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خاوري از كانادا هم فرار كرد؟
ــي از افراد از فرار خاوري  ــت: برخ خبرگزاري فارس نوش
مدير عامل پيشين بانك ملي از خانه مسكوني خود در كانادا 

خبر داده اند.
بنابراين گزارش، اين افراد مدعي شده اند خاوري تمامي 
ــكوني  اموال خود در كانادا را به نام اقوامش كرده و منزل مس

خود را تخليه كرده و به مكاني نا معلوم گريخته است.
خاوري از متهمين اصلي پرونده فساد بزرگ بانكي  بوده 
ــت. هنوز صحت و سقم  ــيدگي  اس كه هم اكنون در حال رس

اين خبر از سوي منابع رسمي تاييد نشده است.

 اعتراف مسووالن رويترز
 به اشتباه خود 

ــانه هاي خارجي معاونت امور مطبوعاتي  مديركل رس
ــالمي گفت:  ــاد اس ــاني وزارت فرهنگ و ارش و اطالع رس
ــتباه خود در گزارش  ــووالن خبرگزاري رويترز به اش مس
ــن موضوع اعتراف  ــزاري پي برده و به اي ــر اين خبرگ اخي

كرده اند. 
محمدجواد آقاجري در گفت وگو با ايرنا، با يادآوري اين كه 
ادامه فعاليت دفتر نمايندگي رويترز در تهران در حال بررسي 
ــت، افزود: فعاليت نمايندگي اين خبرگزاري در تهران به  اس
ــده است و در حال مذاكره با مسووالن  طور موقت متوقف ش
ــووالن رويترز  ــتيم. وي ادامه داد:  پس از اعتراف مس آن هس
به اشتباه خود، آنها درخواست مالقات حضوري داشته اند اما 

هنوز مالقاتي انجام نشده است.
ــري افزود: تاكنون مذاكرات صورت گرفته در قالب  آقاج
ــت مالقات حضوري  ــت و درخواس مكاتبات اداري بوده اس

مسووالن رويترز در دست بررسي قرار دارد.
ــيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي هم  ــيدمحمد حس س
اعالم كرده است احتماال خبرگزاري رويترز در آينده مي تواند 

با رعايت قوانين و مقررات، فعاليت خود را از سر بگيرد.
ــار  ــت خبرگزاري رويترز چند روز پيش پس از انتش فعالي
ــي با تيتر مجعول «هزاران زن نينجا به عنوان قاتالن  گزارش

ايراني آموزش مي بينند»،  متوقف شد.

 طرحي براي تغيير 
نحوه سوال از رئيس جمهور 

ــس و  ــران در مجل ــردم ته ــده م ــري نماين ــي مطه عل
ــه طرحي براي اصالح  ــوال از رئيس جمهور، از ارائ طراح س
ــوال  ــاده197 آيين نامه داخلي مجلس كه ناظر به طرح س م
ــت، خبر داد و گفت: اين طرح به امضاي  از رئيس جمهور اس
حدود 40 نفر از نمايندگان مجلس رسيده و براي طي مراحل 

قانوني تقديم هيات رئيسه شده است.
ــن طرح گفت: اين  ــزارش فارس، وي در توضيح اي به گ
طرح به صورت 2فوريتي مطرح مي شود و سعي بر اين است 
ــود  تا در اين طرح نقاط ضعف ماده 197 آيين نامه برطرف ش
ــال 90 كه به سوال از  ــه آخر مجلس در س چرا كه تجربه جلس
ــت، نشان داد كه كاستي هايي  رئيس جمهور اختصاص داش

در آيين نامه وجود دارد.
اين نماينده مجلس بر همين اساس ادامه داد: در صورت 
ــوال از رئيس جمهور  ــب اين طرح مدت زمان طرح س تصوي
ــه به 40 دقيقه افزايش مي يابد و تعداد نمايندگان  از 15 دقيق
ــد، در ضمن هم  ــد بيش از يك نفر باش ــوال كننده مي توان س
رئيس جمهور و هم سوال كنندگان مي توانند مدت زمان خود 

را به چند بخش تقسيم كنند.
وي با بيان اين كه در اين طرح پس از پاسخ رئيس جمهور 
ــوال از نمايندگان راي گيري مي شود، گفت:  در مورد هر س
ــخ هاي  اگر نصف بعالوه يك يا اكثريت نمايندگان از پاس
ــوه قضاييه ارجاع  ــوال به ق ــوند، س رئيس جمهور قانع نش
ــود و اگر تعداد سواالت ارسال شده به قوه قضاييه به  مي ش
ــتيضاح رئيس جمهور مهيا خواهد  6 مورد برسد، زمينه اس

شد.

اذعان كلينتون نسبت به بي فايده بودن 
حمله رژيم صهيونيستي به ايران 

ــبكه خبري  ــكا در گفت وگو با يك ش ــر خارجه آمري وزي
ــرائيل به ايران به  ــي اعالم كرد: حمله يكجانبه اس آمريكاي

نفع هيچ كس نيست. 
ــبكه خبري  ــالري كلينتون به ش ــنا، هي به گزارش ايس
اي.بي.سي. گفت: آمريكا در همه سطوح نظامي، اطالعاتي، 
ــتراتژيك و ديپلماتيك با اسرائيل همكاري كرده است تا  اس
ــا يكديگر مبادله  ــل كند كه ما اطالعات را ب ــان حاص اطمين

مي كنيم.
ــزود: ما قويا بر اين باوريم كه همان طور كه  كلينتون اف
ــرائيلي ها گفته است، اقدام يكجانبه آنها  باراك اوباما به اس
ــود.  وزير امور خارجه آمريكا در  ــه نفع هيچ كس نخواهد ب ب
ــير ديپلماتيك به نفع همگان  ادامه اظهاراتش گفت كه مس

است.

تكذيب خبر ربايش چند ايراني ديگر 
در سوريه

ــوي مخالفان دولت سوريه مبني  در پي طرح ادعايي از س
ــهروند  ديگر ايراني، سفارت كشورمان در  ــارت چند ش بر اس

دمشق اين خبر را تكذيب كرد. 
ــوول روابط عمومي و اطالع رساني  به گزارش مهر، مس
ــوي برخي  ــوريه، همه اخباري كه از س ــفارت ايران در س س
ــا و جريان هاي  ــه اي و تعدادي از طرف ه ــانه هاي منطق رس
ــي آن مدعي حضور نيروهاي  ــود كه ط مغرض پخش مي ش
ــوريه بوده يا ادعاي  ــداران در س ــپاه پاس نظامي و عناصر س
ــوريه را مطرح مي كند،  ــوي ايران به س ــالح از س ــال س ارس

تكذيب كرد. 
ــوريه صرفا بر اتخاذ مواضع  وي گفت: حمايت ايران از س
سياسي با هدف مقابله با توطئه هاي آمريكاييـ  صهيونيستي 
ــاي اقتصادي با  ــور مقاومت و همچنين حمايت ه عليه مح
ــور كه در شرايط  هدف كاهش رنج و محنت از مردم اين كش
سخت تحريم هاي آمريكايي، اروپايي و عربي به سر مي برند، 

خالصه مي شود.
ــوول درباره وضعيت ايراني هاي ربوده شده  اين مقام مس
در سوريه گفت: در حال حاضر تنها 13 نفر از اتباع كشورمان 
ــامل 7 نفر تكنيسين برق و 6 نفر باقيمانده از گروه زائران،  ش
ــلح هستند كه تالش ها براي آزادي  در اختيار گروه هاي مس

اين عزيزان همچنان جريان دارد.

سايه خبر

كمي از سياست
بررسي پيشنهادهاي رئيس جمهور 

در نشست مسقط
ــت كميته مذاكرات راهبردي جمهوري  ــتين نشس نخس
ــين عمان اوايل هفته آينده با  ــلطان نش ــالمي ايران و س اس
هدف پيگيري پيشنهادهاي رئيس جمهوري اسالمي ايران 
ــقط برگزار  ــاي منطقه اي در مس ــوص همكاري ه در خص
ــين اميرعبداللهيان، معاون عربي و آفريقايي  ــود. حس مي ش
ــر اظهار كرد  ــران ضمن اعالم اين خب ــر امور خارجه اي وزي
ــالمي ايران و معاون  ــه نمايندگي از جمهوري اس ــه وي ب ك
ــي وزير خارجه عمان رياست كميته يادشده در مسقط  سياس
ــت. همكاري با كشورهاي منطقه در  را برعهده خواهند داش
حوزه هاي انرژي، مبارزه با تروريسم و محيط زيست از جمله 
ــالمي ايران است كه در  ــنهادهاي رئيس جمهوري اس پيش
ــردي ايران و عمان  ــان برگزاري كميته مذاكرات راهب جري

مورد بررسي قرار مي گيرد. /  ايرنا

تاكيد رئيس مجلس بر اهميت 
بازسازي و توسعه عتبات عاليات

رئيس مجلس شوراي اسالمي در ديدار رئيس و معاونان 
ستاد بازسازي عتبات عاليات، حمايت مردم و دولت جمهوري 
ــالمي ايران از بازسازي و مشاركت آنان در توسعه عتبات  اس
ــات عراق را مصداق عيني و عملي در تحقق ايمان قلبي  عالي
ــت. علي الريجاني گفت: عالقه و اشتياق ملت  و ديني دانس
ــق و عالقه به خاندان  ــي از عش ايران به عتبات عاليات ناش

عصمت و طهارت است. / واحد مركزي خبر

فعاليت هاي انتخاباتي در33 حوزه 
انتخابيه به طور مستمر رصد مي شود

ــي ستاد  غالمعلي حاجي زاده، رئيس هيات مركزي بازرس
انتخابات كشور با اشاره به برگزاري دور دوم انتخابات نهمين 
دوره مجلس شوراي اسالمي در 15 ارديبهشت  1391گفت: 
ــي نامزدها در 33 حوزه اي كه انتخابات  فعاليت هاي انتخابات
ــيده شده است به طور مستمر رصد و با  در آنها به دور دوم كش

تخلفات براساس قانون برخورد مي شود. /  ايرنا

 قاچاق كاال مهم ترين تهديد
 براي توليد ملي است

ــاله قاچاق كاال را مهم ترين  معاون اول قوه قضاييه، مس
مانع و تهديد براي توليد ملي بيان كرد و گفت: هر چه قاچاق 
ــت.  ــالف حمايت از توليد ملي اس ــرد، برخ ــورت گي كاال ص
ــه كميته اقتصادي قوه  ــيدابراهيم رئيسي در حاشيه جلس س
ــاز و كارهايي در دولت، نظام بانكي،  نظام  قضاييه بر اتخاذ س
پولي و مالي كشور و صادرات و واردات براي حمايت از توليد 
ــي تاكيد كرد و افزود: بايد به گونه اي اقدام كرد كه قاچاق  مل
ــد.  وي با بيان  ــراي قاچاقچيان به صرفه نباش ــال ب كاال اص
اين كه دستگاه قضايي البته پرونده هاي ارجاعي در خصوص 
قاچاق كاال را رسيدگي مي كند، گفت: بايد تمام سياست هاي 

اقتصادي براي پيشگيري از قاچاق كاال باشد. /  ايسنا

 الوروف: تصميم اتحاديه اروپا 
در خصوص خزر غيرقابل قبول است

وزير امورخارجه روسيه تصميم گيري در خصوص درياي 
خزر را حق كشورهاي ساحلي دانست. به گزارش خبرگزاري 
ــرگئي الوروف اظهار كرد: مسكو معتقد است  ــتي، س نووس
تصميم گيري درخصوص موقعيت حقوقي درياي خزر بدون 

در نظر داشتن عقيده كشورهاي ساحلي قابل قبول نيست.
الوروف در سخنراني خود در دانشگاه دولتي ايروان گفت: 
ــتن عقيده تمامي كشورهاي  تصميمي كه بدون در نظر داش
ــرداري از اين دريا  ــيه خزر درخصوص چگونگي بهره ب حاش
توسط اتحاديه اروپا كه در فاصله دور از خزر واقع شده، گرفته 

شود،پذيرفتني نخواهد بود. /  ايسنا

 كثرت تهديدها نشان دهنده قدرت ايران است
رهبر معظم انقالب: 

ــالمي  حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اس
ــلح و  ــي از فرماندهان نيروهاي مس ــدار جمع ــروز در دي دي
ــووالن حوزه نمايندگي ولي فقيه، همه نيروهاي مسلح  مس
ــه حفظ و تقويت انگيزه هاي ديني و الهي در كنار ارتقاي  را ب
ــلح جمهوري  آمادگي ها توصيه و تاكيد كردند: نيروهاي مس
ــيار مهم و ارزشمند 8 سال  ــالمي ايران داراي تجربه بس اس
ــتند كه بايد اين تجربه گرانبها همواره مورد  دفاع مقدس هس

بازنگري و استفاده قرار گيرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
ــور  ــاع مقدس را در تاريخ كش ــال هاي دف ــان تجربه س ايش
ــال، در واقع همه  ــد و افزودند: در اين 8 س ــر خواندن كم نظي
ــورهاي وابسته به  ــرق و غرب و كش قدرت هاي دنيا اعم از ش
آنها در مقابل جمهوري اسالمي ايران صف آرايي كرده بودند 

ــرفته ترين تجهيزات را در اختيار رژيم بعثي عراق قرار  و پيش
ــالمي خاطرنشان كردند: كشورهاي  دادند. رهبر انقالب اس
غربي مدعي حقوق بشر و دموكراسي حتي از دادن سالح هاي 
شيميايي به رژيم بعث عراق دريغ نكردند تا شايد بتوانند نظام 

اسالمي و مردم ايران را به زانو درآورند.
ــود همه اين  ــه اي افزودند: با وج ــرت آيت اهللا خامن حض
تالش ها و حمايت ها، قدرت ها نتوانستند جمهوري اسالمي 
ايران را به زانو درآورند كه اين فصل از تاريخ ايران، تجربه اي 
ــت و در اختيار نيروهاي مسلح  ــمند و بزرگ اس ــيار ارزش بس
ــان سعادت و پيشرفت ملت ها را در گرو صبر و  قرار دارد. ايش
ــتقامت براي عبور موفقيت آميز از مقاطع تاريخي دانستند  اس
ــتن تجربه هاي گرانبهايي  ــد كردند: ملت ايران با داش و تأكي
همچون انقالب اسالمي و دفاع مقدس و همچنين موقعيت 

خوب امروز، قطعا از مقطع كنوني نيز با سربلندي عبور خواهد 
ــاره به تهديدهاي دشمنان  ــالمي با اش كرد. رهبر انقالب اس
ــان كردند: كثرت تهديدها نشان دهنده  ملت ايران خاطرنش
قدرت نظام اسالمي است؛ زيرا اگر جمهوري اسالمي قدرت 
و تأثيرگذاري بااليي نداشت، بدخواهان ملت ايران اين گونه 

سراسيمه خود را به آب و آتش نمي زدند.
ــخنان خود نقش  ــرت آيت اهللا خامنه اي در پايان س حض
ــلح مهم ارزيابي و بر لزوم  ــاني را در نيروهاي مس نيروي انس
ــظ روحيه دفاع  ــرفت هاي كنوني و حف ــع نبودن به پيش قان

مقدس تأكيد كردند.
ــردار سرلشكر فيروزآبادي، رئيس  در ابتداي اين ديدار س
ستاد كل نيروهاي مسلح، گزارشي از آمادگي هاي دفاعي اين 

نيروها و برنامه هاي سال جديد بيان كرد.

 اگر مبادالت خود را قطع كنيم 300 هزار نفر در كشور هاي اروپايي بيكار مي شوند
   ZDFــبكه تلويزيوني ــور در مصاحبه با ش رئيس جمه
ــه ايران گفت: به كار بردن  ــان درخصوص تحريم ها علي آلم
ادبيات تحريم در برابر ملت ايران زشت و غلط بوده و روشي 
ــل منطق و  ــي بزرگ كه اه ــراي گفت وگو با ملت ــت ب درس

همكاري است، نيست.
به گزارش خبرگزاري مهر، محمود احمدي نژاد در پاسخ 
به اين سوال كه آيا ايران توانايي دارد تا به اروپا فشار اقتصادي 
ــد، تصريح كرد: ايران قطعا مي تواند اين كار را انجام  وارد كن
دهد؛ ما هم اكنون 24 ميليارد دالر با اروپا مبادله داريم كه اين 
ميزان به معناي 200 تا 300 هزار شغل است كه ما مي توانيم 

ــري تامين كنيم؛ اما اگر امروز 300 هزار  ــن را از محل ديگ اي
بيكار در اروپا افزوده شود براي اروپا مناسب است؟

ــبكه  رئيس جمهور در واكنش به اين اظهارنظر مجري ش
ZDF آلمان، مبني بر اين كه اين ايران است كه امروز تحت 
ــان كرد: شما نگران ايران نباشيد؛  تحريم قرار دارد، خاطرنش

ما خودمان را اداره مي كنيم.
ــم به گونه اي رفتار  ــا تاكيد بر اين كه ما نمي خواهي وي ب
ــم كه در آينده هرگز نتوانيم با هم گفت وگو كنيم، افزود:  كني
ما اين مساله را قبول داريم كه دولت آلمان درخصوص ايران 
ــت  ــخص نيس ــت، اما مش عاقالنه تر و نرم تر عمل كرده اس

ــخص  چرا دولت هاي اصلي اروپا فاصله خود را با آمريكا مش
نمي كنند.

شرايط كمي متفاوت شده است
ــب در ديدار جمعي از  ــژاد همچنين سه شنبه ش احمدي ن
ــوراي اسالمي گفت: ما همه نيروهاي  نمايندگان مجلس ش
ــت هم و با كار و تالش،  ــتيم و بايد دست به دس انقالب هس

ايران را بسازيم.
ــال حاضر با  ــرد: در ح ــا، وي تاكيد ك ــزارش ايرن ــه گ ب
تحريم هايي كه از سوي دشمنان بر عليه جمهوري اسالمي 
ــده است، چرا  ــرايط كمي متفاوت ش ايران صورت گرفته، ش

ــيج كرده تا بتواند به ايران  ــمن تمام توان خود را بس كه دش
ضربه بزند.

وي با اشاره به تاسيس صندوق توسعه ملي، افزود: افتتاح 
ــت، چرا كه همواره  اين صندوق جزو افتخارات اين دولت اس
ــود را در بودجه  ــا تا يك دالر فروش نفت خ ــي دولت ه تمام
همان سال مصرف مي كردند و هيچ گاه يك دالر براي سال 
ــور  بعد ذخيره نمي كردند، اما براي اولين بار در تاريخ اين كش
ــيس گرديد، تنها در  ــعه ملي تاس و از زماني كه صندوق توس
سال هاي 90ـ 89 بالغ بر 35 ميليارد دالر ذخيره شده است.

ــي را دارد تا با  ــه داد: دولت اين آمادگ ــژاد ادام احمدي ن
ــول را با مصوبه  ــن ميزان پ ــدگان نصف اي ــكاري نماين هم
ــا تمامي  ــاورزي قرار دهد ت ــار بخش كش ــس در اختي مجل
ــت زير آبياري تحت فشار قرار گيرد كه  زمين هاي قابل كش
ــور و در نهايت رونق  ــتغال در كش همين امر موجب ايجاد اش

كشاورزي خواهد شد.
ــاره به اين كه در حال حاضر 150 هزار  رئيس جمهور با اش
ــاورزي وجود دارد كه از بين آنها 120 هزار نفر  مهندس كش
ــعه بخش كشاورزي،  ــتند، افزود: مي توان با توس بيكار هس
ــته خود جذب كار كرد و  ــياري از اين مهندسان را در رش بس

اين شدني است.
ــوي  ــاي صورت گرفته از س ــاره به تحريم ه ــا اش وي ب
دشمنان گفت: از دشمنان انتظاري جز اين نمي رود، از اين رو 
تمام مسووالن كشور، رئيس جمهور و نمايندگان بايد دست 
به دست هم دهند و در راستاي پيشرفت اقتصاد كشور تالش 
كنند. البته در اين راستا دولت با همكاري مجلس بايد برخي 

موانع اجرايي را نيز برطرف كند.

احمدي نژاد: ايران مي تواند به اروپا فشار اقتصادي وارد كند 

 پيام تسليت مقام رهبري 
در پي درگذشت حجت االسالم قره باغي

ــالمي  حضرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس
ــالم والمسلمين حاج  ــت حجت االس با صدور پيامي درگذش
ــردم آذربايجان غربي در  ــيدعلي اكبر قره باغي، نماينده م س

مجلس خبرگان را تسليت گفتند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 

متن پيام به اين شرح است: 
بسم اهللا الرحمن الرحيم

رحلت روحاني عاليقدر مرحوم مغفور جناب حجت االسالم 
والمسلمين آقاي حاج سيدعلي اكبر قره باغي را به عموم مردم 
ــريف آذربايجان غربي و ارادتمندان و عالقه مندان ايشان  ش
ــان و حوزه  بالخصوص خاندان مكرم و فرزندان محترم ايش
ــتان تسليت مي گويم. ايشان از علماي  علميه و روحانيت اس
ــي از عمر خود را در  ــال هاي طوالن ــته اي بودند كه س برجس
ــالمي مصروف داشتند و  ــالمي و نظام اس خدمت انقالب اس

نماينده مردم آن منطقه در مجلس خبرگان بودند.
ــات و رحمت و مغفرت الهي را  ــد متعال علو درج از خداون

براي ايشان مسالت مي كنم.

 تقدير 230 نماينده 
از صداوسيما و دستگاه هاي اجرايي

ــالمي در بيانيه اي از  ــوراي اس ــده مجلس ش 230 نماين
ــتگاه هاي اجرايي مختلف و سازمان صداوسيما  خدمات دس

در ايام تعطيالت نوروز 91 تشكر كردند.
در اين بيانيه كه روز گذشته از تريبون مجلس قرائت شد با 
اشاره به رهنمودهاي رهبر معظم انقالب در سال توليد ملي، 
ــرمايه ايراني، از تالش و مديريت شايسته  حمايت از كار و س
همه وزارتخانه هاي دولتي و موسسات و دستگاه هايي كه بار 
ــنگين اداره كشور را در تعطيالت قبل و بعد از آغاز سال به  س

عهده داشته اند، تشكر شده است.
ــروي انتظامي،  ــور، ني ــدگان از تالش وزارت كش نماين
پليس راه، پليس راهنمايي و رانندگي، مديريت حمل و نقل و 

سوخت و وزارت راه و شهرسازي نيز قدرداني كرده اند. 
ــازمان صداوسيما در  در اين بيانيه بطور ويژه از خدمات س
ــانه اي، اطالع رساني بموقع  زمينه انجام درست رسالت رس
ــردم از وضع راه ها و ترافيك جاده اي و همچنين پخش  به م
برنامه هاي متنوع فرهنگي و سرگرم كننده در اين ايام تشكر 

شده است.
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 سروري: به علت عملكرد موفق شخص وزير، احتماال طي 2 روز آينده اين استيضاح به هيات حل اختالف ارجاع خواهد شد
ادامه از صفحه اول

ــتيضاح وي، انتصاب سعيد مرتضوي به سمت  علت اصلي اس
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي دانسته شده كه به عقيده آنان، 
برخالف مصالح كشور و در تعارض با قانون صورت گرفته است.

در بندهاي اين استيضاح درباره مرتضوي آمده است:
1ـ وى در سمت قبلى خويش يعنى دادستان تهران متهم است 

و از حالت قضايى معلق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است.
ــزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه كهريزك،  2ـ در گ

مقصر شناخته شده است.
ــه اقدامات  ــناد زيادى علي ــگاه آزاد، اس ــده دانش 3ـ در پرون

غيرقانونى و سوء استفاده هاى وى موجود است.
4ـ در تحقيق و تفحص از قوه قضاييه به دليل تخلفاتش مقصر 

شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذى ربط در مجلس، واكنش 
غيرقانونى و خالف شؤون شغلى در رسانه ها نشان داده است.

ــناد مطمئنى در سوء استفاده از موقعيت شغلى عليه وى  5ـ اس
موجود است.

ــركت عظيم  6ـ در تصدى صندوق تامين اجتماعى و مادر ش
وابسته، يعنى شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همين 

دليل برخالف قانون مديريت خدمات كشورى عمل شده است .
7ـ تذكرات برخى نمايندگان مجلس و گروه هاى اجتماعىـ  

سياسى در اين باره ناديده گرفته شده است.
ــت كه آقاى وزير تصميم را به جناب آقاى  ــده اس 8ـ گفته ش
رئيس جمهور نسبت داده است؛ وزيرى كه برخالف مصالح مردم 
و كشور، قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمى تواند مورد 

اعتماد و اتكا مجلس باشد.
سياسي كاري يا انتصاب سياسي

ــوي ديگر، برخي از نمايندگان مخالف استيضاح، انجام  از س
ــتقالل قوا در خصوص  ــي عنوان كردند و بر اس آن را كاري سياس
ــتند.علي اكبر آقايي، رئيس كميسيون  عزل و نصب ها تاكيد داش
ــوراي اسالمي در گفت وگو با «جام جم» يادآور  عمران مجلس ش
ــتيضاح نبايد عمل سياسي باشد و جهت دخالت در قواي  ــد، اس ش

ديگر به كار گرفته شود.
ــود به  ــتند نام آنها برده ش برخي از نمايندگان هم كه نخواس
ــتيضاح را سياسي  ــي ها اين اس خبرنگار ما گفتند كه اغلب مجلس
ــت دانستن انتصاب سعيد  مي دانند اما همين نمايندگان با نادرس
مرتضوي خواستار آن بودند كه وقت مجلس در شرايطي كه بايد 

به بررسي بودجه سال 91 اختصاص يابد، بيش از اين گرفته نشود. 
نمايندگان بر اين مساله اصرار داشتند كه بايد توصيه هاي رهبري 
ــود چون اكنون زمان  ــر تعامل دولت و مجلس محقق ش مبني ب
ــت.جواد آرين منش نماينده مشهد و  مناسبي براي اختالف نيس
ــاره به تالش هاي صورت  ــواد ابطحي نماينده خمين نيز با اش ج
ــتيضاح كنندگان، تاكيد  گرفته در زمينه پس گرفتن امضاهاي اس
كردند كه قطعا بحث آيين نامه اي در اين زمينه كه تاكيد دارد بعد از 
«اعالم وصول» حتما بايد استيضاح صورت گيرد حل خواهد شد 

و در اين زمينه راهكارهايي وجود دارد.
ــعيد مرتضوي  ــاره به انتصاب س ــتيضاح نيز با اش موافقان اس
ــتند كه چنين  ــن اجتماعي تاكيد داش ــازمان تامي ــت س به رياس
انتخاب هايي مي تواند مراكز اقتصادي كشور را دچار مشكل كند.

استيضاح وزير كار در راه هيات حل اختالف قوا

 اما و اگرها در خصوص اظهارات اخير هاشمي رفسنجانيثمره هاشمي: در پرداخت يارانه ها، تخلفي رخ نداده است

ناطق نوري: دشمن به دنبال افتراق بين مردم و روحانيت است
علي اكبر ناطق نوري، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
بر وحدت و همدلي جامعه تاكيد كرد و با اشاره به نامگذاري 
سال 91 به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» 
گفت: بايد همه در جهت اجرايي شدن شعار امسال تالش 

كنيم.
به گزارش مهر، حجت االسالم علي اكبر ناطق نوري، 
ــوراي مركزي جمعيت  ــا دبير كل و اعضاي ش ــدار ب در دي
اسالمي حاميان مردم با اشاره به نامگذاري سال 91 به نام 
ــرمايه ايراني» گفت: رهبر  «توليد ملي، حمايت از كار و س
ــكالت جامعه را به خوبي رصد  معظم انقالب، نيازها و مش
مي كنند به همين جهت ترجيح دادند اولويت اصلي در سال 

جديد حول توليد ملي قرار گيرد.
ــدن  ــت: از اين رو بايد همه در جهت  اجرايي ش وي گف
ــال جديد حركت كنيم تا مشكالت موجود در زمينه  پيام س

توليد برطرف شود.
ــر وي برگزار  ــت كه در دفت ــق نوري در اين نشس ناط
ــده بود بر وحدت و همدلي در جامعه تاكيد كرد و گفت:  ش

مهم ترين نياز امروز جامعه حفظ وحدت و همدلي است.
ــخيص مصلحت نظام به جايگاه ويژه  عضو مجمع تش
ــاره كرد وگفت:  ــور اش ــي كش روحانيت در فضاي سياس
خوشبختانه همچنان روحانيت وظايف و برنامه هاي خود 

را به نحو مطلوب انجام مي دهد و اين برنامه ها با افكار شيخ 
فضل اهللا نوري و ميرزاي شيرازي نزديك است.

ــمنان نظام و منافقين تمام  ناطق نوري گفت: البته دش
تالش خود را به كار بسته اند تا اختالف و انشعاب بين مردم 
و روحانيت افزايش يابد بنابراين روحانيت بايد مراقب باشد 

تا فاصله اي  بين مردم و خود به وجود نيايد.
ــت در مقطع فعلي را  ــي از وظايف مهم روحاني وي يك
ــت: روحانيت اگر براين  ــت و گف ــاع از حفظ نظام دانس دف
ــاس حركت كند  به انقالب هيچ لطمه اي وارد نخواهد  اس

شد.

آملي الريجاني: كميته مشتركي براي حمايت از توليد ملي تشكيل شود
ــتگاه قضا در  ــالم آمادگي دس ــوه قضاييه با اع ــس ق رئي
ــكيل كميته اي  ــد ملي، تش ــت از تولي ــزي و حماي برنامه ري
ــي و تبيين و تدوين  ــه منظور بررس ــان 3 قوه ب ــترك مي مش
راهكارهاي مناسب اجرايي كردن بحث حمايت از سرمايه و 

توليد ملي را خواستار شد.
ــه، آيت اهللا  ــوه قضايي ــي ق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــووالن عالي قضايي، با  ــه ديروز مس آملي الريجاني در جلس
ــالمي بر حمايت از  ــد رهبر معظم انقالب اس ــاره به تاكي اش
توليد ملي گفت:  حمايت از توليد ملي اگرچه هميشه مطلوب 
ــت، اما در برهه فعلي و در حالي كه دشمنان به خيال  بوده اس
ــار اقتصادي و تسليم  واهي، تمام تالش خود را در جهت فش
ــيار بيشتري  ــاله اهميت بس ملت ايران قرار داده اند، اين مس

مي يابد. 
رئيس قوه قضاييه از دولت و مجلس خواست با نظارت و 
ــتر فضاي مناسبي را براي حمايت از سرمايه گذار  تالش بيش
ــر بازارهاي اقتصادي از  ــي و توليد ملي فراهم كنند و ب ايران

جمله طال و ارز نظارت بيشتري داشته باشند.
غربي ها به خوبي مي دانند از كجا ضربه خوردند

ــه  ــت اهللا آملي الريجاني در بخش ديگري از اين جلس آي
ــاله  ــاره به رفتارهاي متناقض غربي ها در برخورد با مس با اش
ــوريه افزود: غربي ها و صهيونيست ها بخوبي مي دانند كه  س

ــوريه در خط مقدم  ــد و مي دانند كه س ــا ضربه خوردن از كج
ــم است و به همين دليل  ــتكبار و صهيونيس مقاومت عليه اس
است كه مي  خواهند اين سد مقاومت را بشكنند، اما برخالف 

تصوراتشان مقاومت دولت و ملت اين كشور ادامه دارد.
رئيس قوه قضاييه با ابراز تاسف از حضور برخي كشورهاي 
ــوريه، بر حمايت جمهوري  ــه در جبهه آمريكا عليه س منطق
اسالمي ايران از اين كشور تاكيد و اظهار كرد: متاسفانه برخي 
روساي كشورهاي اسالمي كه بر منابع عظيم خدادادي تكيه 
زده اند به جاي اين كه اين ثروت عظيم را عليه دشمنان اسالم 
ــوي غربي ها به بازي  به كار گيرند فريب آنان را خورده و از س
ــالمي ايران ضمن حمايت  ــده اند، اما جمهوري اس گرفته  ش
ــوريه از راه هاي  ــام اصالحات الزم در نظام قانوني س از انج

دموكراتيك، مقاومت اين كشور را حمايت مي كند.  
ــووالن عالي قضايي موضوع حبس  در جلسه ديروز مس
ــوي رئيس سازمان  ــي از س الكترونيك، پس از ارائه گزارش
ــور مورد بحث و  ــات تاميني و تربيتي كش ــا و اقدام زندان ه
ــا تاكيد بر  ــت اهللا آملي الريجاني ب ــرار گرفت. آي ــي ق بررس
ــرح حبس الكترونيك  ــدن ط ضرورت اجرايي و عملياتي ش
ــده است و  گفت:  در قانون برنامه پنجم اين موضوع لحاظ ش
ــدن اين طرح كمك موثري در كاهش معضالت  اجرايي ش

مربوط به زندان ها خواهد بود.

دستيار ارشد رئيس جمهور در خصوص روند پرداخت يارانه ها 
و واريز رقم مابه التفاوت به حساب برخي سرپرستان خانوار گفت: 
ــاني كه در اين مورد تصميم گرفته اند كامال با توجه به قانون  كس

عمل كرده اند و هيچ امر خالف قانوني اتفاق نيفتاده است.
ــمي ديروز در پايان جلسه  به گزارش ايرنا، مجتبي ثمره هاش
ــد  هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در صورتي كه قرار باش
تغييري در امر پرداخت يارانه صورت بگيرد قبل از آن توضيحات 
الزم به مردم داده خواهد شد و احتماال آقاي رئيس جمهور در يك 
ــور مفصل صحبت خواهد  ــه در اين خصوص با مردم به ط جلس

كرد.
ابراز رضايت وزير كشور از برگزاري رايانه اي 

انتخابات
ــه هيات دولت با ابراز رضايت  ــور نيز در حاشيه جلس وزير كش

ــوراي  از روند برگزاري رايانه اي انتخابات نهمين دوره مجلس ش
ــالمي در 14 استان كشور گفت: راي گيري رايانه اي در مرحله  اس
ــتان  ــيار موفقيت آميز بود و نتايج 14 اس اول به صورت پايلوت بس
ــخص شد. مصطفي  ــعبه در مدت 60 تا 90 دقيقه مش و 1400 ش
ــه دوم نيز در برخي از حوزه ها  ــار با بيان اين كه در مرحل محمدنج
ــود، گفت:  انتخابات به صورت 100 درصد رايانه اي برگزار مي ش
ــوراي نگهبان با توجه به موفقيت برگزاري انتخابات رايانه اي  ش
در مرحله اول تاييد كرده است كه وزارت كشور مي تواند براي هر 

نقطه اي انتخابات رايانه اي برگزار كند.
سيد محمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي هم در جمع 
ــده درباره فيلم هاي  خبرنگاران در واكنش به ايرادهاي مطرح ش
ــاد» گفت: درباره اين دو فيلم اغراق  «خصوصي» و «گشت ارش

شده است.

انتشار اظهارات اخير آيت اهللا هاشمي رفسنجاني در خصوص 
ــوي چند  ــش در مورد ارتباط با آمريكا واكنش هايي را از س مواضع
ــتا ديروز تعدادي  ــت. در همين راس نماينده مجلس به دنبال داش
ــات رهبر معظم  ــدگان با توزيع برگه هايي حاوي فرمايش از نماين
انقالب اسالمي در رابطه با عدم مذاكره با آمريكا، اعتراض خود را 
ــخيص مصلحت نظام اعالم كردند.  به اظهارات رئيس مجمع تش
ــيون امنيت ملي مجلس هم  عالءالدين بروجردي، رئيس كميس
ــت: موضوع رابطه با آمريكا همچنان خط قرمز نظام جمهوري  گف
اسالمي است و هيچ كس در اين زمينه جداي از نظرات رهبر معظم 

انقالب، نه صالحيت دارد و نه مي تواند تصميم بگيرد. 
آ يت اهللا هاشمي رفسنجاني در گفت و گويي كه چندي پيش با 
يك فصلنامه انجام داده است با اشاره به نامه اي كه در زمان حضرت 
ــالمي ايران نوشته بود  امام خميني (ره) به بنيانگذار جمهوري اس

در خصوص مفاد اين نامه اعالم كرد كه يكي از بخش هاي آن به 
ــته بود كه  ــته و از امام خواس بحث مذاكره با آمريكا اختصاص داش
ــخص كنند. رئيس  ــاله را در زمان حيات خود مش تكليف اين مس
ــدار اعضاي  ــروز هم در دي ــخيص مصلحت نظام دي ــع تش مجم
فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسالمي بار ديگر بر مواضع خود 
در اين زمينه تاكيد كرد. فاضل موسوي، يكي از اعضاي فراكسيون 
ــيون متبوعش با آيت اهللا هاشمي  ــاره به ديدار فراكس اقليت با اش
ــنجاني گفت: در اين ديدار رئيس مجمع تشخيص مصلحت  رفس
نظام به اعضاي فراكسيون اقليت گفت كه اگر بحث هايم در مورد 
رابطه با آمريكا در آن نامه مورد ايراد بود، حتما حضرت امام در همان 
ــوي گفت: هاشمي در اين ديدار  ــخ من را مي دادند.موس زمان پاس
ــت انتظار نداشتم واكنش ها به سخنانم در مورد رابطه با  تأكيد داش

آمريكا در اين حد باشد و جنجال آفريني به بار بياورد.


