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توضيح دفتر آيت اهللا شاهرودي 
درباره حكم ملك زاده

ــاهرودي خبر انتصاب  ــمي ش ــس دفتر آيت اهللا هاش رئي
محمدشريف ملك زاده به عنوان مشاور وي را در امور اجرايي 
ــو با مهر، اظهار كرد: اين انتصاب  ــد كرد. وي در گفت وگ تايي
در قالب بنياد فقه و معارف اهل بيت (ع) صورت گرفته و اين 
ــي و انتشاراتي در حوزه فقه و معارف  بنياد يك مركز پژوهش

شيعي است و فعاليت سياسي ندارد.  

اذعان به اشتباه بودن تعطيلي 
سفارت ايرلند در ايران

يك انديشكده اروپايي «يوروپين ريفورم» در گزارشي نوشت، 
تعطيل كردن سفارت ايرلند در ايران به داليل مختلف اشتباه است 
ــه اين كه در آينده فرصت هاي مهمي براي ارتقا و افزايش  از جمل
تجارت ايرلند با ايران نفتخيز وجود خواهد داشت و از سوي ديگر،  
رأي ايرلند اكنون بيش از هر زمان ديگري براي جلوگيري از جنگ 
ديگري در خليج فارس مورد نياز است.  ايرلند چندي پيش اعالم 
ــا، نمايندگي هاي خود در ايران و  ــرد به منظور كاهش هزينه ه ك
واتيكان را مي بندد. به گزارش تابناك، سفارت كانادا در تهران هم 
بخش صدور ويزاي خود را به دليل مسائل اقتصادي تعطيل كرد.

 ادعاي درخواست ايران از عراق
 براي تحويل 166 منافق

ــه به نقل از منابع آگاه سياسي عراق مدعي  روزنامه  السياس
ــد ايران از نوري المالكي، نخست وزير عراق خواست تا 166  ش
ــتي منافقين را به تهران تسليم  نفر از اعضاي گروهك تروريس
ــنا و به گفته اين منابع، در جريان سفر اخير  كند. به گزارش ايس
المالكي به ايران، تهران از او خواست تا 166 نفر از 3500 عضو 
گروهك تروريستي منافقين را كه چند نفر از آنها نيز زن هستند، 

به ايران تسليم كند. 

نگاه متفاوت سران 3 قوه به ريشه هاي فساد اداري سايه خبر
ادامه از صفحه اول

ــه اي عمل كند كه بر  ــد به خود اجازه دهد به گون ــي نباي كس
ــانه اي كردن  تصميم ملت اثر بگذارد. احمدي نژاد ادامه داد: رس
مسائل نيز قبل از قطعيت فسادآور است چرا كه اولين ضربه را به 

اعتماد عمومي براي سيستم وارد مي كند.
رئيس جمهور با تاكيد بر اين كه نظارت نبايد اسباب سياه نمايي 
شود، گفت: بايد چنان اعتمادي بين ناظر و نظارت شونده باشد كه 

همه امورشان در اختيار يكديگر باشد.
 دعواهاي سياسي، بانك متخلف را به حاشيه راند

ــاره به تخلف بانكي اخير گفت: تخلفاتي در  احمدي نژاد با اش
يك بانك انجام شد، اما اكنون يك مسابقه ايجاد شده و دعواهاي 
ــت به طوري كه خود بانك متخلف  ــي به وجود آمده اس سياس
ــت و رئيس خاطي اين بانك نيز طلبكارانه  ــيه رفته اس به حاش
عليه ما موضع مي گيرد. وي با ابراز خرسندي از تشكيل شوراي 
دستگاه هاي نظارتي كشور گفت: اميدواريم همه از جمله سازمان 
ــبات، وزارت اطالعات و... با  ــي كل كشور، ديوان محاس بازرس
ــي، طراحي و هماهنگي، وظايف محوله را  همدلي؛ آسيب شناس

انجام دهند و دولت نيز پشتيباني، حمايت و همراهي مي كند. 
ــالم دنيا  ــتم هاي س ــا بيان اين كه جزو سيس ــژاد ب احمدي ن
ــالمي ايران يك فساد،  ــتيم، تصريح كرد: در جمهوري اس هس
تخلف و سوء استفاده، بسيار بزرگ تلقي مي شود چرا كه ما ادعاي 
ــك تاريخ مجاهدت و  ــرزمين ي ــت ديني داريم و اين س حكوم

فداكاري را به ارث برده است.
رئيس جمهور افزود: مطالبي را كه بيان كردم به دليل اين نبود 
كه كسي را تخطئه و ديگري را تاييد كنم؛ مجلس نهاد قانونگذاري 
ــالمت، امنيت و  ــت و قوه قضاييه نيز تضمين كننده س و مهم اس
عدالت در كشور است. ما همه يك ماموريت داريم و كاري بزرگ 
بر دوش ماست؛ هيچكدام ابدي نيستيم و تنها چيزي كه رابطه 

ما را تنظيم مي كند برادري و خدمتگزاري است.
 الريجاني: بايد تعارف را كنار بگذاريم

ــالمي سخنران  ــوراي اس علي الريجاني، رئيس مجلس ش
بعدازظهر اجالس ارتقاي سالمت نظام اداري بود. 

ــت  ــخنان خود با تاكيد بر اين كه بايد از تعارف دس وي در س
ــم، گفت: گاهي اوقات ما از بيان واقعيات پرهيز مي كنيم،  برداري
ــور در آباداني كشور و تحقق عدالت  در اين كه قواي مختلف كش
تاكيد دارند، ترديدي نيست و همه روي اين موضوع كه كارهاي 
كشور بايد به سالمت انجام شود، اتفاق نظر دارند اما بايد دانست 
ــرايط خوبي نداريم. رئيس  ــاد اداري ش كه امروز از نظر رتبه فس
ــطوح افزود: در  ــا تاكيد بر لزوم قانونگرايي در همه س ــس ب مجل

انتصاب مديران بايد قانونگرايي اصل باشد نه فرار از قانون.
ــنيده ام يكي از افرادي كه مناقشات  الريجاني اظهار كرد: ش
هم اطرافش زياد است، نقل زبانش اين است كه قانون چند من 
است؟! اين فرد به درد مديريت نمي خورد، بايد فاتحه او را خواند. 
ــكول كار   كند.  بايد چنين فردي را به ميدان تره بار ببرند تا با باس
الريجاني ادامه داد: افراد حداقل بايد با زبان بگويند كه قانون گرا 

هستند وقتي اين فرد به صورت زباني هم نمي گويد خيلي مشكل 
ــووليت بپذيرد. رئيس مجلس، اولين مشكل در  دارد و نبايد مس
زمينه اجراي قانون را موضوع فرهنگي دانست و گفت: امروز فرار 
ــت و اين يك مشكل  ــت داده اس از مقررات قباحت خود را از دس

فرهنگي در جامعه ماست و نيازمند آموزش است.
ــه آموزش مديران براي كاهش  ــي با تاكيد بر اين ك الريجان
ــور موضوع مهمي است، نسبت به نبود حزب در  تخلفات در كش
ــورمان انتقاد كرد و آن را يك مشكل دانست و گفت: زماني  كش
ــكل بگيرند، افراد را آموزش مي دهند تا  ــور ش كه احزاب در كش
ــور ما  ــند هاي مختلف فعاليت كنند، اما در كش اين افراد در مس
ــوراي نظارت بايد به  ــزاب وجود ندارند. وي با بيان اين كه ش اح
اين موضوعات بپردازد و بايستي دوره هاي آموزش براي مديران 
گذاشته شود و مديران بايد قوانين را مطالعه كنند، تصريح كرد: در 

انتصاب مديران بايد قانونگرايي اصل باشد نه فرار از قانون. 
الريجاني گفت: برخي از مديران نيز تصور مي كنند كه فقط 
بايد كارها در كشور پيش برود حتي به اين قيمت كه قانون را كنار 

بگذارند اما اين گونه نمي شود در كشور كار كرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اين كه بايد در 
برخورد قضايي با برخي از پرونده هاي فساد، قاطع بود تا در كشور 
ــود در خصوص فساد عظيم اقتصادي اخير  بازدارندگي ايجاد ش
گفت: بنده نمي خواهم راجع به اين موضوع قضاوت كنم چراكه 
ــور ما چنين پديده اي باعث  ــترده اي دارد اما براي كش ابعاد گس
مي شود چندين وزارتخانه و بانك درگير شوند، فساد گسترده اي 
ــورد قاطعي با متخلفان  ــت و انتظار مي رود قوه قضاييه برخ اس
ــي هوس انجام چنين كاري به  ــته باشد تا كس اين موضوع داش

سرش نزند.
ــور با عدالت  رئيس مجلس تاكيد كرد: اگر بخواهيم در كش

ــررات از ثبات  ــت كنيم بايد مق ــم و معقول حكوم ــت كني حرك
ــك مرتبه صفر يا  ــه واردات را ي ــد. اين كه تعرف ــوردار باش  برخ
ــاد است. اگر مقررات  ــأ فس 50 درصد اعالم مي كنيم،  خود منش
شفاف و پايداري داشته باشيم بسياري از تخلفات كاهش مي يابد 
و بايد توجه داشت كه شرايط غيرشفاف و غير پايدار باعث استفاده 

از روزنه ها مي شود.
افشاگري آملي الريجاني از رگه هاي پنهان فساد

ــر اجالس بود، در  ــخنران عص رئيس قوه قضاييه نيز كه س
ــخنان خود از رگه هاي پنهان فساد، اختاپوس بزرگ در فساد  س
ــتوراني كه پاتوق آقايان شده، انتصابات قارچ گونه و  اداري، رس

حرف و حديث هايي در پرونده فساد مالي صحبت كرد.
ــاره به پرونده  ــه گزارش مهر، آيت اهللا آملي الريجاني با اش ب
ــاد كوچك  ــادمالي اخير گفت: آنهايي كه مي گويند اين فس فس

است، سرشان را زير برف كرده اند.
ــزود: ما دادگاه را علني برگزار كرديم و  رئيس قوه قضاييه اف
قاضي تمام صحبت ها را مي شنود و تمامي مستندات پرونده مهم 

است. بايد بپذيريم كه دستگاه اجرايي ما فساد كرده است.
تمام مديران بانك ها در پرونده فساد احضار شده اند

ــخنان خود گفت:  رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از س
ــته كه  ــوولش كنار نشس گفتند كه چرا بانكي كه مقصر بوده مس
ــول نداريم؛ زيرا همه مديران بانك ها در اين پرونده  ــا اين را قب م
ــته اند و برخي هم رشوه  ــته ايم. برخي تخلف اداري داش را خواس
ــد ولي احضار  ــوول بانكي نداريم كه متهم باش گرفته اند. ما مس
ــد. وي افزود: آقايي در اين پرونده 12 ميليارد تومان  ــده باش نش
ــوه گرفته است و وقتي دادستان مي گويد پول ها را برگردان،  رش
ــد و اين يعني آنها پول  ــارد تومانش را برمي گردان ــريع 5 ميلي س
ــادي در اختيار دارند. آيت اهللا آملي الريجاني اظهار كرد: رهبر  زي

معظم انقالب هم در سخنراني ها و هم در ديدارهاي خصوصي 
ــيد و  ــته باش ــه بنده گفته اند در اين پرونده پيگيري قاطع داش  ب

تا هر كجا كه رفت ادامه دهيد.
وجود يك اختاپوس ارتباطي بزرگ در كشور

ــور خبر  ــاد در كش رئيس قوه قضاييه از رگه هاي پنهان فس
ــي در كشور وجود دارد كه با بده  داد و گفت: يك ارتباط اختاپوس
ــتان ها توانايي دارند مشكالت را در هر كجا حتي در دستگاه  بس
قضا حل كنند. در يك رستوران، پاتوق درست كرده اند كه عده اي 
از آقايان و حتي قضات هم در آن رفت و آمد دارند. در اين رستوران 
ــي گفت وگوها و زد و  ــان چاق مي كنند ول ــر چند ديزي و قلي ه

بندهايي رخ مي دهد.
چرا يك متهم آزاد شده پست مي گيرد 

ــوه قضاييه، متهم پرونده اي را  ــه داد: در ماجرايي ق وي ادام
ــي دارد بعد از آزادي  ــالمي قرار مي دهد. چه دليل مورد رافت اس
آن شخص، پست ها و حكم هاي قارچ گونه صادر شود. شخصي 
كه كار اجرايي ندارد حكم كوچكي به كسي مي دهد و اين حكم 
ــخاص روي منصب ها تاثيرگذار شده اند  رسانه اي مي شود. اش
ــه اظهار كرد: من به  ــد. رئيس قوه قضايي ــزرگ مي كنن و آن را ب
ــاي خدا از  ــرض مي كنم براي رض ــووالن ع ــواران و مس بزرگ
بده بستان ها بيرون بياييد. مردم مي دانند كه گاهي دستگاه قضا 
ــور برخي پرونده ها را فعال پيگيري نمي كند، ولي  به مصالح كش

اين دليل نمي شود اين شخص را در منصبي بگمارند.
ــد خيلي از بانك ها  ــت اهللا آملي الريجاني گفت: مي گوين آي
ــد. من مي گويم قوه قضاييه حامي  ــل كرده اند و وام نمي دهن قف
بانك هاست و اگر هر مسوول بانكي و مسوول دولتي از سوي قوه 
قضاييه مشكلي براي ارائه خدمات در  توسعه توليد ملي مشاهده 

كرد، به دفتر من گزارش دهد.

اعالم اخباري درخصوص تشكيل پرونده عليه وزير سابق 
ــدار مه آفريد با ليدر جريان انحرافي در هتل الله و مرگ  راه، دي
جعبه سياه ماجراي فساد بزرگ 3000 ميلياردي در يك تصادف،  
از جمله مهم ترين موضوعاتي بود كه ديروز در هشتمين جلسه 

دادگاه بزرگ ترين فساد مالي كشورمان گفته شد.
ــه روز گذشته پرونده مذكور به رياست قاضي سراج  جلس
ــد و  نماينده  ــيدگي به اتهامات 6 متهم ديگر آغاز ش براي رس
دادستان تهران خبرهاي جديدي در مورد اين پرونده داشت. 
ــن  كه در دوره  ــدي فراهاني با بيان اي ــنا، مه به گزارش ايس
ــادي  ــم زي ــكات مبه ــاي «ح.ب» در وزارت راه ن وزارت آق
ــكيل پرونده عليه وي و برخي مديران اين  وجود دارد، از تش

وزارتخانه خبر داد.
رضا نجفي ديگر نماينده دادستان عمومي و انقالب تهران 
ــت «الف.گ»ـ   ــه با قرائت كيفرخواس نيز در ابتداي اين جلس
مديرعامل وقت شركت خط و ابنيه راه آهن (تراورس) تهرانـ  
ــاس محتويات پرونده و اظهارات متهمان و  تصريح كرد: براس
اوراق بازجويي نامبردگان، وزارت راه و ترابري درصدد احداث 
ــيرازـ  بندرعباس به طول 600 كيلومتر بوده است  خط آهن ش
ــركت تراورس بود و  ــهامدار اصلي ش و آقاي «م.الف» كه س
ــركت برگزيده بود درصدد  «الف.گ» را به مديرعاملي اين ش
ــمي را از وزارت راه و  ــاي عمراني و رس ــد كه پروژه ه برمي آي

ترابري دريافت كند.
ــاس كيفرخواست، از آنجا كه «م.الف» ارتباط خوبي با  بر اس
ــت، با نفوذ در  ــابق بانك مليـ  داش آقاي «م.خ»ـ  مديرعامل س
ــود كه فاينانس اين پروژه به ميزان 800  بانك ملي موفق مي ش
ــك ملي ايران تامين كند. از طرف  ــارد تومان را از طريق بان ميلي
ــاي «ك.ر» با وزارت راه و  ــاي «الف.گ» از طريق آق ــر، آق ديگ
ــركت تراورس با مديرعاملي  ــته است؛ لذا ش ترابري ارتباط داش
آقاي «الف.گ» و با دستور آقاي «م.الف» درصدد برمي آيد كه به 
هر ترتيب ممكن، در پروژه  خط آهن بندرعباس ـ  شيراز به طول 

600 كيلومتر با حجم ريالي 1200 ميليارد تومان برنده شود.
مديرعامل وقت شركت تراورس در ادامه هشتمين جلسه 
ــاد بزرگ مالي و در پاسخ به اين سوال  ــيدگي به پرونده فس رس
ــي بود؟ گفت: فقط اين را  ــركت چه كس قاضي كه مغز اين ش
بگويم كه مغز متفكر اين شركت ها «مه آفريد» نبود. اين همه 

شركت را او نمي توانست اداره كند.  او پشت داشت. وي افزود: 
ــد كه  ــرار بود و حيف ش آقاي «ر» به عنوان يك صندوقچه اس

رفت.
قاضي سراج نيز گفت: اين فرد يكي از جعبه هاي سياه بود 
كه فوت كرد و رفت. سپس متهم سخنان خود را اين گونه ادامه 
ــرد. تفاهم نامه ها يك دكان بود.  ــر با ما بازي ك ــاي وزي داد: آق
آقاي «ر» 5 تفاهم نامه امضا كرد و ما ديديم توخالي است چون 
ــم امضا كرده بودند. وي گفت: من از  ــا را با افراد ديگري ه آنه
شما درخواست دارم با فك قرار ما موافقت كنيد. 4 ماه و 10 روز 

است كه من در زندان انفرادي ام.
ــه گفت: پرونده نسبت به  ــتان در ادامه جلس نماينده دادس
ــركت هاي مربوطه،  ــابق راه و تعداد ديگري از افراد ش وزير س

مفتوح است.
ــح كرد: من  ــالم اين مطلب تصري ــي فراهاني با اع قاض
همين جا از مراجع نظارتي، مجلس شوراي اسالمي، كميسيون 
ــازي اين تقاضا  اصل نود و مديريت جديد وزارت راه و شهرس
را دارم كه به طور جدي به اين قضيه ورود يابند و به دادسرا در 

افشاي جرايم آن دوره ياري برسانند.
ــاره به  ــف.گ» در بخش ديگري ار دفاعيات خود با اش «ال
ــاد از آنجا  ــر گفت: اصل فس ــير رامس پروژه 2 طبقه كردن مس
ــد. من 6 محرم 2 سال قبل با «الف.م» در هتل الله  ــروع ش ش
ــه خواب بود. متهم در پاسخ به  ــه داشتم اما او تمام جلس جلس
ــد، گفت: كارى كه  ــوال قاضى كه آيا مناقصه برگزار ش اين س

«الف.م» پشتش باشد اصال مناقصه ندارد.
در اين هنگام قاضى خطاب به متهم گفت: به اين فرد كارى 
نداشته باشيد از خودتان بگوييد! كه وى ادامه داد: ما با او كارى 
ــت؛ من اولين بار قرارداد را به  نداريم اما او پدر ما را درآورده اس
هزار روش ندادم. من جريان انحرافى را بسيار قوى مى ديدم. 
اين متهم در ادامه اظهارات خود درباره نحوه برنده شدنش 
ــروى به من گفت 2 درصد پول  براي گرفتن پروژه گفت: خس

بيشتر بده من هم تقيه كردم و دادم.
در ادامه جلسه نيز اتهامات تعدادي ديگر از متهمان توسط 
ــه دفاع از خود  ــد و متهمان نيز ب ــتان قرائت ش ــده دادس نماين
ــه بعدي دادگاه  ــراج اعالم كرد زمان جلس پرداختند. قاضي س

متعاقبا اعالم خواهد شد.

پاي وزير سابق راه نيز به پرونده فساد بانكي كشيده شد

رهبر معظم انقالب:
با دزدان كيسه ملت برخورد كنيد

ادامه از صفحه اول
بخش توليد، كنترل و بسته بندي داروهاي تزريقي و قطره هاي 
ــتريل چشمي و بيني شركت داروپخش در مدت يكسال و به  اس
دست متخصصان داخلي طراحي، ساخته و تجهيز شده است. از 
جمله داروهاي توليدي در اين بخش، داروي هورمون رشد است 
ــت و فقط در انحصار چند  ــيار پيچيده اس كه مراحل توليد آن بس
كشور معدود است. ديروز همزمان با بازديد رهبر انقالب اسالمي 
ــن داروي تزريقي اين  ــات داروپخش، اولي ــركت كارخانج از ش
مجموعه با نام تجاري انوكساپارين 6000 توليد و روانه بازار شد.

ــت، درمان و آموزش  ــن ديدار همچنين وزيران بهداش در اي
ــكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت  پزش

گزارش هايي از اهم فعاليت هاي خود ارائه كردند. 
ــالمي همچنين با حضور در جمع كارگران  رهبر انقالب اس
ــران واحدهاي صنعتي  ــور و جمعي از كارگ ــر كش نمونه سراس
توليدي، با تبريك هفته كارگر به كارگران عزيز و آحاد ملت بزرگ 
ــكر و اداي احترام  ايران، علت حضور خود در جمع كارگران را تش
ــه نبي مكرم اسالم  به كار و كارگر ايراني خواندند و افزودند: بوس
ــمند براي همه و نماد  ــتان يك كارگر، درسي ارزش (ص) بر دس
ارزش گذاري كار و نيروي كار در اسالم است. ايشان كار به معناي 
وسيع كلمه، از جمله كار يدي، جسمي، فكري، علمي و مديريتي 
را محور حيات، حركت و پيشرفت مستمر هر جامعه برشمردند و با 
اشاره به سوءاستفاده حكومت هاي سوسياليستي و سرمايه داري 
از كارگران افزودند: اسالم بر خالف اين مكاتب، با كارگر صادق 
است و در منطقي مستحكم، كار را ارزش و ارزش آفرين مي داند.

ــه اي با تأكيد بر ضرورت تجلي هرچه  حضرت آيت اهللا خامن
ــتر منطق و مباني فكري اسالم در برنامه ريزي ها و اقدامات  بيش
مربوط به كار و جامعه كارگري، سرمايه و نيروي كار را دو بال توليد 
ملي براي حركت و پيشرفت خواندند و افزودند: بايد به كار ايراني و 
سرمايه ايراني احترام گذاشت تا توليد ملي به معناي حقيقي كلمه، 
امكان پذير شود. ايشان با اشاره به تذكرات مستمر خود در چند سال 
اخير درباره تمركز توطئه هاي دشمن بر مسائل اقتصادي افزودند: 
نشانه هاي اين توطئه بزرگ در شرايط كنوني هر روز بيشتر آشكار 
ــخي كه موانع ديگر را از  ــود اما ملت ايران با همان عزم راس مي ش
سر راه برداشت، ان شاءاهللا اين مانع را هم از سر راه برمي دارد. رهبر 
انقالب اسالمي، غلبه بر توطئه اقتصادي دشمن را نيازمند همت 
ــرمايه داران، مديران بخش هاي دولتي و خصوصي  كارگران، س
خواندند و خاطرنشان كردند: آحاد مردم نيز با مصرف توليد داخلي، 

عزم خود را براي مقابله با دشمن آشكار كنند.
ــاله  ــاره به توجه دولت به مس حضرت آيت اهللا خامنه اي با اش
ــي بشود  توليد ملي تأكيد كردند:  در اين زمينه بايد كارهاي اساس
ضمن اين كه قوام و استحكام اقتصاد كشور نيازمند تالش بي وقفه 
ــان مراقبت و حمايت  ــت. ايش قواي مجريه، مقننه و قضاييه اس
ــرمايه گذاري را از جمله  ــاد، كار، توليد و س ــالم اقتص از جريان س
وظايف قواي سه گانه دانستند و در تشريح اقدامات الزم در زمينه 
تقويت توليد ملي و حمايت از كار ايراني و سرمايه ايراني افزودند: 
تقويت مهارت ها، توانمندسازي نيروي كار، نگرش هاي درست 
ــاس امنيت هم براي كارگران و هم براي  مديريتي و ايجاد احس

سرمايه گذاران بايد در دستور كار قرار گيرد.
ــت با اخالل  ــالمي مواجهه و مبارزه درس ــر انقالب اس رهب
اقتصادي را براي تقويت توليد ملي، ضروري برشمردند و افزودند: 
قاچاق و سوءاستفاده از سرمايه هاي مالي و ذخاير متعلق به مردم در 
بانك ها از جمله مصاديق اخالل اقتصادي است. ايشان در تشريح 
بيشتر سوءاستفاده از سرمايه هاي ملي و ذخاير ملت افزودند: اقدام 
ــاني كه با يك عنوان و براي كاري خاص، تسهيالت كالن  كس
ــتفاده  ــهيالت اس ــي مي گيرند اما در جايي ديگر از اين تس بانك
ــت و بايد با  ــه ملت اس مي كنند، مصداق خيانت و دزدي از كيس

اين افراد برخورد شود.
ــا و كارهاي  ــكر از تالش ه ــرت آيت اهللا خامنه اي با تش حض
ــت، ايجاد  ــده اس ــته اي كه در زمينه توليد داخلي انجام ش برجس
وضعيت رقابتي، ارتقاي كيفيت و كاهش قيمت تمام شده توليدات 
ــتند و افزودند:  ــر الزامات تقويت توليد ملي دانس ــي را از ديگ داخل
دولت در اين زمينه به واحدهاي توليدي كمك كند. رهبر انقالب 
اسالمي، سياستگذاري توليدمحور، فرهنگ سازي براي مصرف 
ــين آالت، محصوالت و  ــازي و ابتكار در ماش توليد داخلي، و نوس
ــات حمايت از توليد ملي خواندند و  ــا را از ديگر ضروري مديريت ه
ــه گانه، دستگاه هاي  ــان تأكيد كردند: قواي س در پايان سخنانش
 مختلف دولتي، بخش خصوصي، فرهنگ سازان جامعه، تبليغات 
ــرار گيرند تا به  ــه در خدمت توليد ملي ق ــيما همه و هم ــدا و س ص
ــت وارد آيد.  ــمنان خونخوار مل ــختي به دش فضل الهي ضربه س
حضرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي همچنين 
پيش از حضور در جمع كارگران، با تعدادي از خانواده هاي شهداي 
ــور ديدار و آنان را مورد تفقد قرار دادند. رهبر  جامعه كارگري كش
ــگاه  ــم ديروز، از نمايش ــالمي در پايان مراس ــم انقالب اس معظ
ــاخت داخل بويژه داروهاي با فناوري هاي  محصوالت دارويي س

باال و همچنين محصوالت دارويي صادراتي بازديد كردند.

احمدي نژاد: ناظر نمي تواند برداشت خود را از قانون به مجري تحميل كند - الريجاني: براي مديران بايد قانونگرايي اصل باشد نه فرار از آن

 صالحي: در بغداد 
چند گام جلو خواهيم رفت

ــه در مذاكرات  ــورمان با بيان اين ك ــر امور خارجه كش وزي
هسته اي ميان ايران و گروه 1+5 در سوم خرداد در بغداد چند گام 
رو به جلو برخواهيم داشت، ابراز اميدواري كرد در آينده نه چندان 
ــاهد بسته شدن پرونده مصنوعي هسته اي ايران باشيم.  دور ش
علي اكبر صالحي ديروز در يك نشست مطبوعاتي مشترك با 
ادوارد نعلبنديان همتاي ارمنستاني اش، با بيان اين كه آغاز بسته 
شدن پرونده هسته اي را در استانبول رقم زديم، درباره نشست 
ــران و آژانس بين المللي اتمي در وين گفت: اين  ــه آينده اي هفت
ــت تا در نتيجه  آن، چارچوب  ــت تهران اس مباحث، ادامه نشس
كاري براي اقدامات هر دو طرف به شكل روشن بيان و طبق آن 
عمل شود.    وزير امور خارجه ايران همچنين با اشاره به تحركات 
ــدف ايجاد اختالف، تنش و  ــتي در منطقه با ه رژيم صهيونيس
ــبت به حركت خزنده اين رژيم در منطقه و  جنگ افروزي، نس

ضرورت هوشياري در مقابل آن هشدار داد.

 زنجيره 5 هزار نفري 
در ساحل خليج فارس

همزمان با روز ملي خليج فارس زنجيره انساني با شركت 
ــرهاي مختلف مردم در ساحل خليج فارس  5 هزار نفر از قش
ــكيل شد. به گزارش واحد مركزي خبر، ديروز  در بوشهر تش
ــتان بوشهر نواخته  همچنين زنگ خليج فارس در مدارس اس
ــناورها نيز در آب هاي ساحلي استان بوشهر به  ــد و بوق ش ش
ــهر با داشتن 707 كيلومتر ساحل با  ــتان بوش صدا درآمد.   اس

خليج فارس بيشترين مرز را با اين منطقه مهم آبي دارد.
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