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 تيراندازي به راننده
 هيات ديپلماتيك ايران در برزيل

خبرگزاري فارس از تيراندازي به راننده هيات ديپلماتيك 
ــامگاه  ــت: اين فرد ش ايران در پايتخت برزيل خبر داد و نوش
ــلح   ــنبه به وقت محلي در برازيليا هدف گلوله افراد مس سه ش
ــزارش، پليس برزيل اعالم كرد  ــاس اين گ قرار گرفت.بر اس
ــت كه  اين فرد ايراني راننده هيأت ديپلماتيكي ايران بوده اس
ــد خودرويي را كه  ــلح كه تالش مي كردن ــط 3 فرد مس توس
ــد، مورد حمله قرار گرفت. ــي مي كرد تصرف كنن وي رانندگ
ــس برزيل اعالم كرد اين راننده به زبان پرتغالي صحبت  پلي
ــينه مورد  ــس از آن كه مقاومت كرد از ناحيه س ــرد و پ نمي ك
اصابت گلوله قرار گرفت.  با اين حال، پزشكان حال عمومي 

وي را رضايتبخش توصيف كرده اند.

اختالف سران تل آويو در قبال ايران 
يك رسانه آمريكايي در تازه ترين گزارش خود  از وضعيت 
ــدن بيش از پيش  ــران تل آويو به خاطر منزوي ش بحراني س
مقام هاي ارشد اين رژيم و عدم وجود اتحاد بين آنها در قبال ايران 
 خبر داد.به گزارش فارس، سايت شبكه خبري اي بي سي نيوز

 در اين باره نوشت: هفته گذشته رد گزينه نبرد با ايران از سوي 
ــد كنوني اين رژيم از جمله  ــبق تل آويو، سران ارش مقامات اس
ــاراك، وزير جنگ را  ــت وزير و ايهود ب بنيامين نتانياهو، نخس
ــزارش، انتقادات تندي كه اخيرا  ــدت عذاب داد.بنابر اين گ بش
نسبت به عملكرد مقامات رژيم صهيونيستي در مقابله با ايران 
صورت گرفته، باعث شده است تا سوءظن عميقي درباره حمله 
ــرفت هاي  ــرائيل براي متوقف كردن پيش احتمالي نظامي اس
ــته اي ايران شكل گيرد. يكي از اين انتقادها از سوي يوال  هس
ديسكين، فرمانده اسبق شين بت، سازمان اطالعات و امنيت 
ــكين در اين زمينه گفت: من  ــد. ديس ــرائيل بيان ش داخلي اس
ــعي دارد ما را براي  ــرائيل كه س اعتقادي به رهبري كنوني اس

نبرد با ايران يا نبرد منطقه اي آماده كند، ندارم.

ادامه تالش اوباما در تقابل با تهران
ــو كردن  ــور آمريكا در اقدامي با هدف همس رئيس جمه
ــي آمريكا، با امضاي حكمي  ــت هاي ضدايران جهان با سياس
ــركت هايي را كه  به وزارت خزانه داري آمريكا اجازه داده تا ش
ــوريه طفره مي روند، تنبيه  از اجراي تحريم ها عليه ايران و س
ــنا و به نقل از رويترز، وزارت خزانه داري  كند.به گزارش ايس
ــده اوباما به اين  آمريكا دو روز قبل اعالم كرد حكم صادر ش
ــاي آمريكا عليه ايران  ــه اجازه مي دهد تا تحريم ه وزارتخان
ــديد كند.اين اقدام در حالي صورت مي گيرد  ــوريه را تش و س
ــاي همه جانبه ايران در زمينه برنامه  كه با وجود همكاري ه
ــته اي خود با جامعه بين الملل و آژانس بين المللي انرژي  هس
ــوراي امنيت عليه  ــر تحريم هاي ش ــي، آمريكا عالوه ب اتم
ــه اي را عليه ايران تحميل كرده  ــران، تحريم هاي يكجانب اي
ــياري از مقامات آمريكايي  ــت كه بس ــرايطي اس و اين در ش
ــت و  ــه ايران ناكارآمد اس ــد تحريم ها علي ــراف كرده ان اعت

نمي تواند برنامه هسته اي اين كشور را متوقف كند.

ميرتاج الديني: اگر بر اساس 
 قانون حركت كنيم

 اختالفي ايجاد نمي شود
ــر  ــالمي بر س ــوراي اس اختالف ميان دولت و مجلس ش
صالحيت رئيس  مجلس در لغو برخي مصوبات دولت كه مغاير 
ــخيص داده مي شود ديروز نيز ادامه داشت و اين بار  قانون تش

دولتي ها بودند كه نسبت به اين ماجرا واكنش نشان دادند. 
ــي  ــاون پارلمان ــي، مع ــا ميرتاج الدين ــروز محمدرض دي
ــنامه اخير احمدي نژاد گفت:  رئيس جمهور درخصوص بخش
ــت،  ــي را مدنظر داش در اين زمينه بايد اصل 138 قانون اساس
زيرا در اين اصل آمده است كه تصويب نامه ها و آيين نامه هاي 
ــيون هاي مذكور در اين اصل ضمن  ــت و مصوبات كميس دول
ابالغ براي اجرا به اطالع رئيس مجلس مي رسد تا در صورتي 
كه آنها را برخالف قانون بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به 

هيات دولت بفرستد.
ــل بحث تجديد  ــاس اين اص ــي افزود: براس ميرتاج الدين
ــزي را برخالف  ــد و اگر مجلس چي ــت، نه نق ــر مطرح اس نظ
ــخيص داد بايد آن را براي اصالح به هيات  قوانين عادي تش
ــال و داليل خالف قانون بودن را هم در نامه خود  دولت ارس
ــتم قانوني  بيان كند. ميرتاج الديني گفت: البته در مجلس هش
ــور قبال در خصوص آن  ــد كه دولت و رئيس جمه تصويب ش
ــات عالي حل  ــه آن هم بايد در هي ــه كرده اند ك ــه اي تهي نام
ــود.وي افزود: نامه اخير رئيس مجلس  ــيدگي ش اختالف رس
ــت،  درخصوص لغو چك  پول هاي بانكي نيز محل بحث اس
ــود و نمي توان دفعتا  ــت  اجرا مي ش ــال اس زيرا اين اقدام 5 س
ــاس قانون  ــت: اگر براس ــي گف ــو كرد.ميرتاج الدين آن را لغ
ــي حركت كنيم هيچ اختالفي ميان قوا ايجاد نمي شود. اساس

ــاد اسالمي نيز در حاشيه جلسه  ــيني، وزير فرهنگ و ارش حس
ــدام هيات تطبيق قوانين مجلس  ــت با اظهار تعجب از اق دول
ــگاران نيز ــه هنرمندان و خبرن ــه اعطاي وام ب ــت: مصوب  گف
 از جمله مصوباتي است كه اين هيات در مجلس با آن مخالفت 
ــت.   به گزارش ايرنا، سيدمحمد حسيني افزود: البته  كرده اس
با بخشنامه اي كه رئيس جمهور صادر كرده است ما اين كار را 
دنبال خواهيم كرد و اگر بانك ها همراهي الزم را داشته باشند، 
ــار جامعه كه وام  مي گيرند، پيگيري مي كنيم تا  مثل بقيه اقش

وام هنرمندان و خبرنگاران هم به آنان اعطا شود.

 ارسال پرونده تخلف بانكي
 100 ميليون يورويي به دادگاه 

رئيس سازمان بازرسي كل كشور از ارسال پرونده تخلف 
بانكي جديد 100 ميليون يورويي به دادگاه خبر داد. 

ــه اي با  ــر، مصطفي پورمحمدي در جلس ــه گزارش مه ب
ــه بندرعباس درباره ماجراي  روحانيون و طالب حوزه علمي
ــتان هرمزگان كه  ــف بانكي 100 ميليون يورويي در اس تخل
ــؤال يكي از طالب بود، گفت: پرونده به دادگاه ارسال شد.  س
اميدواريم با حساسيت و جديت به اين پرونده رسيدگي شود. 
كسي كه صد ميليون يورو با زد و بند به دست آورد، بلد است 
ــت قانون نجات دهد.  با يك وكيل حرفه اي خودش را از دس
ــتگاه قضايي درخواست داريم اين  ــتان دس بنابراين از دوس

پرونده را با توجه ويژه به سرانجام برسانند.
ــر قانون  ــور گفت: اگ ــي كل كش ــازمان بازرس رئيس س
ــود به رده هاي مديريتي فشار وارد مي شود، پس  مخدوش ش

به كسي اجازه نمي دهيم فراتر از قانون عمل كند.

مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه 
اصالح نحوه سوال از رئيس جمهور

ــوراي نگهبان گفت: طرح دوفوريتي اصالح  ــخنگوي ش س
ــي مجلس كه مربوط به نحوه  ــواد 196 و 197 آيين نامه داخل م

سؤال از رئيس جمهور است با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد.
ــعلي كدخدايي در گفت وگو با مهر افزود: براساس نظر  عباس
ــاده 197 آيين نامه داخلي  ــوراي نگهبان تبصره 2 م اعضاي ش
ــي  ــي و بند 2 اصل 89 قانون اساس مغاير با اصل 88 قانون اساس
ــوراي نگهبان در توضيح مصوبه  ــخنگوي ش ــناخته شد.س ش
ــاس مصوبه مجلس چنانچه تعداد سواالت  مجلس گفت: براس
ــواالت به قوه قضاييه  ــيده و آن س از رئيس جمهور به عدد 6 رس
ــتيضاح از  ــواالت تبديل به اس ــود به صورت خودكارس ارجاع ش

رئيس جمهور مي شود.
ــي شرط سوال  ــت كه اصل 88 قانون اساس  اين درحالي اس
ــوي حداقل يك  ــوال از س از رئيس جمهور در مجلس را طرح س
ــخ  ــارم نمايندگان عنوان كرده و مهلت يك ماهه براي پاس چه

دادن رئيس جمهور در نظر گرفته است.
ــتند  ــي نيز كه به عنوان ديگر مس  بند 2 اصل 89 قانون اساس
ــده  ــوراي نگهبان براي عدم تاييد مصوبه مجلس مطرح ش ش
است، شرط استيضاح رئيس جمهور را اين گونه بيان كرده است: 
ــوراي  ــوم از نمايندگان مجلس ش در صورتي كه حداقل يك س
ــراي وظايف مديريت قوه  ــالمي رئيس جمهور را در مقام اج اس
ــتيضاح قرار دهند،  ــور مورد اس ــه و اداره امور اجرايي كش مجري
رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس 
ــود و درخصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي  حاضر ش
ــه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق  بدهد.در صورتي ك
ــوم كل نمايندگان به عدم  ــخ رئيس جمهور، اكثريت دو س و پاس
كفايت رئيس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل 

يكصد و دهم به اطالع مقام رهبري مي رسد.
ــوال  ــه در مصوبه مجلس درباره س ــت ك اين در حالي اس
ــتيضاح طراحي شده  ــرط ديگري براي اس از رئيس جمهور ش
ــت كه اگر پس از پاسخ رئيس جمهور  ــريح آن  آمده اس و در تش
ــوم از نمايندگان حاضر در جلسه از  ــوال نمايندگان دو س به س
ــده باشند، آن سوال به  ــخ رئيس جمهور به سؤالي قانع نش پاس
ــن در صورتي كه تعداد  ــود. همچني ــال مي ش قوه قضاييه ارس
ــده به قوه قضاييه درباره يك رئيس جمهور  سؤاالت ارسال ش
ــتيضاح رئيس جمهور با رعايت مفاد  ــد، طرح اس به عدد 6 برس
ــتور كار  ــي و مواد آيين نامه داخلي در دس اصل 89 قانون اساس

مجلس قرار مي گيرد.

 سايه خبر

ــات انتخاباتي؛ تا روز  ــان قانوني تبليغ ــا پايان يافتن زم ب
ــه نهمين دوره  ــاز دومين مرحل ــت و آغ جمعه 15 ارديبهش
ــالمي فقط چند ساعت باقي  ــوراي اس انتخابات مجلس ش

مانده است.
ــات نهمين دوره  ــزارش جام جم، مرحله دوم انتخاب به گ
مجلس فردا در 18 استان و 14 هزار و 323 شعبه اخذ راي در 
33 حوزه انتخابيه برگزار مي شود  و  بر اين اساس تكليف 65 

كرسي باقيمانده از ميان 130 نامزد مشخص خواهد شد.
ــفند 1390  ــتين مرحله انتخابات كه  فردا 12 اس در نخس
ــخص شدند و در  ــد، 225 نماينده مجلس نهم مش برگزار ش
مرحله دوم تكليف مابقي صندلي هاي سبز بهارستان  روشن  
خواهد شد تا در 7 خرداد روز تشكيل مجلس، نهمين دوره آن 

با حضور منتخبين ملت تشكيل شود.
ــت كه براي اين مرحله از  ــور اعالم كرده اس وزارت كش
ــذ راي در روز راي گيري  ــريع در روند اخ انتخابات براي تس
ــتن كارت ملي نيز ضروري  ــنامه، همراه داش عالوه بر شناس
ــته اند در مرحله نخست انتخابات  ــت و كساني كه نتوانس اس
ــركت كنند، مي توانند در مرحله دوم در هريك از 33 حوزه  ش
ــركت كنند  ــود، ش انتخابيه كه راي گيري در آن انجام مي ش
ــاني كه در مرحله  ــود را به صندوق بيندازند.اما كس و راي خ
ــت در يكي از اين 33 حوزه انتخابيه راي داده اند، صرفا  نخس
ــه اول، راي خود را  ــد در همان حوزه انتخابيه مرحل مي توانن
ــته از راي اولي ها  ــدوق بيندازند.همچنين آن دس داخل صن
ــال تمام برسند،  ــن 18 س ــت 1391 به س كه تا 15 ارديبهش
ــتاد  ــركت كنند.س ــردا در دور دوم انتخابات ش ــد ف مي توانن
ــي كامل خود را براي  ــتان تهران نيز آمادگ انتخابات شهرس
ــه از انتخابات اعالم و تاكيد كرده همان  ــزاري اين مرحل برگ
ــعبه فعال در مرحله اول انتخابات در حوزه انتخابيه  4157 ش
ــهر و شميرانات در مرحله دوم نيز فعال  تهران، ري، اسالمش
ــت كه از اين تعداد 3251 شعبه اخذ راي براي شهرستان  اس

تهران پيش بيني شده است.
براين اساس در حوزه هاى انتخابيه تهران، رى، شميرانات 
ــيراز، تبريز، اسكو و آذرشهر، اردبيل، نمين،  و اسالمشهر، ش
ــهر، ايالم، شيروان،  ــرعين و نير، دهلران آبادانان و دره ش س
ــاهد  ــميرم ش چرداول، ايوان و مهران، اصفهان، لنجان و س

حماسه اى ديگر از سوى ملت ايران خواهيم بود.
ــان،  ــاى انتخابيه اردل، فارس ــردم حوزه ه ــن م همچني
ــت  ــهد و كالت، اهواز، دزفول، دش ــار، مش ــگ و كي كوهرن
ــات و  ــان، بوان ــك و بهبه ــذه و باغمل ــادان، اي  آزادگان، آب
ــاط  ــور و نش ــنندج، ديواندره و كامياران نيز پرش خرم بيد، س
ــوند تا گام قبلى خود در ــاى صندوق هاى راى حاضر مى ش  پ

 

ــت انتخابات مجلس نهم را  ــفندماه 90، مرحله نخس 12 اس
ــاه،  ــهرها و مناطقي چون كرمانش تكميل كنند.روز جمعه ش
ــال، خرم آباد، ازنا و  ــهر و ماس گرگان و آق قال، تاش، رضوانش
ــركان، همدان، مهريز، بافق،  دورود، پلدختر، بروجرد، تويس
ابركوه و خاتم نيز در پاي صندوق هاي راي حاضر خواهند شد 

تا حماسه انتخاباتي آنها در مرحله دوم ثبت شود.
ــه در 7 حوزه انتخابيه  ــر اين مبنا انتخابات در اين مرحل ب
ــان و كوهرنگ و كيار ،گرگان و  ــيراز، اردل، فارس ــامل ش ش
ــتيان و فراهان، تويسركان، مهريز، بافق و  آق قال، تفرش، آش
ابركوه و 50 شعبه حوزه تهران، ري، شميرانات و اسالمشهر 

به صورت رايانه اي برگزار مي شود.
 اعالم نتيجه انتخابات رايانه اي ظرف 90 دقيقه

ــور ديروز در حاشيه بازديد از ستاد انتخابات ابراز  وزير كش
ــات در حوزه هاي رايانه اي،  ــدواري كرد كه نتيجه انتخاب امي

ظرف 90 دقيقه مشخص شود.
ــاره به  ــي محمدنجار با اش ــارس، مصطف ــه گزارش ف ب
ــات  فردا ــزاري انتخاب ــه براي برگ ــن وزارتخان ــي اي  آمادگ
ــزاري اين  ــي براي برگ ــبختانه آمادگي خوب ــت: خوش  گف

ــخصا در حال رصد شرايط براي  انتخابات وجود دارد و من ش
اطمينان از استمرار اين آمادگي هستم.

ــات به صورت  ــاره به برگزاري انتخاب ــور با اش وزير كش
رايانه اي در 1500 شعبه كشور گفت: در دوره گذشته تنها در 
ــعبه انتخابات به صورت رايانه اي برگزار مي شد، اما  1400 ش

در دومين دور از انتخابات 1500 شعبه افزوده شده است.
ــطح  ــزود: هم اكنون نزديك به 215 هزار نفر در س وي اف
ــوراي اسالمي در  ــور براي برگزاري انتخابات مجلس ش كش
ــبت به  ــتند.محمد نجار با ابراز اميدواري نس حال فعاليت هس
حضور پرشور مردم در دومين دور از انتخابات رياست جمهوري 
ــيار فهيم و موقعيت شناسي هستند و  افزود: مردم ما، مردم بس
حساسيت زمان را درك مي كنند، از اين رو اميدوارم در دور دوم 

انتخابات نيز مانند دور اول حضور پرشكوهي داشته باشند.
هيات بازرسي فعال است

ــوي ديگر غالمعلي حاجي زاده رئيس هيات مركزي  از س
ــي انتخابات كشور به ايسنا گفت: حداقل 15 هزار نفر  بازرس
ــبكه بازرسي كل كشور در بحث انتخابات مجلس فعال  در ش
ــاز راي گيري، تمامي  ــتند. حدود 1200 نفر تا قبل از آغ هس

ــي  حركات و تحركات كانديداها و فعاليت هاي آنها را بازرس
مي كنند.

مشاركت حداكثري، برگ برنده ايران در مقابل غرب
ــوري در  ــاركت مردم هر كش ــه ميزان مش ــي ك از آنجاي
ــان دهنده مقبوليت آن نظام است،  مردم ايران  انتخابات نش
ــت در تمامي ادوار حضور  ــز همواره براي تاييد اين مقبولي ني

جدي در صحنه هاي مختلف را به جهانيان نشان داده اند.
 به عقيده كارشناسان، در آستانه مذاكرات ايران با 1+5 در 
سوم خرداد در بغداد ضروري است كه ملت ايران با مشاركت 
ــور قاطع پاي  ــن دوره از انتخابات با حض ــود در اي ــال خ فع
ــبرد اهداف  صندوق هاي راي بيعت خود با نظام را براي پيش
ــوع انتخابات مرحله  ــور، نمايان كند.از آنجايي كه موض كش
دوم قدري با مرحله اول تفاوت دارد و براساس آمارهاي ارائه 
شده، مشاركت در آن معموال از مرحله اول كمتر است، اما اين 
ضرورت وجود دارد كه با توجه به شرايط و سرنوشت كشور در 
عرصه بين الملل و مذاكرات پيش رو، ملت فرهيخته ايران با 
مشاركت خود بهترين ها را براي ورود به نهمين دوره مجلس 

شوراي اسالمي انتخاب كنند.

جمعه حماسه 12 اسفند تكميل مي شود
 در 14 هزار و 323 شعبه اخذ راي در 33 حوزه انتخابيه،تكليف 65 كرسي باقيمانده از ميان 130 نامزد مشخص خواهد شد

صلح و امنيت منطقه، پيام رزمايش بزرگ دريايي والفجر
ــور گفت: پيام رزمايش بزرگ  فرمانده نيروي انتظامي كش
ــاحلي، دريايي والفجر صلح و امنيت براي همه كشورهاي  س

همسايه است.
به گزارش واحد مركزي خبر،  سردار اسماعيل احمدي مقدم 
ــاحلي، دريايي  ــن مرحله از رزمايش بزرگ س ــروز در آخري دي
ــور به امنيت  ــر در بندرعباس افزود: امنيت داخلي كش والفج
مرزها بستگي دارد.امروز شرق كشور با ناامني هاي گذشته در 
ــت و جهادگران سازندگي در حال ساخت وساز و  حال وداع اس

ايجاد اشتغال در مناطق مختلف كشور هستند.
وي با بيان اين كه دشمنان به دنبال ايجاد تفرقه و تحريك 
ــايگان جنوبي در خليج فارس هستند، گفت: جمهوري  همس
ــت درياباني هرگونه  ــت و با تقوي ــالمي ايران تهديد نيس اس

تهديدي عليه همسايگان را  دفع مي كند.
ــيه  ــورهاي حاش ــاي پليس كش ــزود: به گفته روس وي اف
ــان و  ــال هاي اخير، قاچاق موادمخدر و انس خليج فارس در س

ــورمان بيش از  ــم با تالش نيروهاي درياباني كش  ديگر جرائ
ــام مثبت به  ــه و اين پي ــش يافت ــه كاه ــد در منطق 50 درص

سرمايه گذاران است.
ــور گفت: در فروردين امسال  فرمانده نيروي انتظامي كش
ــت رزمايش والفجر، كشفيات موادمخدر بيش  در مرحله نخس
ــف كاالهاي قاچاق نيز در  ــت و كش از 30 درصد افزايش داش

مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 3 برابر بود.
ــت: اهميت كار ما در  ــور گف ــده نيروي انتظامي كش فرمان
ــرمايه ايران جلوگيري  ــي و حمايت  ازكار و س ــال توليد مل س
از قاچاق كاالست.سردار سرتيپ ذوالفقاري، فرمانده مرزباني 
ــاره به اين كه رزمايش بزرگ دريايي والفجر  ــور نيز با اش كش
ــن رزمايش، 3500 نفر از  ــد، گفت: در اي در 5 مرحله برگزار ش
ــتان هاي خوزستان، بوشهر، هرمزگان،  نيروهاي درياباني اس
سيستان و بلوچستان و منطقه كيش به همراه 150 واحد شناور 

و يگان هايي از هوا ناجا و بنادر و كشتيراني حضور داشتند.

آملي الريجاني: ناظر مي تواند به عنوان مدعي وارد عمل شود
 با تعاريف غيرحقوقي از مفهوم نظارت نمي توان تعريف قانوني مربوط به نظارت و حد و مرز و وظايف مشخص  شده قانوني آن را زير سوال برد

ــس  قوه قضاييه با تاكيد بر اين كه نظارت و اجرا 2 مقوله  رئي
ــت، گفت:  گاهي ناظر تنها به مساله اي  متفاوت از يكديگر  اس
ــزارش كند، اما گاهي  ــود و گ ــارت مي كند تا از آن مطلع ش نظ
ــتعالم از آن، در  ــالوه بر اطالع يافتن از روند امور و اس ــر ع ناظ

مقام مدعي نيز مي تواند وارد عمل شود.
ــت اهللا  ــه، آي ــوه قضايي ــي ق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــووالن عالي قضايي در  ــه ديروز مس ــي در جلس آملي الريجان
ــاله را ما در شوراي نگهبان  ــاله افزود: اين مس توضيح اين مس
ــوان ناظر عالوه بر  ــوراي نگهبان به عن ــي مي بينيم، ش بخوب
ــرايط  ــتطالع از روند انتخابات و ش ــتعالم و اس ــارت و اس نظ
ــا را رد يا تاييد  ــاس قانون، كانديداه ــا مي تواند براس كانديداه
ــج انتخابات را تاييد  ــي پس از برگزاري انتخابات نيز نتاي و حت

يا باطل كند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين كه با تعاريف غيرحقوقي و 
من درآوردي از مفهوم نظارت نمي توان تعريف قانوني مربوط 
ــده قانوني آن را  ــخص  ش به نظارت و حد و مرز و وظايف مش
ــارت و ناظر بايد  ــرد:  اين تعبير كه نظ ــوال برد، تاكيد ك زير س
ــد، تعبيري دقيق و قانوني نيست  كمك كننده مدير اجرايي باش
ــهيل كند و اين  ــد كار مدير را تس ــت ناظر باي ــوان گف و نمي ت
ــده در قانون براي نهادهاي  تعريف ربطي به نظارت تعريف  ش

نظارتي ندارد.
آيت اهللا آملي الريجاني انجام نظارت ها در چارچوب قانون 
ــازمان  ــت و گفت: س ــي و قابل  قبول دانس ــاله اي بديه را مس
ــاس نص قانون فقط ناظر به عنوان  ــي كل  كشور براس بازرس
ــت؛ بلكه مي تواند به عنوان  ــتعالم كننده روند اجرايي نيس اس
ــتعالم و  ــود و اين وظيفه نظارتي فراتر از اس مدعي نيز ظاهر ش
ــت، همچنان كه ديوان عدالت اداري درواقع  گزارش گيري اس
ــتعالم و  ــت كه مي تواند فراتر از مقوله اس دادگاهي نظارتي اس

استطالع، آيين نامه هاي اجرايي را باطل كند.
ــاير  ــي و س ــه تاكيد كرد: قانون اساس ــوه قضايي ــس ق رئي
ــف مجلس حد و مرز  ــوب دوره هاي مختل ــن عادي مص قواني
ــخص كرده و براساس اين قوانين ناظر  وظايف ناظران را مش
وظيفه اش اين است كه بررسي كند آيا دستگاه هاي اجرايي در 
چارچوب قانون به وظايف خود عمل مي كنند يا عمل نمي كنند 
ــت كه ناظر بايد در مقام كمك كننده و مكمل و  و اين طور نيس

قائم مقام مدير اجرايي عمل كند.

 دستگاه قضايي، مساله را به درستي تشخيص داده است
ــرايط و روند نظارتي دستگاه هاي  آيت اهللا آملي الريجاني ش
ــازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري و  ناظر از جمله س
ــبات كشور را روند مثبت و قابل قبولي اعالم كرد و  ديوان محاس
ــاره به سخنان اخير رهبر معظم  انقالب درخصوص مفاسد  با اش
اقتصادي گفت:  در فساد اخير نيز ديديم چگونه استفاده از منابع 
ــتر مصوبات قانوني هزينه  عمومي كه بايد در روند توليد و در بس
و استفاده مي شد، در جهات و مسيرهاي ديگري كه مدنظر افراد 
خاص است، قرار گرفت تا جايي كه به تعبير  رهبرمعظم  انقالب 

اين مساله خيانت به نظام است.
ــي 3000  ــتگاه قضايي تاكيد كرد:  قطعا اگر كس رئيس دس
ــردم را چه از اموال عمومي و چه اموال  ــارد تومان از اموال م ميلي
ــي مربوط به توليد و  ــواردي خارج از مصوبات قانون ــي در م دولت
سرمايه گذاري به كار گيرد، در نظام اقتصادي كشور اخالل كرده 
و اكنون مشخص شده است كه دستگاه قضايي به درستي مساله 

را تشخيص داده است.
ــاد اخير با وجود  آيت اهللا آملي الريجاني با تاكيد بر اين كه فس
ــي با  ــي در كمرنگ  جلوه دادن آن يا برخورد سياس ــالش برخ ت
ــت، گفت: اخالل در نظام اقتصادي  ــادي بزرگ اس پرونده، فس
جرم است و قوه قضاييه برخورد مناسب حقوقي و قضايي را با آن 

انجام خواهد داد و گرچه قطعا بنا نيست مساله سياسي و تبليغاتي 
شود، اما كوچك جلوه دادن آن نيز كار درستي نيست.

 مفسدان كالن نمي توانند براحتي دنبال كارهاي 
خالف خود باشند

رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود به سالروز 
ــاره كرد و با تاكيد  صدور فرمان 8  ماده اي رهبرمعظم  انقالب اش
ــووالن مخاطب اين فرمان  ــران نظام و مس ــر اين كه همه س ب
ــفاف» توصيف  ــد، لحن فرمان 8 ماده اي را «صريح و ش بوده ان
ــع عمومي بر همه  ــتفاده از مناب ــرد و گفت: برخورد با سوءاس ك
ــد اقتصادي  ــووالن بايد مبارزه با مفاس ــت و تمام مس فرض اس
ــرده و به جهات مختلف  ــي پيگيري ك را به عنوان هدفي اساس
ــبختانه  آن توجه كنند.آيت اهللا آملي الريجاني تاكيد كرد: خوش
در سال هاي اخير روند مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادي مثبت 
ــاير اركان نظام  ــتگاه هاي اجرايي، قضايي و س بوده و همه دس
ــارزه بوده اند.رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: گرچه در  پيگير مب
ــانه اي، گاهي ارزيابي درست و  ــي و رس ميان هياهوهاي سياس
ــن  ــد صورت نمي گيرد، اما روش ــي از روند مبارزه با مفاس دقيق
ــت كه دستگاه هاي اجرايي روند بهتري را در پيش گرفته اند  اس
ــتري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي  و قوه قضاييه نيز عزم بيش
ــدان داشته است و اكنون مفسدان كالن اقتصادي ديگر  و مفس
براحتي نمي توانند در پي كارهاي خالف و نادرست خود باشند و 

اين مساله اقتدار نظام و اعتماد عمومي را بيشتر كرده است.
 مشاركت مردم،  خنثي كننده دشمنان است

ــردم در دور دوم  ــاركت م رئيس  قوه قضاييه، همچنين مش
ــالمي را خنثي كننده توطئه هاي  ــوراي اس انتخابات مجلس ش
ــر مقام معظم  ــق تاثير كالم و نظ ــان دهنده عم ــمنان و نش دش
ــت و خواستار حضور  ــالمي ايران دانس رهبري در جمهوري اس
ــرهاي مردم در دور دوم انتخابات  همنوا و وحدت آفرين تمام قش
ــاره به تاثير مشاركت آگاهانه  ــد.آيت اهللا آملي الريجاني با اش ش
ــس در نحوه تعامل  ــردم در دور اول انتخابات مجل ــكوه م و باش
ــورهاي غربي با جمهوري اسالمي ايران و تغيير لحن آنان  كش
ــور مردم گفت:   ــاهده حضور پرش در مذاكره با ايران پس از مش
ــي بسيار مهمي در داخل  انتخابات مجلس در دور اول آثار سياس
و خارج از كشور به جا گذاشت و حتي موجب بروز اختالف نظر در 
حاكميت رژيم صهيونيستي نسبت به نحوه به زعم آنها برخورد با 

جمهوري اسالمي ايران شد.

رهبر معظم انقالب تاكيد كردند
 فردا؛ نمايش دوباره 
بصيرت ملت ايران

 ادامه از صفحه اول
حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به اهميت بسيار باالي 
ــش آن در تربيت صحيح  ــور و نق ــوزش و پرورش در كش آم
جوانان و ترويج فضايل اخالقي در جامعه، خاطرنشان كردند: 
ــازي  ــوزش و پرورش بايد براي نوجوانان و جوانان الگوس آم
ــهيد هستند. كند كه بهترين الگوها نيز نوجوانان و جوانان ش
ــمند شهدا از جمله  ــان افزودند: بايد رفتار و صفات ارزش ايش
غيرت، همت، صداقت، سالمت، فداكاري، بينش واال، رفتار 
ــتان در مقابل  ــادر  و همچنين دوس ــا مردم و پدر و م ــك ب ني
ــم نسل جوان امروز قرار داده شود.رهبر انقالب اسالمي  چش
خاطرنشان كردند: عالوه بر آموزش و پرورش، دستگاه هاي 
ــيما، دستگاه هاي دولتي و روحانيون نيز در  تبليغاتي، صداوس
ــووليت سنگيني  ــازي در جامعه، مس معرفي الگوها و الگوس

برعهده دارند.
ــخنان  ــرت آيت اهللا خامنه اي در بخش ديگري از س حض
ــات نهمين دوره مجلس  ــاره به مرحله دوم انتخاب خود با اش
ــالمي افزودند: ملت ايران همواره هوشيارانه و  ــوراي اس ش
ــت كه نمونه بارز  در لحظه الزم، كار بهنگام را انجام داده اس
ــترده و درخشان مردم در مرحله اول انتخابات  آن حضور گس
ــي تاثير خود  ــفندماه بود كه اين موقعيت شناس مجلس در اس

را هم گذاشت.
 ملت ايران فريب تظاهر رياكارانه دشمن را 

نمي خورد
ــان با اشاره به تمام نشدن كار انتخابات مجلس نهم،  ايش
تاكيد كردند: ملت ايران با قدم بلندي كه در روز جمعه پانزدهم 
ــت برخواهد داشت و با حضور در پاي صندوق هاي  ارديبهش
ــي خود  رأي و كامل كردن مجلس نهم، بار ديگر موقع شناس
ــالمي با تاكيد بر  ــان خواهد داد.رهبر انقالب اس را به دنيا نش
ــتيابي به  ــرايط كنوني جهان، ملت ها براي دس اين كه در ش
ــيارانه در صحنه باشند و ظرفيت هاي خود  موفقيت بايد هوش
ــه ميدان بياورند، افزودند: به لطف خداوند، ملت ايران در  را ب
صحنه حضور دارد و بصير و موقع شناس است و دشمن خود 
را هم بخوبي مي شناسد و فريب تظاهر رياكارانه او به دوستي 

را نيز نمي خورد.
ــات را يكي از مظاهر  ــرت آيت اهللا خامنه اي، انتخاب حض
ــان كردند: در شرايط  ــتند و خاطرنش حضور در صحنه دانس
ــمكش ميان قدرت هاي مادي، ملت ايران براي اين كه  كش
ــل هاي آينده دفاع كند، بايد همواره  بتواند از حقوق خود و نس

حضور در صحنه و هوشياري را حفظ كند.
ــراي ملت ايران  ــه افق آينده ب ــا تاكيد بر اين ك ــان ب ايش
ــت، افزودند:  به فضل پروردگار قطعا فرداي  بسيار روشن اس
ــالمي بهتر از امروز خواهد بود.در ابتداي اين ديدار  ايران اس
ــاره به  ــا حاجي بابايي، وزير آموزش و پرورش با اش حميدرض
ــدن اين  ــند تحول بنيادين گفت: براي اجرايي ش تصويب س
ــتاد در كشور  ــند، 12 كارگروه تخصصي در مركز و 750 س س

تشكيل شده است.
ــوزش و پرورش و  ــاختار در آم ــاره به تغيير س ــا اش وي ب
افزايش ظرفيت پرورشي افزود: تشكيل معاونت تربيت بدني 
و سالمت، برنامه ريزي براي اجراي نهضت ملي حفظ قرآن، 
ــي، برنامه ريزي براي مراقبت  ــاخت يك هزار سالن ورزش س
ــش آموزشي در همه  ــيب هاي اجتماعي، تكميل پوش از آس
ــتاها و توجه ويژه به دانش آموزان نخبه ازجمله اقدامات  روس

انجام گرفته است.

هاشمي: توجه به نظرات رهبري 
مشكالت كشور را حل مي كند

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به نامگذاري 
ــان به  ــط رهبر معظم انقالب گفت: اگر آنچه ايش ــال توس امس
ــانه به عنوان حمايت از توليد، كار و سرمايه  ــتي و كارشناس درس
ايراني اعالم كردند، توسط قواي سه گانه به صورت جدي دنبال 

شود بخش اعظم مشكالت كشور برطرف خواهد شد.
ــنجاني در ديدار  ــمي رفس به گزارش فارس، آيت اهللا هاش
اعضاي خانه كارگر و نمايندگان تشكل هاي كارگري مهم ترين 
داروي آالم امروز كشورمان را توليد خواند و با اشاره به 2 محور 
ــي «كار و سرمايه ايراني» تأكيد كرد: آنچه پس از جنگ  اساس
ــازي زيربناها و  ــاق افتاد، محور قرار گرفتن توليد با آماده س اتف
ــرمايه هاي داخلي و خارجي به همراه گسترش روابط  جلب س
با ساير كشورها بود كه از نتايج آن نيز افزايش چشمگير توليد، 
رونق اقتصاد و رسيدن به خوداتكايي در بسياري از بخش هاي 
ــنجاني پياده سازي  ــمي رفس ــاورزي و صنعتي بود.هاش كش
ــخت ندانست و با اشاره  ــه گانه شعار امسال را س محورهاي س
ــتن مديران،  ــته و داش ــه وجود تجربه هاي مفيد 3 دهه گذش ب
ــتعد گفت: اصالح روابط با  ــاني مس متخصصان و نيروي انس
ساير كشورها باعث جلب سرمايه هاي سرمايه گذاران خارجي 
ــور خواهد شد و اين خود توليد داخلي  و نيز ايرانيان خارج از كش
ــيد.رئيس مجمع تشخيص  را بيش از پيش رونق خواهد بخش
ــط مقدم تحقق و عملي  ــتگاه اجرايي را خ مصلحت نظام، دس
ساختن شعار امسال خواند و با تأكيد بر لزوم همكاري همه قوا 
ــروع هر چه سريع تر مقدمات اصالح اقتصاد و رونق توليد  در ش
ــاي معضالت  گفت: دادن مقرري به افراد و خانواده ها راهگش
اقتصاد و توليد كشور نيست و حتي خود بعد از مدتي به معضل 
ــاري خواهد بود،  ــترش بيكاري و بي ع ــزرگ اقتصاد كه گس ب

مبدل خواهد شد.
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