنبال تمرين بستن تنگه 
هرمز بود، افزود: توانايي و تسلط جمهوري اسالمي ايران بر 

تنگه استراتژيك هرمز هميشه وجود داشته و دارد.
وي در عين حال گفت: ما بايد آگاه باشيم و اجازه ندهيم كه 
ــتكبار جهاني و رژيم صهيونيستي كه از عناصر نامطلوب  اس
ــوب مي شوند، بتوانند در اين منطقه حساس  در منطقه محس
ــادآوري برگزاري موفق رزمايش  ــش ايجاد كنند. وي با ي تن
ــز، درياي عمان و  ــرق تنگه هرم ــت 90 در محدوده ش والي
ــاي بين المللي در اقيانوس هند تا مدار 20 درجه گفت:  آب ه
ــران همواره و از  ــالمي اي ــتي جمهوري اس پيام صلح و دوس
ــتا  ــت و ما در اين راس ــده اس جمله در رزمايش اخير اعالم ش
ــاير كشورها از  ــترك با س آماده برگزاري رزمايش هاي مش

جمله كشورهاي دوست و همسايه هستيم./ ايرنا

 باب تازه اي براي شهادت 
ــتضعفين گفت: جوانان ما كه  ــازمان بسيج مس رئيس س
پس از دفاع مقدس به دنبال شهادت مي گشتند، باب تازه اي 

براي شهادت يافته اند.
ــديد اقدام  ــا محكوميت ش ــا نقدي ب ــردار محمدرض س
ــاندن شهيد  ــت ها در به شهادت رس ــتي صهيونيس تروريس
ــت ها و دشمنان انقالب  ــن، گفت: صهيونيس احمدي روش
ــان به دروغ ادعا مي كردند كه نسل سوم  همواره در تبليغاتش
ــت اما با اين جنايت  ــده اس ــير آرمان ها جدا ش انقالب، از مس
ــان ثابت كردند كه جوانان  ــت، بار ديگر به دست خودش زش

ايران اسالمي از نسل هاي قبلي خود انقالبي تر هستند.
وي افزود: جوانان ما به درجه اي از رشد و كمال رسيده اند 
ــت بگيرند؛ با جهاد علمي خود  ــلحه دس كه بدون اين كه اس
آنچنان خشم دشمن را برمي انگيزند كه چاره اي جز ارتكاب 

جنايت و ترور نداشته باشند./ فارس 

ادامه از صفحه اول
ــتگاه هاي اجرايي بايد بتوانند از  ــا توجه به آن كه دس ــا ب  ام
ــايد  ــد براي امور خود برنامه ريزي كنند، ش ــال جدي ابتداي س
چاره اي جز اين نباشد. الريجاني با بيان اين مطلب كه نمي دانم 
ــت، افزود: با  ــر موقع اليحه را به مجلس نداده اس چرا دولت س
توجه به اين كه 12 اسفندماه انتخابات مجلس برگزار مي شود 
ــوط به انتخابات وقت  ــد براي انجام امور مرب ــدگان باي و نماين
ــي بودجه  ــد، لذا ديگر مجلس فرصت كافي براي بررس بگذارن

ندارد، در نتيجه ممكن است به تصويب تنخواه بينجامد.
جلسه مجلس با وزارت كشور و شوراي نگهبان

از سوي ديگر، همزمان با ردصالحيت حدود 32 نماينده فعلي 
ــوي هيات هاي اجرايي انتخابات، مجلس شوراي  مجلس از س
اسالمي با تشكيل كميته پيگيري، موضوع ردصالحيت آنها را 
پيگيري كرده است.حسين سبحاني نيا، نماينده نيشابور و عضو 
ــوع ردصالحيت نمايندگان، از برگزاري  كميته پيگيري موض
ــي وزير كشور و سخنگوي  ــه اين كميته با معاون سياس جلس

ــوراي نگهبان خبر داد. وي گفت: در اولين نشست با صولت  ش
ــي وزير كشور و همين طور عباسعلي  مرتضوي، معاون سياس
ــوراي نگهبان، مباحثي رد و بدل شد  كدخدايي، سخنگوي ش
ــوص ردصالحيت  ها به آنها  ــه نقطه نظرات مجلس درخص ك
منتقل گرديد. وي در گفت وگو با مهر افزود: تالش مجلس اين 
ــت تا در جهت احقاق حق نمايندگان و جلوگيري از تضييع  اس
ــت تاكيد  احتمالي حقوق آنان اقدام كند، بنابراين در اين نشس
ــتنداتي از منابع چهارگانه استعالم شده نسبت به  ــد اگر مس ش

ــود؛ در غير اين صورت  ــت افراد وجود دارد، بيان ش ردصالحي
ــي صالحيت ها به شنيده ها و منابع غيرمستند استناد  در بررس
نشود. اين عضو كميته پيگيري كننده موضوع ردصالحيت ها 
خاطرنشان كرد:  آقايان مرتضوي و كدخدايي نيز نگاهشان اين 
ــن و قابل اعتنا باشد و مستنداتي  ــت كه بايد بررسي ها روش اس
ــد.  ــته باش ــود، وجود داش كه منجر به ردصالحيت افراد مي ش
ــور  ــي وزير كش ــان كرد: معاون سياس ــبحاني نيا خاطرنش  س

قول داد موضوع را پيگيري كند.

واليتي: ترور دانشمندان ايراني نشانه ياس غرب است 
ــل گفت: ترور  ــري در امور بين المل ــاور مقام معظم رهب مش
دانشمندان ايران اسالمي نشانه ياس غرب از مانع تراشي بر سر 

راه پيشرفت كشورمان است.
ــمنان  به گزارش ايرنا، علي اكبر واليتي با بيان اين كه اگر دش
نظام مايوس نبودند اين گونه به تروريسم دولتي دست نمي زدند، 
ــن در مسير و طريقي فعاليت مي كرد  ــهيد احمدي روش افزود: ش
ــود و ديگراني هم كه تا  ــربلندي ايران ب كه در حقيقت طريق س
ــده اند در راه عظمت  ــهيد ش ــته و ش به حال در اين راه گام برداش
ــالمي شهيد شده اند. وي با بيان اين كه مردم ايران قدر  ايران اس
ــهيد خود را مي دانند، تصريح كرد: اين شهادت ها  اين بزرگان ش
برعكس آنچه دشمنان تصور مي كنند، موجب تقويت اين مسير 
ــاني مي شود كه در اين  ــهدا و كس و پيگيري اهداف و ادامه راه ش
ــن است كه  حوزه كار مي كنند. واليتي گفت: براي همه دنيا روش

اين اقدام تروريستي كار آمريكايي ها، عوامل آنها 
و صهيونيست ها است.

مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل 
ــا نيز اقرار مي كنند كه  ــد: بعضا خود آنه يادآور ش
دست به اين اقدامات ضد بشري زده اند و در صدد 

توجيه كردن جناياتشان بر مي آيند.
ــس از ترور  ــن كه پ ــرد: همي ــار ك وي اظه
دانشمند ايراني، حدود 120 كشور غيرمتعهد آن 
را محكوم كرده اند، نشان دهنده قبح و زشتي اين 

عمل در كل دنيا است.

واليتي تاكيد كرد كه اين اقدام تروريستي در حقيقت به لحاظ 
ــمنان ايران، نتيجه عكس براي آنها به دنبال خواهد  تبليغات دش

داشت.
ترور  اخير كار صهيونيست ها ست

ــوي ديگر، معاون اول رئيس جمهوري اسالمي ايران با  از س
تاكيد بر اين كه ترور شهيد مصطفي احمدي روشن از دانشمندان 
ــت ها است، اظهار كرد:  ــور بدون ترديد كار صهيونيس جوان كش

رسوايي اين عمل پليد براي دشمنان ما جاودانه خواهد بود.
محمدرضا رحيمي در همايش تجليل از برگزيدگان صنعت 
و خدمات سبز افزود: دشمنان ما كه نتيجه اي از تحريم هاي چند 
ساله خود عليه ملت ايران نگرفته اند امروز به ترور دانشمندان ما رو 

آورده اند كه البته اين راه هم آنها را به مقصد نخواهد رساند.
ــيده اند تا مانع از  ــمنان ما صف كش ــان اين كه دش ــا بي وي ب
ــوند، جنگ تحميلي 8  ــرفت ملت ايران ش پيش
ــال هاي آغازين انقالب اسالمي را  ــاله در س س
يكي از تالش هاي ناكام دشمن براي جلوگيري 
از پيشرفت و آباداني ايران عنوان كرد. وي گفت: 
ــي، نوبت به  ــروزي در جنگ تحميل ــس از پي پ
بازسازي كشور رسيد و دشمنان در اين مرحله به 
تحريم هاي شديدتر عليه ملت ايران ادامه دادند 
و امروز شديدترين تحريم ها را عليه ملت و كشور 
ما اعمال كرده اند ولي اين تالش ها نيز همچون 

گذشته با شكست مواجه خواهد شد.

كميته پيگيري ردصالحيت نمايندگان فعلي مجلس اولين نشست خود را با معاون سياسي وزير كشور و سخنگوي شوراي نگهبان برگزار كرد/  عكس: مجيد آزاد- جام جم

طرح اصالح ماده 982 قانون مدني با هدف پيشگيري از فرار متخلفان بانكي و اقتصادي ارائه شده است

عضو شوراي مركزي جامعه اسالمي مهندسين گفت: در حال 
تكميل و عرضه ليست پيشنهادي خود به جبهه متحد اصولگرايي 
هستيم و براي نهايي شدن ليست بايد منتظر اعالم نهايي تاييد 
ــيم. به گزارش پانا، محسن يحيوي در پاسخ به  صالحيت ها باش
ــالمي مهندسين ليست پيشنهادي  ــوال كه آيا جامعه اس اين س
خود را به جبهه متحد اصولگرايان ارائه داده است، گفت: جامعه 
ــين در قالب اتحاد بزرگ اصولگرايان حركت  ــالمي مهندس اس

ــتي جدا از آن ارائه نخواهد داد. وي ادامه داد: براي  مي كند و ليس
ــت جبهه متحد اصولگرايي تمام تشكل هاي سياسي  تهيه ليس
ــاي خود را عرضه مي كنند كه  ــش اين جبهه كانديدا ه زير پوش
ــوراي مركزي جامعه  ــت.  عضو ش احتماال چند برابر ظرفيت اس
اسالمي مهندسين خاطرنشان كرد: در اين راستا جامعه اسالمي 
مهندسين قطعا ليستي را به مجمومعه 7+8 معرفي خواهد كرد و 

در آنجا تصميم نهايي گرفته خواهد شد.

جامعه اسالمي مهندسين به جبهه متحد، ليست مي دهد

احمد خاتمي: صالحيت ها تا يك شب 
مانده به انتخابات  هم بررسي  شود

ــوراي  ــرگان رهبري گفت: ش ــب رئيس مجلس خب ناي
ــه كانديدايي بر خالف  ــيد ك ــان اگر به اين نتيجه رس نگهب
مصالح نظام و خالف امنيت ملي كشور حركت مي كند، حتي 
ــد، بايد آن كانديدا  ــب مانده به زمان انتخابات باش اگر يك ش

را رد صالحيت كند.
ــيداحمد خاتمي در جمع  ــزارش فارس، آيت اهللا س به گ
ــور درباره  ــكي سراسر كش ــيج جامعه پزش ــووالن بس مس
ــيجيان به نقشه هاي دشمنان براي  ضرورت توجه دادن بس
ــمن طرحي را دنبال مي كند كه  انتخابات، با بيان اين كه دش
ــاير  ــاش انتخاباتي در تهران و س ــي ايجاد اغتش در آن در پ
ــر از طرح هاي  ــت، گفت: يكي ديگ ــور اس ــهرهاي كش ش
دشمن در بحث انتخابات، مقايسه كردن انتخابات مجلس 
ــت جمهوري است. خاتمي افزود:  ــوراي اسالمي با رياس ش
ــات اگر درصد  ــه اين دو انتخاب ــد با مقايس ــا  مي خواهن آنه
ــدگان در انتخابات مجلس از ميزان راي دهندگان  راي دهن
رياست جمهوري كمتر باشد، بگويند مردم از انقالب و نظام 
ــه اين دو با هم قياس  ــده اند، در حالي كه مقايس ــرد ش دلس

مع الفارق است.
وي تصريح كرد: بنابراين مي توان گفت دشمن در بحث 
ــت كه  ــرد كردن فضاي انتخابات اس انتخابات به دنبال س
ــت. آيت اهللا خاتمي  ــش بيار آن در داخل جريان فتنه اس آت
ــازي تز جدايي دين از  ــاني به دنبال بازس گفت : امروز كس

سياست هستند،  ولي مردم در اين خصوص هوشيارند. 

پورمحمدي: مطالب جديد درباره 
تخلف بانكي منتشر مي شود

ــازمان بازرسي كل كشور درباره تخلف بانكي اخير  رئيس س
گفت: مطالب جديدي در زمينه تخلف بانكي اخير وجود دارد كه 

بزودي همزمان با ارائه كيفرخواست به دادگاه منتشر مي شود. 
ــالم مصطفي پورمحمدي با  ــنا، حجت االس به گزارش ايس
ــه روحانيت مبارز و ائمه  ــع علما و روحانيون جامع ــور در جم حض
ــده از نظم در  ــد: براي اين كه پرون ــهرري يادآور ش ــات ش جماع
ــد، قوه قضاييه وظيفه اطالع رساني  اطالع رساني برخوردار باش
ــخ به  ــت. وي در پاس ــخنگوي اين قوه قرار داده  اس را به عهده س
ــي درباره داليل تخلف بانكي اخير گفت: سازمان بازرسي  پرسش
كل كشور وظيفه نظارت كالن را به عهده دارد. اين سازمان بارها 
درباره ضعف سيستم بانكي هشدار داد. ما مسوول نظارت كالن 
ــعبات بانك ها نيستم. مثال  ــتيم، ولي مسوول نظارت بر ش هس
ــور درباره وضعيت نظام هاي ناصحيح  سازمان بازرسي كل كش
ــدار داده  بانك ها به رئيس كل بانك مركزي و رئيس جمهور هش
ــناد آن نيز موجود است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور با  و اس
ــور  ــاره به تاكيد رئيس جمهور بر لزوم اصالح نظام بانكي كش اش
گفت: ما بارها اعالم كرديم سيستم بانكي قادر نيست جلوي فساد 
ــاله  را بگيرد و بايد آن را اصالح كرد. رئيس جمهور هم به اين مس
ــان دارد، ولي تاكنون اقدام موثر و كاملي در اين جهت انجام  اذع
نشده است. با سيستم هاي گذشته نمي توان بانك ها را اداره كرد. 


