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داليل كاهش شديد قيمت ارز و سكه

رهبر معظم انقالب:

حجاب براي بانوان 
احترام مي آورد

شماره 8 جنجالي 
تمرين استقالل را تعطيل كرد

قيمت دالر ديروز به زير1600 تومان رسيد

رضا پورعالي/ گروه ورزش

استقاللي ها كه قهرماني در ليگ برتر  را از دست 
ــد، حاال براي آنكه از گردونه رقابت هاي ليگ  داده ان

ــيا كنار نروند، در بازي چهارشنبه شب  قهرمانان آس
سخت محتاج كسب امتياز در زمين تيم ازبكستاني 

نسف قارشي هستند،
ادامه در صفحه 18

ــكه و ارز  ــبي قيمت س ــان با كاهش نس همزم
ــد روند جاري  ــان معتقدن در بازار تهران، كارشناس
ــتر  ــور در 2 هفته آينده به كاهش بيش تحوالت كش

قيمت ها منجر خواهد  شد.
ــم، اگر كاهش هاي  ــه گزارش خبرنگار جام ج ب
ــكه و ارز  ــته در قيمت س قيمتي كه تا ظهر روز گذش

ــازار تهران دوام  ــا پايان وقت كاري ب ــاق افتاد ت اتف
ــقوط يا كاهش  ــت، مي توان نام آن را يك س مي ياف
ــت و تيتري اين گونه براي آن انتخاب  بزرگ گذاش
ــال عصر ديروز قيمت ها كمي تعديل  كرد. با اين ح
ــدي جبران كرد.  ــد و كاهش صبحگاهي را تا ح ش
ــبت روز قبل كاهش  ــن، قيمت ها به نس ــا وجود اي ب

محسوسي را تجربه كرد. بيشترين كاهش قيمت ها 
ــوس بود و قيمت انواع سكه ها در  نيز در ارزها محس
ــتر كاهش  عصر ديروز طوري افزايش يافت كه بيش

صبحگاهي خود را جبران كرد.
 دالر زير 1600 تومان

ــاعات پاياني كاري با  ديروز بازار ارز تهران تا س

ــد. اما تا حدود ساعت 18،  ــان زيادي مواجه ش نوس
ــان كاهش از 1626  ــا حدود 46 توم ــكا ب دالر آمري
ــنبه گذشته، به 1580 تومان رسيد  تومان در پنجش
ــتين بار در 6 ماه گذشته رقمي كمتر از  و براي نخس

1600 تومان را تجربه كرد. 
ادامه در صفحه 4

در سالروز ميالد حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا عليها، 
ــينيه امام خميني، ديروز  بانوي حيا و پاكدامني،  حس

سيراب از فضائل و مناقب كوثر نبوي شد.
ــن ديدار با  ــالمي در اي ــر معظم انقالب اس رهب
ــدني والدت  ــي و فراموش نش ــك روز تاريخ تبري
ــالم اهللا عليها و گراميداشت تقارن  حضرت زهرا س
اين روز با تولد امام خميني (ره)، ابعاد مختلف زندگي 
ــي از فضائل  ــه زهرا را الگوي جامع ــرت فاطم حض
ــان كردند:  نامگذاري امروز به نام  معرفي و خاطرنش
ــاي جاودانه اي براي همه خصوصا  روز زن، درس ه
بانوان و زنان كشور اسالمي ما دارد تا با آراستن خود 
ــتادگي،  ــجاعت، ايس به زيور تقوا، عفاف، دانش، ش
ــح فرزند و اهميت دادن به خانواده، در  تربيت صحي

راه و مسير حضرت زهرا (س) حركت كنند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
ــاره به  ــت اهللا خامنه اي با اش ــرت آي ــري، حض رهب
ــاني از بيان تمام فضيلت،  ــه ذهن و كالم انس اين ك
ــت دخت گرامي پيامبر  ــندگي، كبريا و عظم درخش
ــا اين وجود، كالم و  ــت، افزودند: ب قاصر و عاجز اس
ــترس  زندگي آن بانوي بزرگوار و ائمه اطهار، از دس
انسان خارج نيست بلكه بر خالف الگوهاي دروغين 
ــير و جهت صحيح  دنياي مادي، ائمه اطهار(ع)، مس
ــان ها را نشان داده اند و خود بر  حركت و زندگي انس
ــتاده اند و انسان را نيز دعوت به  قله اين كماالت ايس

پيمودن اين مسير كرده اند.

 ايشان همه جامعه خصوصا بانوان را به پيمودن 
ــار (ع) دعوت  ــوي ائمه اطه ــاي معن راه فضيلت ه
كردند و با مروري بر سوابق تاريخي حضور زنان در 
ــتبدادي از زمان  عرصه هاي مختلف مبارزه ضد اس
ــروطه تا پيروزي انقالب خاطرنشان كردند: در  مش
حالي كه غرب تبليغ مي كند زن براي ايفاي وظايف 
ــي خود بايد حجاب را كنار بگذارد، اما حضور  اجتماع
موثر زنان در عرصه هاي مختلف سياسي و اجتماعي 
ايران نشان مي دهد زن با حجاب كامل هم مي تواند 
به وظايف تربيتي خود در جامعه عمل كند كه نمونه 

عيني آن، مادران بزرگوار شهدا هستند.
بايد از اسالم به خاطر توجه به حجاب 

تشكر كرد
ــمن براي  ــالمي به تالش دش ــر انقالب اس رهب
ــتفاده از نقاط ضعف اشاره كردند و افزودند:  انسان  اس
در معرض آسيب قرار دارد و همه بايد مراقب رفتار خود 
ــيم و بدانيم برخي مظاهِر خودنمايي، بي تقوايي  باش
ــار مخرب و  ــاب و عفاف، آث ــردن حج ــت نك و رعاي
ــت جامعه دارد و در اين  ــدگاري بر اخالق و سياس مان

زمينه بايد خود زنان بيشتر مواظبت كنند.
ــاب را موجب  ــت اهللا خامنه اي، حج ــرت آي حض
شخصيت زن و عاملي براي وقار و متانت او دانستند و 
تصريح كردند:  عفاف بانوان باعث افتخار، ارزشگذاري 

و سنگين شدن آبرو و احترام زن در جامعه مي شود،
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اقدامات 
افتخارآميزي

 در عمران و آبادي 
 كشور انجام
 شده است 

رئيس صداو سيما در همايش افق رسانه:

ــت و ششمين نشست سراسرى افق رسانه با  بيس
حضور مديران،  كارشناسان و برنامه سازان رسانه ملى 

در سالن همايش هاى صداوسيما برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومى حوزه رياست، عزت اهللا 
ــازمان صداوسيما در اين نشست  ضرغامي، رئيس س
ــرفت و  ــاره به اهميت نقش اقتصاد در دهه پيش با اش
ــاى رهبر معظم  ــاس رهنموده ــت گفت: بر اس عدال
ــوزه نيازمند تفكر،  ــازى در اين ح انقالب، فرهنگ س
مطالعه، نگاه عميق، برنامه ريزى و در نظر گرفتن ابعاد 
ــناختى و اجتماعى موضوع است. صداوسيما و  روانش
ــن خصوص بايد  ــتگاه هاى تبليغاتى در اي ــر دس ديگ

اهتمام جدى داشته باشند.
ــانه ملى، ترويج و تقويت فرهنگ كار،  رئيس رس
ــال به  ــعار س توليد، كارآفرينى و بهره ورى؛ تبديل ش
گفتمان غالب جامعه؛ آموزش همگانى الگوى مطلوب 
مصرف، اعتمادسازى عمومى براى حمايت و استفاده 
ــى اسالمى و ملى و  از توليدات داخلى به عنوان ارزش
ــه در اين عرصه  ــه گان تبيين و مطالبه نقش قواى س
ــانى و برجسته سازى اقدامات مهم و  توأم با اطالع رس

اثربخش را از جمله اهداف رسانه ملى برشمرد.
ــيم قابليت هاى اقتصادى  مهندس ضرغامى ترس
ــرمايه گذارى؛  ــب س ايران و معرفى زمينه هاى مناس
ــدگان در ارتقاي  ــووليت توليدكنن ــت حس مس تقوي

ادامه در صفحه 3استاندارد

چهره سازي از الگوهاي موفق سرمايه گذاري 
ايراني، معرفي شركت هاي موفق و نوآور و تشويق 

مردم به سرمايه گذاري هاي سالم از جمله سياست هاي 
صداوسيما ست

كارشناسان بايد رسانه ملي را در اين جهاد عظيم و 
فرهنگ سازي موثر ياري دهند

ايستگاه پاياني
 نمايشگاه بيست و پنجم كتاب
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سايه خبر

 تالش گروهك وابسته به ريگي
 براي سوءقصد به رئيس جمهور

ــاه جمال»  ــات «چ ــي عملي ــات از طراح وزارت اطالع
ــط گروهك  ــه رئيس جمهور توس ــوءقصد ب ــتاي س در راس
ــتاني  ــفرهاي اس ــداهللا در جريان يكي از س ــتي جن تروريس

احمدي نژاد خبر داد.
ــات از اين  ــزارش وزارت اطالع ــنا در گ ــه گزارش ايس ب
عمليات تروريستي كه در غرفه اين وزارتخانه در «نمايشگاه 
خدمت» (نمايشگاهي كه به مناسبت يكصدمين سفر استاني 
ــهد برگزار شد) آمده است كه گروهك  رئيس جمهور در مش
ــفر  ــه عبدالمالك ريگي در جريان س ــته ب ــتي وابس تروريس
استاني رئيس جمهور به سيستان و بلوچستان در سال 1386، 
ــات انتحاري آماده كرده  ــر از عوامل خود را جهت عملي 3 نف
بود و قصد داشت در عمليات «چاه جمال»، به رئيس جمهور 

سوءقصد كند. 
ــتند هنگام  ــاس اين گزارش، افراد مذكور قصد داش براس
ــتان  ــخنراني عمومي رئيس جمهور در جمع مردم شهرس س
ايرانشهر، به وي نزديك شده و در مسير عبور رئيس جمهوري 
اقدام به انجام عمليات انتحاري كنند كه اين عمليات به همت 

سربازان گمنام امام زمان(عج) كشف و خنثي شد.
طبق گزارش منتشر شده، در اين عمليات 4 نفر از پرسنل 
ــنل وزارت اطالعات به  ــك نفر از پرس ــروي انتظامي و ي ني
ــهادت نايل شدند. همچنين در هنگام كشف و خنثي  مقام ش
كردن اين عمليات، 4 نفر از اعضاي اصلي گروهك ريگي به 
ــالح و مهمات از اين گروهك  ــيدند و تعدادي س هالكت رس

تروريستي كشف و ضبط شد.

 آزادي 2 خبرنگار ترك با وساطت ايران
ــر خارجه تركيه اعالم كرد كه دو خبرنگار هموطنش  وزي
كه در ادلب سوريه بازداشت شده بودند، با ميانجيگري ايران 

آزاد شدند.
ــيا اليوم،  ــه گزارش فارس و به نقل از پايگاه خبري روس ب
طرف سوري به لطف تالش هاي ميانجيگرانه ديپلمات هاي 

ايراني با آزادي اين دو نفر موافقت كرده است.
اين در حالي است كه پيش از اين تعدادي از زائران ايراني 
ــده بودند با  ــلح در سوريه ربوده ش ــط نيروهاي مس كه توس
وساطت كشور تركيه آزاد و به كشورمان بازگردانده شدند. 

هاآرتص: حمله به ايران، جهان اسالم را 
عليه اسرائيل متحد مي كند

ــي  ــتي هاآرتص در مقاله اي با بررس ــه صهيونيس روزنام
ــالم نوشت: حمله به ايران  جايگاه كنوني ايران در جهان اس
ــالم عليه آمريكا و  ــه محركي براي اتحاد جهان اس ــه منزل ب

اسرائيل است. 
ــت در  ــنده اين مقاله معتقد اس ــه گزارش فارس، نويس ب
ــيعيان در جهان اسالم،  صورت حمله به ايران، اعتراضات ش
ــي مورد هدف  ــرائيلي و آمريكاي ــد و اهداف اس ــر باش فراگي

حمالت آنها قرار بگيرد.

رهبر معظم انقالب: 
حجاب براي بانوان احترام مي آورد

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به ابالغ قانون نظارت 
بر رفتار نمايندگان از سوي رئيس  مجلس شوراي اسالمي و 
ــه رئيس جمهور مبني بر وارد بودن برخي ايرادات قانوني  نام
به اين مصوبه گفت: تشخيص اين كه مصوبات مجلس مغاير 

قانون است يا خير، فقط و فقط با شوراي نگهبان است.
ــري خود با  ــت خب ــي ديروز در نشس ــعلي كدخداي عباس
ــين  ــاره به اظهارنظر غالمحس ــانه ها با اش ــدگان رس نماين
ــابق دولت و عضو سابق شوراي نگهبان  الهام سخنگوي س
ــوراي  ــخيص اين امر با ش درباره اين مصوبه اظهار كرد: تش
ــتان مي توانند اظهارنظر كنند، اما  ــت، البته دوس نگهبان اس
ــت با توجه  ــوراي نگهبان ممكن اس وظيفه قانوني ندارند. ش
ــابه در باقي مواد را  ــه اصالحات در مواد ديگر، ايرادات مش ب

رفع شده بداند.
ــوراي نگهبان  ــت كه ايراد ش ــده اس وي افزود: گاهي ش
ــي بازمي گردد كه اگر آن اصالح  ــه ايراد مبنايي در ماده قبل ب
ــود، ايراد مدنظر نيز اصالح مي شود، بنابراين تشخيص با  ش
ــت و فرد ديگري نمي تواند دخالت كند.  ــوراي نگهبان اس ش
ــوراي اسالمي  چند روز قبل و پس از آن كه رئيس مجلس ش
ــون نظارت بر رفتار نمايندگان را ابالغ كرد، رئيس جمهور  قان
ــاهرودي، رئيس هيات حل اختالف  در نامه اي به آيت اهللا ش
ــت و از اين هيات  ــي دانس قوا، اين قانون را مغاير قانون اساس

خواست تا موضوع را بررسي كند.
ــين الهام نيز در يادداشتي، مطالب عنوان شده  غالمحس
ــوي رئيس جمهور در نامه به آيت اهللا شاهرودي را همان  از س

ــن قانون گرفته  ــوراي نگهبان به اي ــي خواند كه ش ايرادهاي
ــت. الهام با اشاره به اين كه اين قانون پس از رفع ايرادات  اس
ــوراي نگهبان در مجلس، مورد تاييد شوراي نگهبان قرار  ش
ــا برخي از ايرادات را  ــت، گفته بود كه مجلس تنه ــه اس گرفت
ــت و  ــرده، اما برخي از ايرادات همچنان پابرجاس برطرف ك
ــت در تاييد آن از سوي شوراي نگهبان، اشتباهي  ممكن اس

رخ داده باشد. 
 رئيس مجلس، مصوبه اي را لغو نمي  كند

كدخدايي درباره امكان لغو مصوبات دولت توسط رئيس 
ــي مصوباتي  مجلس نيز گفت: طبق اصل 138 قانون اساس
كه مغاير قانون باشد از سوي رئيس مجلس به دولت بازگشت 
ــود تا اصالح شود و رعايت اين نظر رئيس مجلس  داده مي ش
براي دولت الزامي است، اما رئيس مجلس نمي تواند مصوبه 
را لغو كند بلكه آن را مغاير با قانون اعالم مي كند. آثار مغايرت 

طبق قانون لغو مصوبه تلقي مي شود.
ــن گفت: صحت  ــوراي نگهبان همچني ــخنگوي ش س
انتخابات مرحله دوم نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي تا 

پايان هفته جاري اعالم خواهد شد.
ــوراي نگهبان از برگزاري  ــي در مورد ارزيابي ش كدخداي
ــب كرده ايم؛ اگر  انتخابات رايانه اي گفت: تجربه خوبي كس
وزارت كشور آمادگي داشته باشد، انتخابات رياست جمهوري 
ــاره به برخي  را تمام رايانه اي برگزار مي كنيم. كدخدايي با اش
ــوراي نگهبان، اين انتقادات را «شوراي  انتقادات دولت از ش
ــت: تعداد افرادي كه تخصصي  ــان  نوازي» خواند و گف نگهب

ــت دارند در امور ديگران دخالت كنند زياد شده  ندارند و دوس
است. وي افزود: بايد فكري به حال اين افراد كرد تا هر كسي 

در حوزه تخصصي خود اظهارنظر كند.
ــوراي نگهبان ديروز اعالم كرد، تبصره 2  ــخنگوي ش س
ــوال از رئيس جمهور از سوي  ماده 197 درخصوص نحوه س

شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي شناخته شده است.

ادامه  از صفحه اول
ــالم به خاطر توجه به مساله حجاب  به همين دليل بايد از اس
ــان در بخش ديگري از سخنان خود، شناخت و  ــكر كرد. ايش تش
ــان  ــتند و خاطرنش معرفت اهل بيت را نعمت بزرگ خداوند دانس
ــعر و نثر  ــگري فضايل اهل بيت (ع) در قالب ش ــد: ستايش كردن
نعمت ديگري است كه مداحان بايد قدر آن را بدانند. رهبر انقالب 
ــوي اهل بيت،  ــاره به اين كه معرفي فضايل معن ــالمي با اش اس
الگوسازي در جامعه است، افزودند: اگر اين حركت با نيت خدايي 
و خالصانه در جامعه انجام شود، كار متعالي و اثر گذاري خواهد بود، 
به همين دليل مداح بايد ببيند بيان كدام منقبت و فضيلت موجب 
ــتمع در برابر خداوند  ــوع دل مس هدايت مخاطب و خضوع و خش
ــير اهل بيت تشويق مي كند.  ــود و او را براي حركت در مس  مي ش

ــه مداحان را بيان حقيقت ــرت آيت اهللا خامنه اي، كار جامع  حض
ــتفاده از صداي خوش، آهنگ زيبا  و در قالب شعر دانستند و   با اس
تصريح كردند: استفاده از تركيب چند هنر، تاثير مضاعفي در ذهن 

مخاطب مي گذارد، لذا احتياج به فكر و آموزش دارد.
ــالمي با اشاره به سطح باالي فهم، معرفت،  رهبر انقالب اس
بلوغ فكري، آگاهي و بصيرت آحاد جامعه خاطرنشان كردند: امروز 
توانايي هاي ايران اسالمي در عرصه هاي مختلف در جهان سراسر 
مادي مي درخشد و مثل خورشيد نورافشاني مي كند و مداحان نيز 
ــعر ارائه  بايد با توجه به چنين فضايي، به مخاطب خود مطلب و ش
كنند. در ابتداي اين ديدار، تعدادي از مداحان اهل بيت عليهم السالم 
سروده هايي در بيان شأن و عظمت دخت گرامي پيامبر اكرم (ص) 

و نيز ذرّيه ايشان حضرت امام خميني (ره) قرائت كردند.

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسالمي ايران با والديمير 
پوتين، رئيس جمهور روسيه گفت وگوي تلفني انجام داد. 

ــور در اين  ــوري دو كش ــاي جمه ــه گزارش فارس، روس ب
ــتان  ــفر احمدي نژاد به شهرس گفت وگوي تلفني كه هنگام س
ــكن صورت گرفت، درباره مذاكرات آينده ايران و 1+5 در  بردس
بغداد و همچنين گسترش همكاري هاي دوجانبه در حوزه هاي 
ــد. در اين مكالمه  ــون فناوري و اقتصادي صحبت كردن گوناگ
تلفني، احمدي نژاد انتخاب مجدد پوتين را به رياست جمهوري 

روسيه   تبريك گفت. 
ــتاني هيات  ــفر اس احمدي نژاد ديروز در ادامه يكصدمين س
ــتان هاي خليل آباد، بردسكن، گناباد، بجستان،  دولت به شهرس

مه والت و كاشمر در استان خراسان رضوي سفر كرد. 
ــخناني در جمع مردم شهرستان  رئيس جمهور ديروز طي س
ــت هاي برخي حاكمان منطقه را در  مه والت، رويكردها و سياس
قبال رژيم صهيونيستي محكوم و از سكوت آنها در برابر جنايات 
اين رژيم اشغالگر بشدت انتقاد كرد. احمدي نژاد خاطرنشان كرد: 
ــتند صدها ميليارد دالر عليه اساس اسالم هزينه  آنها حاضر هس
ــانند، اما  ــان را به قتل مي رس كنند و حتي برخي آنها مردم خودش
حاضر نيستند به صهيونيست هاي بي فرهنگ، ضد انسان و ضد 
ــالم حتي يك اخم كنند.  وي افزود: آنها براي مقابله با مردم  اس
ــالح مي خرند و زبان آنها  ايران از اربابان خود 60 ميليارد دالر س

چندين كيلومتر در مقابل ملت ايران دراز است. 

ــدار وزير امور خارجه  ــوراي عالي امنيت ملي در دي دبير ش
ــطين متعلق به تمام  ــطين، تأكيد كرد: فلس دولت قانوني فلس
ــود و به لطف خدا پيروزي  ــت و بايد آزاد ش ــالم اس جهان اس

نزديك است.
ــي رژيم  ــعيد جليل ــر، س ــد مركزي خب ــزارش واح ــه گ ب
صهيونيستي را ضعيف تر و منزوي تر از هميشه و فريادهاي اين 

رژيم را همانند ناله هاي فرد محتضر دانست. دبير شوراي عالي 
امنيت ملي گفت: مردم اروپا و آمريكا نه تنها حاضر نيستند هزينه 
ــتي را بپردازند، بلكه امروزه دوري از  حمايت از رژيم صهيونيس
ــاخصي براي جلب آرا در جهان غرب  ــتي به ش رژيم صهيونيس
و عرب تبديل شده است. وي افزود: حاميان رژيم صهيونيستي 

نمي توانند مدعي دموكراسي، صلح و حقوق بشر باشند.

نظر شوراي نگهبان درباره چالش قواي مقننه و مجريه
كدخدايي: تشخيص مغايرت مصوبات با قانون اساسي، فقط برعهده شوراي نگهبان است

ــده بود ايران و آژانس قرار  در حالي كه مدتي قبل اعالم ش
ــت 25 و 26 ارديبهشت مذاكرات خود را از سر بگيرند، روز  اس
گذشته برخي خبرگزاري ها از نشست اعضاي گروه 1+5 پيش 

از برگزاري مذاكرات بغداد خبر دادند. 
ــه، در اين  ــه نقل از خبرگزاري فرانس ــه گزارش ايرنا و ب ب
ــود  ــن، پايتخت اتريش برگزار مي ش ــت كه فردا در وي نشس
نمايندگان كشورهاي عضو گروه 1+5 گرد هم مي آيند تا آنچه 
ــه ماه گذشته ميان ايران و آژانس بين المللي انرژي  را كه در س
ــي كنند.  خبرگزاري فرانسه افزود:  ــته است، بررس اتمي گذش
نمايندگان كشورهاي آمريكا، روسيه، چين، فرانسه، انگليس 
ــت، مستنداتي را كه نشان دهنده جديت  و آلمان در اين نشس

ايران در مذاكرات بغداد است، بررسي مي كنند. 
ــلطانيه،  ــت كه چندي قبل، علي اصغر س   اين در حالي اس
ــده دائم ايران در آژانس نيز اعالم كرد كه ايران و آژانس  نماين
بين المللي انرژي اتمي در خصوص آغاز دور جديد گفت و گوها 
ــلطانيه زمان اين مذاكرات را 24 و 25  ــيده اند. س به توافق رس
ارديبهشت اعالم كرد اما يك روز بعد، سخنگوي آژانس ضمن 
ــت يعني  تاييد اين خبر، زمان برگزاري آن را 25 و 26 ارديبهش

ــلطانيه و هم سخنگوي  ــت و البته هم س فردا و پس فردا دانس
آژانس، مكان اين مذاكرات را در دفتر نمايندگي ايران در وين 

اعالم كردند. 
مذاكرات ايران و آژانس در آستانه مذاكراتي برگزار مي شود 
كه قرار است سوم خرداد ميان ايران و 1+5 در بغداد برگزار شود 
و طبيعتا نتيجه اين مذاكرات در نشست بغداد، موثر خواهد بود. 
در همين حال، كاترين اشتون رئيس سياست خارجي اتحاديه 
ــرات بعدي با ايران در  ــت مذاك اروپا اعالم كرد كه اميدوار اس

بغداد موفقيت آميز باشد.
به گزارش ايسنا و به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، اشتون 
ــته  اي  با تكرار اتهامات غرب مبني بر نظامي بودن برنامه هس
ــان برنامه  ــت كه به آغاز پاي ــدف من اين اس ــران گفت: ه اي
ــته اي تسليحاتي ايران دست يابيم. من با جديت تمام و با  هس
عزم راسخ جلو خواهم رفت و اميدوارم كه شاهد آغاز موفقيت 
ــيم. اظهارات اشتون در حالي است كه جمهوري اسالمي  باش
ــالح اتمي نيست و  ــته كه به دنبال س ايران همواره تاكيد داش
ــون مدركي دال بر اين اتهام ــي هاي آژانس نيز تاكن  در بازرس

 به دست نيامده است.

نشست هاي مقدماتي در آستانه مذاكرات بغداد
گفت وگوي تلفني احمدي نژاد و پوتين

جليلي: حاميان رژيم صهيونيستي نمي توانند مدعي صلح باشند
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 هاشمي:بهبود معيشت باتوجه 
به توليد و اشتغال حاصل مي شود 

ــه آمارهاي  ــخيص مصلحت نظام ارائ ــس مجمع تش رئي
بي اساس را موجب سلب اعتماد آنان نسبت به مسووالن كشور 
ــت مردم تنها با توجه واقعي به  خواند و گفت: بهبود وضع معيش

توليد و اشتغال حاصل خواهد شد. 
ــنجاني  ــمي رفس ــه گزارش خبرگزاري مهر، آيت اهللا هاش ب
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار تعدادي از جوانان 
ــي و اجتماعي  ــگاهيان و نيز بانوان فعال در عرصه سياس و دانش
كشور از تمامي مؤثرين و دلسوزان كشور خواست به طرق مختلف 
ــتر اصالح معضالت و  ــي و البته بدون نزاع و درگيري، بس قانون
مشكالت را فراهم كنند. وي افزود: اين كه جوانان و دانشجوياني 
كه امكان خروج از كشور براي ادامه تحصيل را دارند اما مي مانند 
ــين و  ــل و فعاليت اجتماعي مي پردازند، قابل تحس ــه تحصي و ب
شايان توجه از سوي مسووالن امر است. رئيس مجمع تشخيص 
ــي فعاليت سياسي  مصلحت نظام، انحصارطلبي را معضل اساس
ــور خواند و با اشاره به لزوم در پيش گرفتن اعتدال در همه  در كش
ــطوح پايين تا باال حق مشاركت  زمينه ها، گفت: همه مردم از س

داشته و بايد بتوانند در سرنوشت خود مؤثر و تعيين كننده باشند.
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