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مجلس نهم، مجلس كار و توليد باشد
ــران در انتخابات مجلس نهم گفت:  ــب اول مردم ته منتخ
مجلس نهم بايد بر اساس منويات رهبر معظم انقالب، مجلس 
ــد.غالمعلي  ــرمايه ايراني باش حمايت از توليد داخلي و كار و س
حدادعادل در حاشيه مراسمي در  استان خراسان رضوي در جمع 
ــي باالتر رود، قدرت ايران در  ــگاران افزود: هر چه توليد مل خبرن

مقابله با دشمنان مختلف نيز بيشتر مي شود. /  فارس

 سردار جعفري: شهادت يكي
 از مولفه هاي قدرت ايران است

ــالمي با بيان  ــداران انقالب اس ــپاه پاس ــده كل س فرمان
ــپاه بر  ــي و عملياتي نيروي دريايي س ــي دفاع ــه آمادگ اين ك
ــدت نگراني ها و ناكامي هاي دشمنان افزوده است، گفت:  ش
ــهادت يكي از مؤلفه هاي قدرت نيروهاي مسلح جمهوري  ش
ــخت افزاري ياراي مقابله با  ــالمي ايران است كه هيچ س اس
ــكر محمدعلي جعفري در بازديد از  ــردار سرلش آن را ندارد.س
ــپاه مستقر در  ــتادي و عملياتي نيروي دريايي س واحدهاي س
ــپاه،  ــتان هرمزگان، خطاب به كاركنان نيروي دريايي س اس
افزود: حفاظت هوشمندانه و همراه با تدبير و تعقل شما از خليج 

فارس بر شدت نگراني و ناكامي دشمنان افزوده است./ مهر

 ابطال آراي نفر دوم
 يكي از حوزه هاي انتخابيه

شوراي نگهبان پس از بررسي پرونده انتخابات حوزه انتخابيه 
ــال اعالم كرد: در اين حوزه به دليل  ــهر و ماس طوالش، رضوانش
نبود مدرك تحصيلي نفر دوم، انتخابات در خصوص وي ابطال 

و نفرات اول و سوم به مرحله دوم انتخابات راه يافتند. /  ايرنا

مالكي فردا به تهران مي آيد
حسن دانايي فر، سفير جمهوري اسالمي ايران در بغداد گفت: 
ــنبه در راس هياتي  ــت وزير عراق، روز يكش نوري مالكي، نخس
ــز دولتش به تهران  ــامل وزيران صنايع، بازرگاني و برنامه ري ش
ــاره به انفجارهاي اخير عراق گفت: بر اثر وقوع  مي آيد. وي با اش
انفجار در نزديكي يكي از هتل هايي كه زائران ايراني از خراسان 
رضوي در آن حضور داشتند يك نفر شهيد و 6 نفر مجروح شدند 
ــتند و پس از انجام  ــن حادثه در حال مداوا هس ــه مجروحان اي ك

مراحل اوليه بسرعت به كشور برگردانده خواهند شد. /  فارس

 نجار: تشكل ها براي تجمع 
بايد درخواست بدهند

ــه اخبار  ــور در واكنش ب ــر كش ــار، وزي ــي محمدنج  مصطف
منتشر شده درباره درخواست خانه كارگر مبني بر راهپيمايي در روز 
كارگر اظهار كرد:  طبق قانون اگر تشكلي بخواهد تجمع يا راهپيمايي 
داشته باشد، بايد درخواست خود را اعالم كند و من آخرين وضعيت 
ــت كرده اند يا نه.وزير  ــوع را نمي دانم كه آيا آنها درخواس ــن موض اي
ــور افزود: بايد خانه كارگر درخواست خود را مطرح كند و توسط  كش

استانداري و وزارت كشور نتيجه به آنها اعالم مي شود.  /  ايسنا

كمي از سياست
علت بازداشت 2 تبعه روس در تهران

ــكو در گفت و گو  ــجادي ، سفير ايران در مس ــيدرضا س س
ــيه را رد كرد و  ــارس خبر احضارش به وزارت خارجه روس ــا ف ب
ــده در ايران گفت اين دو نفر  ــت ش درباره 2 تبعه روس بازداش
اجازه اقامت و ويزاي كار نداشتند كه از نظر قانون ايران، تخلف 
محسوب مي شود اما به دليل روابط خوب دوجانبه و با مساعي 

وزارت امور خارجه، آزاد شدند. 

 عارف، گزينه اصالح طلبان
 براي رياست جمهوري

علي اكبراوليا ، يك عضو فراكسيون اقليت مجلس هشتم از 
گزينه اصالح طلبان براي رياست جمهوري خبرداد و گفت: آقاي 
ــت و برخي  ــارف به عنوان كانديداي اصالح طلبان مطرح اس ع

گفت وگو ها و رايزني ها در اين خصوص انجام شده است.

 مرتضوي آخر هفته كجا بود؟
ــتيضاح وزير تعاون، كار و  الياس نادران  يكي از طراحان اس
رفاه اجتماعي با اعالم اين كه االن مرتضوي در تهران نيست، 
افزود: وي به مشهد رفته است و تا جايي كه در جريان هستيم 
ــت صندوق تامين  ــتعفا از رياس ــيده كه جز اس به اين يقين رس
اجتماعي راهي براي وي نمانده است. به همين دليل مي خواهد 
مقامات را راضي كند تا به تعهدي كه بسته است، پايدار بماند.

آرزوي بالژويچ براي بسيجي شدن
ــم فوتبال مس كرمان  ــالو بالژويچ، مدير فني تي ميروس
ــيج ايران را  ــتم و آرزو مي كنم كارت بس گفت: من آماده هس

داشته باشم و به عنوان يك بسيجي با آمريكا بجنگم.
ــي ايران را يك  ــه گزارش فارس،  اين مربي اهل كرواس ب
قدرت نظامي در جهان دانست و افزود: ايران با اين توان حدود 
300 سال است كه شروع كننده هيچ جنگي نبوده و دليلي ندارد 

كه ديگران از ايران بترسند.

سايه خبر

ــد بر اين كه غرب بايد  ــب جمعه موقت تهران با تاكي خطي
ــر آنها بر تحريم ها  ــا را عليه ايران لغو كند، گفت: اگ تحريم ه
پافشاري كنند و بعد بگويند با ايران مذاكره مي كنيم مشخص 

است كه اين مذاكره لغو مي شود.
ــزارش ايرنا، آ يت اهللا احمد جنتي ديروز در خطبه هاي  به گ
ــتانبول را داراي موفقيت ها و  ــت اس ــه تهران، نشس نمازجمع

دستاوردهاي خوبي دانست.
ــالمي كه  وي با تاكيد براين بيانات رهبر معظم انقالب اس
ــته اي حرام است، گفت: اين بيانات به گوش  توليد سالح هس
آنها رسيد و آنها خودشان اعالم كردند رهبر ايران توليد سالح 
هسته اي را حرام مي دانند و از اين جهت اعتماد پيدا كردند كه 

هدف ايران توليد سالح هسته اي نيست.
ــر مردم ايران را جلب كنند،  ــي ادامه داد: آنها بايد نظ جنت
مردم بايد اعتماد و باور كنند آنها راست مي گويند و مي خواهند 

نزديك شوند و نمي خواهند به دشمني خود ادامه دهند.
 استقبال بان كي مون از مذاكرات استانبول

بان كي مون، دبيركل سازمان ملل متحد نيز بار ديگر بر حل 
موضوع هسته اي ايران از طريق مذاكره و گفت وگو تاكيد كرد 
و گفت: تنها مسير ممكن براي پايان دادن به مناقشات موجود 

راه حل سياسي است.
ــوراي امنيت با  ــت ديروز ش به گزارش ايرنا، وي در نشس
ــا ايران افزود: تنها روش  ــتقبال از نتيجه مذاكرات 1+5 ب اس
ــاس  قابل قبول براي حل صلح آميز اين موضوع تاكيد بر اس
ــت كه اطمينان جامعه  ــته اي اس ــترش هس معاهده منع گس
ــته اي  ــل را در رابطه با ماهيت صلح آميز برنامه هس بين المل

ايران تامين كند.

ــت نيز به  ــوراي امني ــه ش ــرد ك ــدواري ك ــراز امي وي اب
ــطوح باال، بامحتوا و معني دار در رابطه با منع  گفت وگوهاي س

گسترش تسليحات هسته اي ادامه دهد.
 خبر رويترز درباره نامه ايران به آژانس

ــزاري رويترز به نقل از ديپلمات هاي  در همين حال خبرگ
ــرگيري  ــالمي ايران براي از س ــي خبر داد جمهوري اس غرب

مذاكرات با آژانس اعالم آمادگي كرده است.به گزارش فارس، 
ــت كه با اين وجود، بازرسان آژانس همچنان  رويترز مدعي اس

براي بازديد از سايت نظامي پارچين با مشكل مواجه اند.
بنابراين گزارش، چند روز پس از مذاكرات استانبول، ايران 
با تحويل نامه اي به آژانس، آمادگي خود را براي دور جديدي از 
مذاكره با آژانس بين المللي انرژي اعالم داشته اما در اين نامه 

ــته آژانس مبني بر بازرسي از پارچين نشده  ــاره اي به خواس اش
ــز به تهران آمدند؛ اما با  ــان آژانس چندي پيش ني است.بازرس
ــي به پارچين را به آنان  ــرح اين ادعا كه ايران اجازه دسترس ط
ــور را ترك گفتند. ايران اعالم كرده است كه  ــت، كش نداده اس
ــي آژانس به پارچين با مشخص شدن مداليته، ممكن  دسترس

خواهد بود.

جنتي: غربي ها نظر مردم ايران را جلب كنند
مردم ايران بايد باور كنند كه غربي ها راست مي گويند و نمي خواهند به دشمني خود ادامه دهند

ــازمان ملل درباره ادعاي  ــان با اعتراض ايران به س همزم
ــورهاي حاشيه خليج فارس درخصوص  امارات و برخي از كش
جزاير سه گانه ايراني، فرمانده نيروي زميني ارتش در اين باره 
ــي جواب ندهد از طريق نظامي  ــدار داد كه اگر  ديپلماس  هش

اقتدار ايران را نشان خواهيم داد.
به دنبال سفر اخير محمود احمدي نژاد رئيس جمهور به جزيره 
ابوموسي و  اعتراض و ادعاي گستاخانه امارات دراين باره، هفته 
گذشته شوراي همكاري خليج فارس در اجالس فوق العاده خود 

از موضع امارات در اين باره حمايت كرد.
پس از آن، سفرا و نمايندگان عربستان و امارات متحده عربي در 
نامه اي براي بان كي مون ادعاهايي را در مورد سفر رئيس جمهور 
ــالمي ايران در  مطرح كردند كه نمايندگي دائم جمهوري اس
سازمان ملل با ارسال نامه اي به رئيس دوره اي شوراي امنيت  
ادعاهاي بي اساس آنها را  در مورد جزاير سه گانه ايراني قاطعانه 
ــي،تنب بزرگ و كوچك همواره  رد و تاكيد كرد: جزاير ابوموس

بخش الينفك سرزمين ايران بوده است.
ــن نامه كه  ــورمان در اي ــزارش ايرنا، نمايندگي كش به گ
ــازمان ملل نيز  ــان كي مون دبيركل س ــت آن براي ب رونوش
ــت، افزود: جمهوري اسالمي ايران با تاكيد  ــتاده شده اس فرس
ــن همجواري در خليج فارس  بر اهميت روابط برادرانه و حس
ــت كه مذاكرات سازنده بين جمهوري  همواره معتقد بوده اس
اسالمي ايران و مقام هاي امارات عربي متحده باعث گسترش 
ــوءتفاهم  روابط در حوزه هاي مختلف بوده و به رفع هرگونه س
كه ممكن است به واسطه اجراي ترتيبات ناشي از سند مبادله 

شده در سال 1971 به وجود آمده باشد، كمك مي كند.
ــتان، فرمانده نيروي  در همين حال امير احمدرضا پوردس
ــورهاي بيگانه درباره  زميني ارتش درخصوص اظهارنظر كش
جزاير سه گانه ايران گفت: اگر بخواهد تعرضي صورت بگيرد و 
موضوع از طريق سياسي حل نشود، نيروهاي نظامي آماده اند 

اقتدار ايران را به كشور متعرض نشان دهند.

رئيس جمهور با تاكيد بر ضرورت توجه جدي و ويژه نسبت 
ــتانداران  ــازار بويژه درخصوص مواد غذايي به اس به كنترل ب
ــتور داد با هماهنگي تمامي دستگاه هاي ذي ربط و با فعال  دس
ــش بي رويه قيمت  كاالها و اجناس  ــي ها از افزاي كردن بازرس

ضروري مردم جلوگيري كنند.
ــته  ــنبه گذش به گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد، پنجش
ــت استانداران سراسر كشور با بيان اين كه استانداران  در نشس
ــال جاري بايد نسبت به اتمام تمامي پروژه هاي مسكن  در س
ــته باشند، افزود:  ــور اهتمام ويژه اي داش ــر كش مهر در سراس
ــاخت و آماده سازي  ــتانداران موظفند بر تمامي مراحل س اس
ــكن مهر و همچنين قيمت ها و روند پيشرفت  پروژه هاي مس
كارها كنترل داشته باشند.رئيس جمهور روز پنجشنبه نيز  طي 
ــفرهاي كشور با  ــمي از جمعي از خادمان تسهيالت س مراس
ــم با  ــداي لوح يادبود، تجليل كرد.احمدي نژاد در اين مراس اه
اشاره به 130ميليون سفر در نوروز امسال گفت: تشكيل ستاد 

ــفرهاي نوروزي در سال هاي اخير، موجب رشد  تسهيالت س
ــمگير سفر در كشور و افزايش اميد و نشاط در جامعه شده  چش
است، البته موضوع تلخ تصادفات سفر وجود دارد كه اميدواريم 

با همت مردم و مسووالن، آمار آن به صفر نزديك شود.
 ضرورت وجود مديريت يكپارچه در كشور

ــرورت مديريت  ــا تأكيد بر ض ــور همچنين ب رئيس جمه
يكپارچه در كشور گفت: اگر بنيان ها در يك جامعه محكم بوده 
و مسووالن آن جامعه صادقانه به مردم خدمت كنند و برقراري 
ــت را در تمام فعاليت هاي خود مالك قرار دهند، نظام ما  عدال

نظامي بالنده و مقتدر خواهد بود.
احمدي نژاد چهارشنبه شب گذشته در جلسه هيأت نظارت 
ــد بر لزوم توجه ويژه به حقوق  ــي با تأكي بر اجراي قانون اساس
ــي مردم در تصميم گيري ها تصريح كرد: يك حكومت  اساس
ــود، به طبقه اي جدا از مردم تبديل  اگر از حقوق مردم غافل ش

مي شود كه در آن فساد و تبعيض رشد خواهد كرد.

هشدار ارتش به امارات دستور رئيس جمهور به استانداران براي كنترل بازار
پوردستان: اگر ديپلماسي جواب ندهد از طريق نظامي اقتدار ايران را نشان خواهيم داد الريجاني: اسرائيل توان مقابله احمدي نژاد: استانداران با فعال كردن بازرسي ها از افزايش بي رويه قيمت ها جلوگيري كنند 

با ايران 70 ميليوني را ندارد
ــوراي اسالمي درباره برخي ادعاها مبني  رئيس مجلس ش
ــه ايران گفت:  ــتي ب ــر احتمال حمله نظامي رژيم صهيونيس ب
ــتند  به ميداني وارد شوند كه  ــرائيلي ها اينقدر بي عقل نيس اس
ــه آنها در برابر يك گروه  ــش نتيجه آن را مي دانند، چرا ك از پي
ــت خوردند، بنابراين قطعا در  ــك لبنان (حزب اهللا) شكس كوچ

برابر ايران 70 ميليوني نمي توانند تاب بياورند.
ــا تاكيد بر  ــبكه المنار ب ــي الريجاني در گفت وگو با ش عل
ــت»، به انتقاد  ــوريه بازي با انبار باروت اس اين كه «جنگ در س
از عملكرد برخي كشورهاي جنگ طلب پرداخت و يادآور شد: 
ــورها نمي دانند كه آتش اين جنگ ممكن است دامن  اين كش
خود آنها را نيز بگيرد، لذا به آنها توصيه مي كنيم كه اين موضوع 
بازي با انبار باروت است و فكر نكنند كه ارسال سالح به سوريه 

و به پا كردن آتش، يك تمرين ساده و بازيگوشانه است.
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