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تاثير معكوس تحريم ايران بر آمريكا
پايگاه اينترنتي سي ان بي سي نوشت: كارشناسان انرژي 
در آمريكا، افزايش 25 درصدي بهاي هر گالن بنزين در اين 
كشور را نتيجه معكوس تحريم صنعت ايران بر حوزه انرژي 

آمريكا توصيف كردند.
ــن گزارش، درحالي كه مصرف كنندگان انرژي در  بنابراي
ــختي مي توانند بهاي 4 دالري هر گالن بنزين را  آمريكا بس
ــارت بين المللي معتقدند  ــان تج بپردازند، برخي از كارشناس
ــي از  ــي بايد بصراحت درباره هزينه هاي ناش رهبران سياس
ــاي نفتي ايران كه اكنون گريبانگير حوزه انرژي در  تحريم ه

آمريكا شده است، گفت وگو و تصميم گيري كنند.
اين در حالي است كه بسياري از سياستمداران به گونه اي 
ــل مي كنند و حرف مي زنند كه گويي عواقب تحريم هاي  عم
نفتي، فقط كشور هدف را دربرگرفته، در حالي كه چنين ادعايي 
ــت. بيل رينچ، رئيس شوراي ملي تجارت  عاري از واقعيت اس
خارجي در واشنگتن، سازماني كه معموال با اعمال تحريم هاي 
اقتصادي مخالف است، اعتقاد دارد براساس چنين رويكردي، 
ــي از اعمال تحريم هاي اقتصادي را  هميشه هزينه هاي ناش
ــود چنين  ــردازد در حالي كه منافع و س ــدف بايد بپ ــور ه كش
ــزود: چنين  ــد بود. وي اف ــراي آمريكا خواه ــي ب تحريم هاي
رويكردي درباره ايران مصداق ندارد، زيرا تاثيرات تحريم هاي 

ايران، بخش انرژي آمريكا را تهديد مي كند.

ناو آمريكايي در نزديكي ايستگاه سپاه
ــاو هواپيمابر  ــت: بزرگ ترين ن ــزاري فارس نوش خبرگ
ــازه جهت ورود به  ــب اج آمريكا در روزهاي آينده براي كس

خليج فارس، به ايستگاه سپاه خواهد رسيد.
بنا بر آنچه رسانه ها منتشر كردند، ناو هواپيمابر اينترپرايز 
به عنوان بزرگ ترين ناو آمريكا و اولين ناو هواپيمابر با سوخت 
هسته اي در دنيا با وزن 85 هزار تن به همراه شناورهاي نظامي 
همراهش در ميان تدابير شديد امنيتي روز چهارشنبه گذشته 
ــوئز عبور كرد تا در روزهاي آينده در خليج فارس و  از كانال س
احتماال در بحرين (محل استقرار ناوگان پنجم آمريكا) مستقر 
شود. هرچند اين اقدام نيز همچون گذشته با تبليغات رسانه اي 
ــتن راه هاي منتهي و موازي با  ــته نگه داش و اخباري نظير بس
كانال سوئز و همراهي 5 شناور جنگي و يك زيردريايي اتمي، 
همراه بود، اما اين نمايش قدرت باعث نخواهد شد تا اين غول 
ــم دريايي ارتش آمريكا، هنگام عبور از تنگه هرمز بتواند  عظي

از پاسخگويي به سپاه پاسداران امتناع كند.
ــپاه  ــده براي نيروي دريايي س بنا بر ماموريت تعريف ش
پاسداران انقالب اسالمي، يكي از مهم ترين اقدامات روزمره 
اين نيرو، رهگيري ناوگان هاي بيگانه حاضر در خليج فارس 
ــت كه طي آن، پاسداران حاضر در اين منطقه كه همگي  اس
ــتند، كار ثبت عبور و مرور  ــلط به زبان هاي خارجي هس مس
ــناورهاي خارجي را برعهده دارند. اين نقطه يك ايستگاه  ش
ــت و همه شناورهاي  ــن» اس بين المللي به نام «سپاه استيش
ــتند كه خود را به نيروهاي  عبوري از تنگه هرمز موظف هس

ايراني معرفي كنند.

افزايش تالش چين براي ممانعت از 
ماجراجويي عليه ايران

ــي از افزايش تالش ها از سوي  خبرگزاري رويترز در گزارش
ــن براي ممانعت از هرگونه ماجراجويي عليه ايران خبر داد.  پك
ــد چين در اين  ــزارش خبرگزاري مهر، يك ديپلمات ارش به گ
ــخ تالفي جويانه  ــاره گفت: يك اقدام نظامي عليه ايران پاس ب
ــوي جمهوري اسالمي را در پي خواهد داشت.  ويرانگري از س
ــيائودونگ افزود: در چنين شرايطي يعني پاسخ از سوي  چن ش
ايران سبب خواهد شد تا ناآرامي و بي ثباتي تمامي منطقه را دربر 
بگيرد و احياي اقتصاد جهاني هم بر اثر اين بي ثباتي با مشكالتي 
ــود. وي همچنين به جامعه جهاني هشدار داد از بروز  روبه رو ش

جنگي كه بايد در آن وارد شوند ممانعت به عمل آورند.

 بازنشستگي بقايي 
براي فرار از حكم انفصال؟

ــت: گفته مي شود يكي از داليل بازنشستگي  مشرق نوش
ــور، فرار وي از حكم  ــد بقايي، معاون اجرايي رئيس جمه حمي
ــت كه قرار  ــال از خدمات دولتي ديوان عدالت اداري اس انفص
است بزودي اجرايي شود. اين سايت افزود: ظاهرا با بازنشستگي 
ــود.  بقايي  بقايي حكم ديوان عدالت اداري كان لم يكن مي ش
ــال گذشته بازنشسته شد. وي به خاطر تخلفاتي كه  در  آبان س
ــت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را  دوره اي كه رياس

برعهده داشت، چنين محكوميتي برايش صادر شد.

ــتاد كل نيروهاي مسلح تاكيد كرد: اگر اسرائيل   رئيس س
ــياري از نقاط مهم سرزمين هاي  ــت از پا خطا كند، ما بس دس

اشغالي را شخم خواهيم زد.
به گزارش فارس، سردار سرلشكر سيدحسن فيروزآبادي 

در ديدار مقامات، مسووالن و كاركنان ستاد كل 
ــلح خطاب به دشمنان جمهوري  نيروهاي مس
ــرايط جهان و  ــران اعالم كرد: ش ــالمي اي اس
منطقه و اقتدار و بازدارندگي جمهوري اسالمي 
ــور  ــران،  اهريمن جنگ را از فضاي اين كش اي
ــخن از جنگ جز هذيان  ــت و س عبور داده اس
ــغالگر قدس كه در صف  صهيونيست هاي اش
مرگ به سر مي برند، از كسي شنيده نمي شود. 

فيروزآبادي تاكيد كرد: ما به عنوان سربازان ولي امر مسلمين 
و سياستگذاران دفاع از سرزمين ايران و اسالم ناب محمدي 
ضمن اين كه باور داريم اهريمن جنگ از محيط امنيتي ايران 
ــده است، ليكن به همه اعالم مي كنيم نيروهاي  بزرگ دور ش
مسلح مقتدر جمهوري اسالمي ايران هميشه براساس وظيفه 
ــر مي برند و ما دائما حيله ها،  ــي خود در حال آمادگي به س ذات
ــا و اتاق هاي فكر جنگ طلبان را رصد مي كنيم. وي  توطئه ه
تصريح كرد: بهتر است مقامات صهيونيستي، به حرف رئيس 

خود گوش بدهند و دست از هذيان گويي بردارند.
 سپاه، توطئه دشمنان در ايام عيد را خنثي كرد

ــپاه پاسداران انقالب اسالمي هم در اولين  فرمانده كل س
ــترك با فرماندهان، مديران و مسووالن رده هاي  جلسه مش
ــانه رشد  ــال جديد، انتخابات اخير را نش ــپاه در س مختلف س

چشمگير سياسي، افزايش بصيرت مردم و پيوند عميق مردم 
ــي  ــت و گفت: عقب ماندن جريان هاي سياس و رهبري دانس
ــي در انتخابات مجلس  ــردم و حذف جريان هاي انحراف از م
ــالمي از مهم ترين تحوالت سال گذشته كشور  ــوراي اس ش

بود. 
ــگر  ــردار سرلش ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ــتاوردهاي سال 90  محمدعلي جعفري ، دس
ــپاه را در دو بعد داخلي و بيروني تشريح كرد  س
ــمنان كه  و افزود: خنثي كردن توطئه مهم دش
بنا داشتند در ايام عيد در داخل كشور اقداماتي 
انجام دهند، به نتيجه رسيدن تحقيقات جديد 
موشكي و پهپاد نيروي هوافضاي سپاه، توسعه 
ــمال غرب و جنوب  ــدار ملي و برقراري امنيت پايدار در ش اقت
ــيجيان در تامين و برقراري امنيت  ــرق كشور و كمك بس ش
انتخابات مجلس از اهم اقدامات داخلي سپاه در سال 90 بود. 
ــال كه توسط رهبر معظم  ــپاه با عنايت به شعار س فرمانده س
ــرمايه ايراني»  ــال توليد ملي، حمايت از كار و س انقالب «س
ــده است، تاكيد كرد: سپاه مي تواند براي محقق  نامگذاري ش
ــتقيم اقدام كند،  ــعار سال به طور مستقيم و غيرمس ــدن ش ش
ــتقيم انجام دهد در رابطه با خريد و  اقداماتي كه مي تواند مس
ــط  بكارگيري توليدات ايراني و تحريم توليدات خارجي توس
ــت و در بعد غيرمستقيم هم سپاه  ــپاه اس رده هاي مختلف س
مي تواند در بحث صنعت نفت، سازندگي و اقتصادي كشور به 
دولت كمك كند يا از طريق بسيج، اقشار بخش هاي دولتي و 

خصوصي را نسبت به خريد توليدات داخلي ترغيب كند.

ــم بزرگداشت امير سپهبد شهيد علي صيادشيرازي  مراس
ــلح، فردا ساعت  ــهيد نيروهاي مس و جمعي از فرماندهان ش
ــجد ستاد كل نيروهاي مسلح واقع در بزرگراه  10/30 در مس

شهيد صيادشيرازي، ميدان سبالن برگزار مي شود. 
ــا صدور بيانيه  اي،  ــالمي ايران هم ب ارتش جمهوري اس
ــهادت امير سپهبد علي  ــيزدهمين سالروز ش ــيدن س فرارس

صيادشيرازي را گرامي داشت.
ــي از بيانيه ارتش آمده است: جنايت تروريستي  در بخش
ــت منافقان  ــت و يكم فروردين 1378 در تهران به دس بيس
كوردل و مزدبگيران ايادي استكبار كه به شهادت اين سرباز 
واليت منجر شد،  فقط بخشي از توطئه و دسيسه هايي است 
ــربلند ايران  ــر عليه ملت س ــه مدعيان دروغين حقوق بش ك

ــالمي انجام داده و امروز نيز با ترور دانشمندان و نخبگان  اس
ــور عزيزمان بر دشمني ديرين خود با نظام و مردم بصير  كش

ايران اسالمي اصرار مي ورزند. 
ارتش جمهوري اسالمي ايران از عموم مردم دعوت كرده 
است همچون سال هاي قبل با حضور در مراسم بزرگداشت 
ــالروز شهادت صيادشيرازي، بار ديگر با آرمان هاي واالي  س

شهدا تجديد ميثاق كنند. 
ويژگي هاي فرازماني صيادشيرازي 

ــداران انقالب اسالمي هم در بيانيه اي با اشاره  سپاه پاس
ــخصيت و ويژگي هاي فرازماني شهيد صيادشيرازي،  به ش
ــه هاي دفاعي و سيره فرماندهي و مديريت وي را نياز  انديش

دائمي نيروهاي مسلح در هر مقطع تاريخي قلمداد كرد.

سايه خبر نخستين جلسه مجمع در دوره جديد
هاشمي رفسنجاني: رهبر معظم انقالب بر حضور فعال همه اعضا در جلسات مجمع تاكيد كرده اند

نخستين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 
جديد ديروز با حضور اعضاي جديد تشكيل شد.

به گزارش واحد مركزي خبر، آيت اهللا هاشمي رفسنجاني 
ــت  ــته براي يك دوره ديگر به رياس ــال گذش كه در پايان س
ــخيص مصلحت نظام برگزيده شد،  در اين جلسه  مجمع تش
ــري معظم انقالب در  ــمندي رهب ــاره به درايت و هوش با اش
نامگذاري امسال، اين نامگذاري را بسيار حساب شده عنوان 
ــد، از ضروري ترين امور مقطع  ــرد و افزود: حمايت از تولي ك

كنوني محسوب مي شود.
هاشمي رفسنجاني، حمايت از سرمايه را به دليل نيازهاي 
ــد اين  ــور مهم ارزيابي كرد و گفت: به نظر مي رس داخلي كش
ــاني و طبيعي مقداري در  ــوع در بخش هاي منابع انس موض
ــت كه در هر دو بخش به برنامه ريزي كامل  معرض ركود اس

و پيگيري جدي، نياز ضروري وجود دارد. 
ــز از ويژگي هاي خاص  ــه به حمايت از كار را ني وي توج
ــال توصيف كرد و گفت: نيروهاي كار موجود  نامگذاري امس
ــتغال،  ــا كه به رغم آمادگي براي اش ــژه تحصيلكرده ه به وي
ــود در  ــاي موج ــت از نيروه ــن صيان ــرگردانند و همچني س
ــور بايد با  ــاورزي و صنعتي و مديريتي كش ــاي كش بخش ه
ــووالن  توجه به تأكيد رهبري مورد توجه و عنايت خاص مس

قرار گيرد.
ــخيص مصلحت نظام، ضرورت عملي  رئيس مجمع تش
كردن عناوين نامگذاري امسال را به دور از شعارزدگي، مورد 
ــووالن نظام،  ــتگاه ها و مس تأكيد قرار داد و گفت: از همه دس

ــه انتظار مي رود براي  ــژه قواي مقننه، اجرائيه و قضايي به وي
عملي كردن اين شعار، اقدامات جدي تري انجام دهند.

وي تأكيد كرد: براي تحقق اين مهم الزم است نظارت بر 
ــت ها نيز موازي با تدوين آن جدي گرفته شود كه اين  سياس

كار مستلزم همكاري فعال تر مجلس و دولت است.
ــخيص مصلحت نظام با اشاره به تأكيد  رئيس مجمع تش
ــي بر حضور فعال  ــم انقالب در حكم خود مبن ــري معظ رهب
ــيون هاي مختلف مجمع، از  ــات و كميس همه اعضا در جلس
اعضاي جديد خواست تا با مطالعه شرح وظايف و برنامه هاي 
ــود را براي عضويت در  ــيون هاي مختلف، آمادگي خ كميس

كميسيون ها اعالم كنند.
سپس ادامه بررسي و تدوين سياست هاي كلي اجتماعي 
ــده بود، پيگيري  ــروع ش ــات قبل مجمع ش نظام كه از جلس
ــد و با حضور مسووالن مدعو ذي ربط از وزارت اطالعات،  ش
ــور، نيروي انتظامي و كميته امداد امام(ره) پس از  وزارت كش
بحث و بررسي هاي مبسوط اعضا، مواردي به تصويب رسيد 
ــالمي ايراني و  ــبك زندگي اس كه تدوين و تبيين و ترويج س
ــناخت و مقابله با آسيب ها و تهديدهاي اجتماعي كه عليه  ش
اسالم و هويت اسالمي ايراني و انقالب اسالمي ساماندهي 

مي شوند از جمله اين موارد بود. 
شروع دور جديد با اولويت هاي جديد

به گزارش فارس، محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام هم بعد از اولين جلسه كاري مجمع در نشستي 
ــارس كه در خصوص  ــؤال خبرنگار ف ــخ به س خبري در پاس

ــد مجمع از وي  ــات دور جدي ــور رئيس جمهور در جلس حض
سوال پرسيد، گفت: صحبت هايي كه بين ما و رئيس جمهور 
ــده اين است كه با توجه به شروع دور جديد مجمع، دولت  ش
ــتري را نسبت به گذشته داده است و فكر  قول همكاري بيش
ــات مجمع پررنگ تر  ــال حضور دولت در جلس مي كنم امس
ــؤال ديگري يادآور  ــد. رضايي در پاسخ به س ــته باش از گذش
ــته باشند تا مساله  ــده كه رهبري تدابيري داش ــد: قرار ش ش
ــي بيرون بياوريم و نظارت  ــارت در مجمع را از حالت فعل نظ
ــخ به سؤال خبرنگار  ــد. وي در پاس فعال تري در مجمع باش
ديگري كه از وي در مورد ابقاي آيت اهللا هاشمي رفسنجاني 
ــت مجمع تشخيص پرسيد، گفت: به نظر من ابقاي  در رياس
ــمي بررياست مجمع تفسير خاصي ندارد؛ رهبري  آقاي هاش
ــور، جذب حداكثري و همراه كردن نخبگان  براي اداره كش

را در نظر مي گيرند.
ــخيص مصلحت نظام در بخش ديگري  دبير مجمع تش
از سخنانش با اشاره به اظهارات آيت اهللا هاشمي رفسنجاني 
در مورد طرح مذاكره با آمريكا گفت: آقاي هاشمي در جلسه 
ــروز گفت كه من فقط يك خاطره گفتم و منظورم فضاي  ام
ــور ما هيچ تفرقه اي وجود ندارد  امروز نبود. وي افزود: در كش
و همه با هم متحد هستند. رضايي گفت: انتظار داريم امسال 
ــدا كند و احتماال  ــاي دولت با مجمع افزايش پي همكاري ه

شاهد همكاري بيشتر دولت با مجمع خواهيم بود.
ــت كه رئيس جمهور در  ــخنان رضايي در حالي اس اين س

جلسه ديروز مجمع نيز حضور نداشت.

ايران دزدان كشتي چيني را دستگير كرد
رسانه هاي گروهي چين ديروز تالش ها و اقدامات نيروي دريايي جمهوري اسالمي ايران 

در آزادسازي يك فروند كشتي چيني از چنگ دزدان دريايي را ستودند.
ــتي  ــالمي ايران زماني براي آزادي اين كش ــه گزارش ايرنا، نيروي دريايي جمهوري اس ب
ــورمان خواست تا اين  ــفارت چين در تهران از نهادهاي كش ــد كه س باري چيني، وارد عمل ش
ــده بود، نجات دهند. رسانه هاي چين  ــتي را كه روز جمعه در آب هاي خليج عمان ربوده ش كش
ــينهوا، گلوبال تايمز، چاينا ديلي و روزنامه «مردم» در گزارش هاي خود  از جمله چاينا ارگ، ش
ــر كرده و اقدام به موقع نيروي دريايي ايران در نجات كشتي چيني را بسيار  ــرح ماجرا را منتش ش
ــانه هاي چين به نقل از سفارت كشورشان نوشتند: زماني كه با طرف ايراني  ــتند. رس مهم دانس
ارتباط برقرار كرديم آنان به ما اطمينان دادند كه از نجات اتباع چين و كشتي آنها از هيچ تالشي 
ــين فرمانده نيروي  ــرد. در همين حال، دريادار غالمرضا خادم بي غم، جانش ــغ نخواهند ك دري
ــتي چيني، 9  ــازي كش دريايي اعالم كرد تكاوران منطقه دوم دريايي واليت، در جريان آزادس

دزد دريايي ديگر را به اسارت در آوردند.
پيش از اين هم ناو گروه  نيروي دريايي ارتش توانسته بود در عمليات رعد1  ضمن  آزادسازي 
كشتي ايراني Eglantine از چنگ دزدان دريايي در فاصله 3000 كيلومتري سواحل جنوب 

كشور در محدوده مدار 7 درجه شمالي،   12 نفر از دزدان دريايي را دستگير كند.

ــور گفت: انتخابات  ــين رئيس ستاد انتخابات كش جانش
ــت به صورت  ــده اس ــه نتيجه آنها ابطال ش ــي ك حوزه هاي
ــت جمهوري سال 92  مياندوره اي همزمان با انتخابات رياس

برگزار مي شود.
ــنا در پاسخ به سوالي  ــنعلي نوري در گفت وگو با ايس حس
درباره دليل باطل شدن نتيجه انتخابات در برخي حوزه هاي 

انتخابيه افزود: اين كه شوراي نگهبان نتيجه انتخابات در اين 
ــا را به علت تخلف، تقلب يا تباني يا علت هايي ديگر  حوزه ه

باطل كرده است بايد از شوراي نگهبان پرسيد.
ــوراي نگهبان اخيرا از ابطال آراي حوزه  ــخنگوي ش س
ــد و فيروزكوه  ــر، عباس آباد، دماون ــه تنكابن، رامس  انتخابي

خبر داد. 

ــتان خراسان رضوي، ضمن  با حضور رئيس جمهور در اس
ــان، 575  ــكن مهر به صاحبانش ــل 17500 واحد مس تحوي
ــهري در اين استان هم ديروز  به بهره برداري  كيلومتر راه ش

رسيد.
ــايت رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد  به گزارش س
ــووالن و تالش  ــا تاكيد بر اهتمام ويژه مس ــم ب در اين مراس
ــعار حمايت از توليد ملي اظهار  ــترده در جهت تحقق ش گس
ــاورزي و  ــخص در بخش هاي كش كرد: دولت 2 برنامه مش
ــد و موثر در زمينه  ــتن گام هاي بلن ــت به منظور برداش صنع
ــت. احمدي نژاد  ــت عملي از توليد ملي تعيين كرده اس حماي
ــور  ــاختن كش ــه يكي از محورهاي اصلي س ــا بيان اين ك ب
ــطح آن  ــترش و ارتقاي س ــت كه بايد در جهت گس توليد اس
ــائبه اي صورت گيرد، گفت: طي سال هاي  تالش هاي بي ش
ــال هاي اخير  ــالمي و بويژه در س پس از پيروزي انقالب اس
ــته شده است، به گونه اي  گام هاي بلندي در اين زمينه برداش
ــور، اوايل انقالب كمتر از  ــه ميزان صادرات غير نفتي كش ك
ــن ميزان در ابتداي دولت  ــال بود و اي يك ميليارد دالر در س

نهم به 6/8 دهم ميليارد دالر رسيده بود.
ــر كردن ميزان  ــان اين كه همواره براب ــژاد با بي احمدي ن
صادرات و واردات، بخشي از آرزوهاي مسووالن كشور بوده 
ــت، افزود: خوشبختانه با همت، عزم و بسيج ملي در سال  اس
گذشته رقم بيش از 46 ميليارد دالر صادرات غيرنفتي كشور 
ــت آمده است  در برابر كمتر از 60 ميليارد دالر واردات به دس
كه با همت مسووالن اين ارقام مي تواند برابر شده و به جايي 
ــيم كه ميزان صادرات غير نفتي از واردات بيشتر باشد و  برس
اين به معناي بي نيازي بودجه سنواتي كشور به تزريق درآمد 
نفتي و امكان استفاده از درآمدهاي نفتي در كارهاي اساسي 

كشور است.
ــور را با توليدات  رئيس جمهور تصريح كرد: مي توانيم كش
ــيم كه توليدات خود را  داخلي اداره كرده و حتي به جايي برس
ــورهاي جهان صادر كنيم كه البته بايد اين توليدات با  به كش

كيفيت خوب و قيمت مناسب و رقابتي ارائه شود.

 توجه ويژه به توليد ملي از طريق گسترش 
كشاورزي

ــا به داليلي بر  ــال بن ــاره به اين كه امس احمدي نژاد با اش
ــرمايه ايراني تاكيد شده است،   توليد ملي و حمايت از كار و س
ــت: دولت عالوه بر ديگر اقدامات خود از جمله طرح هاي  گف
مسكن مهر و اجراي پروژه هاي زيربنايي در كشور، به منظور 
گسترش و توجه ويژه به توليد ملي 2 برنامه مشخص را تعيين 
ــترش  ــي از اين بخش ها تالش در جهت گس ــرده كه يك ك

كشاورزي در كشور است.
ــال 90 حدود 1500  ــرد: در س ــور تصريح ك رئيس جمه
ــيوه هاي آبياري در اختيار  ميليارد تومان يارانه براي تغيير ش
ــد، اين ميزان  ــه اگر الزم باش ــده ك ــاورزان قرار داده ش كش

افزايش خواهد يافت.
ــور از  ــاره به اين كه برخي مناطق كش ــژاد با اش احمدي ن
ــكل كم آبي  ــه مناطق كويري و مركزي ايران دچار مش جمل
ــتند، گفت: دولت براي مهار تمام آبهاي سطحي كشور  هس
برنامه ريزي كرده و عالوه بر آن، چند طرح بزرگ ملي نيز در 

خصوص انتقال آب به اين مناطق در دستور كار قرار دارد.
ــتان  رئيس جمهور افزود: موافقت نامه انتقال آب تاجيكس
ــتان به ايران و نيز انتقال آب از درياي عمان  ــير افغانس از مس
ــده و بزودي عمليات  ــه مطالعات آن انجام ش ــدران ك و مازن
ــت كه  ــد، از جمله طرح هايي اس ــي آن آغاز خواهد ش اجراي
ــتان هاي مركزي و كويري  ــت در جهت انتقال آب به اس دول

كشور در دستور كار دارد.
   موجـودي صنـدوق توسـعه ملـي مي تواند 

به55 ميليارد دالر افزايش يابد
ــراي اولين بار در تاريخ  ــان كرد: ب رئيس جمهور خاطرنش
كشور دولت نهم و دهم توانست، بخشي از درآمد نفت را تحت 
عنوان صندوق توسعه ملي ذخيره كند و اين در حالي است كه 
ــور را طي  همواره طي دهه هاي اخير دولت ها درآمد نفت كش

همان سال در بودجه كشور هزينه مي كردند.
ــال گذشته، 35 ميليارد  احمدي نژاد با بيان اين كه در 2 س

ــده كه  ــور ذخيره ش ــعه ملي براي كش دالر در صندوق توس
ــيار بزرگ از جمله اجراي  ــن كار در كنار انجام اقدامات بس اي
ــت، گفت: به  ــدي يارانه ها، صورت گرفته اس قانون هدفمن
ــال جاري به 55  ــل الهي اين ميزان مي تواند تا پايان س فض
ــد.   احمدي نژاد تصريح كرد: دولت  ــارد دالر افزايش ياب ميلي
ــاورزي در كشور تصميم گرفته در  ــتاي گسترش كش در راس
ــت  ــال 91 حداقل 2 ميليون هكتار به زمين هاي زير كش س
ــدف نيازمند عزم و اراده  ــور اضافه كند كه تحقق اين ه كش
ــووالن است تا همان گونه كه با عزم و اراده  جدي مردم و مس
ــكل مسكن در كشور  ــتند در جهت برطرف كردن مش توانس
ــاركتي  ــي را انجام دهند در اين زمينه نيز مش ــات خوب اقدام
فعال داشته باشند. رئيس جمهور يكي از مشكالت پيش روي 
ــت و  ــاختارها و پيچيدگي هاي اداري موجود دانس مردم را س
ــتا و در جهت برطرف شدن اين  ــان كرد: در اين راس خاطرنش
قبيل مشكالت، ستادي در استان ها تشكيل شده و اختيارات 
وزير جهادكشاورزي و نيرو در خصوص اعطاي زمين و منابع 
آبي به استانداران و فرمانداران تفويض اختيار شده تا در جهت 

تسهيل شرايط اقدامات موثري انجام شود.
ــترش بي رويه شهرهاي بزرگ  احمدي نژاد با انتقاد از گس
ــهر گفت: گسترش شهرها و  ــتا به ش و مهاجرت مردم از روس
مهاجرت مردم به آنجا در حقيقت به معناي گسترش مصرف 

بي رويه بدون توليد خواهد بود.
متاسفانه پايه صنعت ما بر مونتاژ بنا شده است

ــت را از ديگر  ــژه به بخش صنع ــور توجه وي رئيس جمه
ــمرد و  ــاي دولت در جهت حمايت از توليد ملي برش برنامه ه
ــان كرد: متاسفانه پايه صنعت در كشور ما بر مونتاژ  خاطرنش
ــده  ــته به كمك هاي دولت ش ــده و صنعت وابس بنا نهاده ش
است كه در اين بخش نيز همانند بخش كشاورزي ساختاري 
ــاهد  ــترده ش ــده و بايد با اقدامات و تالش هاي گس تعبيه ش
ــيم. احمدي نژاد افزود: ملتي كه توانسته به  جهش در آن باش
ــال ماهواره ها به فضا و دانش هسته اي،  فناوري فضايي، ارس
ــت پيدا كند، قطعا مي تواند  بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي دس

در صنايع مختلف نيز پيشرفت هاي بزرگي داشته باشد.

آغاز واگذاري 17 هزار واحد مسكن مهر در خراسان رضوي

ــاون، كار و رفاه اجتماعي و ارجاع  ــتيضاح وزير تع طرح اس
اين بحث به هيات حل اختالف قوا، خود موجب اختالف ميان 

مجلسي ها شده است.
ــتيضاح عبدالرضا  ــرح اس ــم»، ط ــزارش «جام ج ــه گ ب
ــعيد مرتضوي به سمت  ــالمي به دليل انتصاب س شيخ االس
مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي كه روز چهارشنبه گذشته 
توسط هيات رئيسه مجلس اعالم وصول شد، طبق آيين نامه 
داخلي مجلس بايد ظرف 10 روز عملياتي شود اما در فاصله اين 
ــخص، بحث ها و ديدگاه هاي مختلفي در مورد اين  زمان مش
استيضاح پرحاشيه جريان دارد. به عنوان مثال  علي الريجاني 
رئيس مجلس با بيان اين كه بن بستي در اين زمينه وجود ندارد، 
اعالم كرده است، اين استيضاح از مواردي نيست كه هيات حل 
اختالف قوا بخواهد در آن وارد عمل شود، با اين حال هر كسي 
مي تواند در اين خصوص وارد شود تا با قانع كردن نمايندگان، 

مساله را حل كند.
ــبحاني نيا نماينده نيشابور و عضو هيات رئيسه   حسين س
مجلس نيز در مورد استيضاح وزير كار گفت: قرار بود اين طرح 
براي بررسي به هيات حل اختالف برود، اما اگر امضاكنندگان 
ــتيضاح در صحن  ــند، اين اس ــان مصر باش طرح، روي نظرش
ــي خواهد شد. اين عضو هيات رئيسه در گفت وگو  علني بررس
ــتيضاح وزير، در مجلس  ــيدگي به طرح اس با فارس افزود: رس
ــتگي  ــتيضاح كنندگان بس يا در هيات حل اختالف به نظر اس
ــابور همچنين اعالم كرد كه در حال حاضر  دارد. نماينده نيش
ــدن اين استيضاح وجود ندارد، اما  فضاي خوبي براي مطرح ش
اگر درخواست كنندگان اصرار داشته باشند، قانونا راهي جزاين 

اقدام نيست.
ــران و يكي از  ــروري، نماينده ته ــوي ديگر پرويز س از س
ــتيضاح اعالم كرد: طرح موضوع،  امضاكنندگان اين طرح اس
ــت و تالش بر اين است  عمال در هيات حل اختالف منتفي اس
ــود تا در صورتي كه  ــاتي با وزير كار و مرتضوي برگزار ش جلس
نتيجه جلسات بركناري مرتضوي باشد، بحث استيضاح منتفي 
شود.  اين نماينده با تاكيد بر اين كه برخي نمايندگان نظرشان 
اين بوده كه مسير استيضاح در هيات حل اختالف پيگيري شود، 
گفت: از آنجا كه رئيس مجلس در اظهارنظري گفته است اين 

موضوع ربطي به هيات حل اختالف ندارد، بنابراين فكر مي كنم 
عمال بحث مطرح شدن مساله در هيات منتفي است.

ــه و يكي ديگر از  ــود دهقان، ديگر عضو هيات رئيس محم
نمايندگان استيضاح كننده وزير نيز در گفت وگو با «جام جم» 
با تاكيد بر اين كه نمايندگان از نامه رئيس جمهور در خصوص 
طرح مساله در هيات حل اختالف استقبال كرده اند، گفت: اگر 
هيات حل اختالف خودش را صالح دانسته و در اين زمينه ورود 

كند، مخالفتي نداريم و به نظر آن احترام مي گذاريم.
ــاره اظهارات رئيس مجلس در مورد مربوط نبودن  وي درب
بحث استيضاح به هيات حل اختالف افزود: ما سخنان رئيس 
ــد كه  ــم، اما اگر هيات به اين نتيجه برس ــس را مي پذيري مجل
ــت هم  ــيدگي آن اس هيات حل اختالف ميان قوا صالح به رس
ــه يادآور شد كه تمامي  مخالفتي نداريم. اين عضو هيات رئيس
ــتيضاح همچنان بر نظر خود مصر  20 نماينده امضاكننده اس

هستند و هيچ كدام امضاي خود را پس نخواهند گرفت.
ــي، معاون پارلماني  ــوي ديگر محمدرضا ميرتاج الدين از س
ــت،  دولت كه همچنان در تالش براي جلب نظر نمايندگان اس
ــتيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم كرد  ــتانه اس در آس
ــدگان زيادي با مراجعه به وي طي روزهاي اخير يادآور  كه نماين
شده اند كه استيضاح را بخصوص در پايان عمر مجلس هشتم به 
ــت كه با  مصلحت نمي دانند. وي افزود: انتظار ما اين بوده و هس
شروع سال جديد و در ماه هاي پاياني مجلس هشتم، همه كارها   
بر اساس رهنمودهاي رهبر معظم انقالب باشد و با تقويت رويكرد 

همگرايي، پايان خوشي براي مجلس هشتم رقم بخورد.
تكذيب خبر ارسال نامه توسط احمدي نژاد به 

آيت اهللا شاهرودي
ــان با آن، مركز ارتباطات، اطالعات و تبليغات دفتر  همزم
ــط رئيس جمهور به  ــال نامه اي توس رئيس جمهور، خبر ارس
ــتيضاح  رئيس هيات عالي حل اختالف در خصوص طرح اس

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را تكذيب كرد.
ــرده بودند  ــا اعالم ك ــي خبرگزاري ه ــش از اين برخ پي
ــاون، كار و رفاه  ــتيضاح وزير تع ــژاد در خصوص اس احمدي ن
ــاهرودي، رئيس هيات عالي  اجتماعي، نامه اي به آيت اهللا ش

حل اختالف قوا نوشته است.

اختالف نمايندگان بر سر نحوه استيضاح وزير كار
دهقان: اگر هيات حل اختالف در اين زمينه ورود كند، مخالفتي نداريم

احمدي نژاد: قطعا مي توانيم همچون موضوع هسته اي در صنايع مختلف پيشرفت هاي بزرگي داشته باشيم

 هشدار سرلشكر فيروزآبادي به رژيم صهيونيستي

فردا؛ مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت صيادشيرازي

برگزاري انتخابات دماوند و رامسر همزمان با انتخابات رياست جمهوري
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پاكسازي مناطق آلوده به مين 
امسال تمام مي شود

سردار محمدحسين اميراحمدي، رئيس مركز مين زدايي 
ــده، پاكسازي  ــاس برنامه زمان بندي ش ــور گفت: بر اس كش
ــد، اما  ــال 1391 به پايان مي رس ــق آلوده به مين در س مناط
ــه به دليل  ــم وجود دارد ك ــد هورالعظي ــي مناطق مانن برخ
ــازي هستند. به گزارش ايرنا، وي  آبگرفتگي غيرقابل پاكس
ــران جزو آلوده ترين مناطق آلوده به مين در  با بيان اين كه اي
جهان بوده است، افزود: طي 8 سال دفاع مقدس بيش از 20 
ــاحتي حدود 42 هزار  ميليون انواع مين و مواد منفجره در مس
كيلومترمربع در اراضي 5 استان آذربايجان غربي، كردستان، 

ايالم، كرمانشاه و خوزستان پراكنده شد.


