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ــه اي  ــالمي در جلس ــوراي اس ديروز نمايندگان مجلس ش
ــائل  ــي مس ــا حضور نمايندگاني از دولت، به بررس ــي ب غيرعلن
ــاس آنچه از  ــال 92 پرداختند كه البته بر اس مرتبط با بودجه س
اين نشست منتشر شد، عمال بخش عمده آن به مباحث مرتبط 
ــردن يارانه ها اختصاص  ــا اجراي مرحله دوم قانون هدفمندك ب

داشته است. 
ــنا، سخنگوي هيات رئيسه مجلس با تشريح  به گزارش ايس
جزئيات اين جلسه خطاب به مردم گفت كه نگران بنزين 5000 
ــند، زيرا بر اساس قانون موجود، افزايش قيمت ها و  توماني نباش
ــي در  ــت و هيچ افزايش اجراي مرحله دوم هدفمندي ممنوع اس
ــرا اين موضوع نياز به  ــت حامل هاي انرژي نخواهد بود زي قيم

مصوبه مجلس دارد.
عبدالرضا مصري كه بعد از جلسه غيرعلني مجلس در جمع 
ــخن مي گفت، اظهار كرد: ديروز رحيم ممبيني و  خبرنگاران س
ــمي از مركز پژوهش ها و  ــد كردبچه از دولت، محمد قاس محم
ــاط با بودجه 92  ــخناني را در ارتب ــر نايب رئيس مجلس س باهن

مطرح كردند.
اختصاص نيمي از جلسه به بحث يارانه ها

سخنگوي هيات رئيسه مجلس، اظهارات باهنر، نايب رئيس 
مجلس در جلسه غيرعلني صبح ديروز را نيز مورد اشاره قرار داد و 
تصريح كرد: وي در مورد اثرات هدفمندي يارانه ها و بحث هاي 
ــه غيرعلني به  ــا نيمي از زمان جلس ــخن گفت و تقريب ــر س اخي
ــت مطلبي  ــث يارانه ها اختصاص يافت و اين كه اگر قرار اس بح
ــكه  ــود، دو طرف س ــت عنوان هدفمندي به مردم گفته ش تح

اطالع رساني شود.
ــردم مي دهيم  ــه بگوييم مبلغي به م ــري افزود:  اين ك مص
ــت  ــده را توضيح ندهيم، ممكن اس ــي هزينه هاي ايجاد ش ول
ــدم، ابوترابي فرد و توكلي  ــردرگم كند. مصباحي مق ــردم را س م
ــد از جمله توكلي بحث  ــاي مفصلي را مطرح كردن ــز بحث ه ني
ــال 84 تا  ــت و جدولي ارائه كرد كه از س ــات بانكي را داش معوق
ــته است.  ــير صعودي و رو به افزايش داش 90، معوقات بانكي س
ــنهاد دولت به بانك ها  ــت كه مجلس بنا به پيش اين در حالي اس
ــاير  اختيار داده كه بتوانند از محل وثيقه هاي وام گيرندگان و س
منابع معوقات را نقض كنند. وي در ادامه يادآور شد: بحث ديگر 
ــده در جلسه غيرعلني اين بود كه حرف هايي نزنيم كه  مطرح ش
ــاد اختالف كند زيرا براي كارهاي بزرگ بايد نخبگان قوا با  ايج
يكديگر تعامل كنند و وقتي به نظري رسيدند، آن را براي اجرا با 
مردم در ميان بگذارند. قطعا اين كه قوا به صورت فردي و بدون 
ــند مجلس نيست بلكه  ــوند، مورد پس رعايت مالحظات وارد ش

تعامل بيشتر مورد نظر مردم خواهد بود.
ــردم مي گوييم كه مقداري  ــد: اگر ما به م ــري يادآور ش مص
ــوي ديگر با افزايش  ــه آنها پول مي دهيم بايد بگوييم كه از س ب
قيمت و گازوئيل 3000 توماني، وضع محصوالت كشاورزي به 
چه شكلي خواهد شد. در واقع بايد اول بايد بين خودمان مطالعات 

ــد و بعد جامعه را از واقعيات مطلع كنيم،  ــته باش جدي وجود داش
مجلس هم اين آمادگي را براي تعامل دارد.

ــه مجلس با تاكيد بر اين كه از نظر  ــخنگوي هيات رئيس س
مجلس، اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها تبعاتي غير قابل 
ــت، تصريح كرد: مجلس همچنين معتقد  پيش بيني خواهد داش
ــت آن بخش از موارد قابل پيش بيني هم به مصلحت كشور  اس
ــاس اقتصاد مقاومتي باشد. در  ــت و برنامه ريزي بايد بر اس نيس
ــه لطمه اي به اقتصاد بزند.  ــع ما نبايد متغيري ايجاد كنيم ك واق
قاعدتا مي طلبد كه دو طرف نشست هاي تخصصي داشته باشند 

و برمبناي آن تصميم بگيرند.
مردم نگران بنزين 5000 توماني نباشند

وي با اشاره به مصوبه مجلس براي ممنوعيت اجراي مرحله 
ــاس اين مصوبه،  ــدي يارانه ها، تصريح كرد: بر اس دوم هدفمن
اجراي مرحله دوم نياز به قانون دارد زيرا با قانون موجود، امكان 
ــت و در صورتي كه دولت چنين تمايلي  اجراي مرحله دوم نيس
ــد و مجلس هم آن را  ــد، بايد به مجلس اليحه بده ــته باش داش

بررسي كند.
ــخنگوي هيات رئيسه مجلس در پاسخ به پرسش ديگري  س
ــران بنزين 5000 توماني و دالر 4000  ــي بر اين كه مردم نگ مبن
ــون جاري،  افزايش  ــان كرد: بنا بر قان ــتند، خاطرنش توماني هس
قيمت ها و اجراي مرحله دوم ممنوع است و هيچ افزايش قيمتي 
در حامل هاي انرژي نداريم و اين موضوع نياز به مصوبه مجلس 

دارد.

ــزارش داد كه محمدرضا باهنر  همچنين خبرگزاري مهر گ
ــور در اصرار بر  ــاد از اظهارات رئيس جمه ــه با انتق ــن جلس در اي
ــه آنچه رئيس جمهور  ــدي يارانه ها گفت: در صورتي ك هدفمن
ــه 15 هزار تومان  ــنگك ب ــود قيمت نان س مي گويد اجرايي ش

مي رسد و چيزي به نام توليد و كشاورزي باقي نمي ماند.
ــه غيرعلني ديروز مجلس در حالي برگزار شد كه طبق  جلس
ــه را به مجلس  ــا پانزدهم آذر اليحه بودج ــون، دولت بايد ت قان

مي فرستاد. 
پيشنهادهاي توكلي براي جلوگيري از 

اجراي فاز دوم
در همين حال مهدي كوچك زاده، نماينده تهران در مجلس 
با بيان اين كه احمد توكلي در جلسه غيرعلني ديروز، دو پيشنهاد 
براي جلوگيري از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها توسط 

دولت ارائه كرده است، اين پيشنهادها را بحران ساز خواند. 
ــت توكلي اين بود كه  ــنهاد نخس به گفته كوچك زاده، پيش
ــه نمايندگي از مجلس نزد رئيس جمهور  پنج نفر از نمايندگان ب
ــه دوم هدفمندي  ــت مجلس را با اجراي مرحل ــد و  مخالف برون

اعالم كنند.
ــزود: توكلي همچنين  ــو با ايرنا اف ــك زاده در گفت وگ كوچ
پيشنهاد كرد كه همه نمايندگان نامه اي را امضا كنند و به محضر 
رهبر معظم انقالب تقديم كنند تا معظم له جلوي اجراي فاز دوم 

قانون هدفمندي يارانه ها را بگيرند.
ــه صحبت ها مي تواند  ــرد: اين گون ــك زاده تصريح ك كوچ

مشكالتي را براي جامعه ايجاد كند.
ميركاظمي: تنها راه نجات كشور اجراي فاز دوم 

هدفمندي يارانه هاست
در همين حال، مسعود ميركاظمي، رئيس كميسيون انرژي 
ــور اجراي فاز دوم  مجلس با تاكيد بر اين كه تنها راه نجات كش
ــت، گفت: اگر اجراي فاز دوم كامال  قانون هدفمندي يارانه هاس

متوقف شود، كشور به ثبات اقتصادي نمي رسد.
ــوراي اسالمي مخالف اجراي مرحله  وي افزود: مجلس ش
دوم قانون هدفمندي يارانه ها در سال 91 است و معتقد است كه 
از سال آينده بايد فاز دوم اين قانون اجرايي شود. وي يادآور شد: 
فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها بايد در سال آينده اجرا شود، 

زيرا باعث ثبات اقتصادي در كشور مي شود.
ميركاظمي ادامه داد: منظور ما از سال آينده اين نيست كه در 
فروردين ماه 92 فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها اجرايي شود، 
ــال آينده بايد اليحه به مجلس تقديم كند تا اجراي  دولت در س

آن در مجلس مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
ــور طرح تحول اقتصادي با  ــح كرد: اگر هفت مح وي تصري
مديريت دولت اجرا شود، شاهد رشد و شكوفايي در اقتصاد كشور 

خواهيم بود.
نماينده مردم تهران در مجلس همچنين در پاسخ به سوالي 
ــال جاري افزايش مي يابد،  درباره اين كه آيا قيمت بنزين در س
ــال جاري ما به هيچ وجه افزايش قيمت حامل هاي  گفت: در س
انرژي را نخواهيم داشت، زيرا مجلس آن را ممنوع كرده است.

ــه مجلس با بيان  ــواد جهانگيرزاده، عضو هيات رئيس ج
ــنجاني درخصوص  ــه جوابيه دفتر آيت اهللا هاشمي رفس اين ك
ــته حميد رسايي به هيات رئيس رسيده است  نطق هفته گذش
گفت: در صورت رعايت مفاد آيين نامه داخلي مجلس، اين نامه 
ــود. در همين حال  ــه چهارشنبه (امروز)  قرائت مي ش در جلس
ــايي به فارس گفت كه روز چهارشنبه برخي از نكاتي  حميد رس

را كه فرصت نشد در نطق قبل بيان كنم، مطرح مي كنم.
ــخنگوي دولت با ابراز تاسف از  غالمحسين الهام، س
ــد  عمق تخاصم برخي جريان هاي مخالف دولت، مدعي ش
ــكلي  ــته به ش ــت ماه گذش ــي از اين جريان ها طي هش برخ
ــزي ــژاد برنامه ري ــت احمدي ن ــقاط دول ــراي اس ــدي ب  ج

 كرده بودند.
ــتاد كل  ــعود جزايري، معاون فرهنگي س ــردار مس س
ــر مانع  ــدار داد: اگ ــه اروپا هش ــلح خطاب ب ــاي مس نيروه
ــن  ــط همي ــردا توس ــويد، ف ــوريه نش ــروزي در س آتش اف

تروريست ها مورد ضربه قرار مي گيريد. / ايسنا
ــرمقاله ديروز  روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز در س
ــان تهران و  ــتقيم مي ــام مذاكره مس ــنهاد انج ــود با پيش خ
ــنهادي آمريكا و شركايش به  ــت: بسته  پيش واشنگتن نوش

ايران بايد شامل لغو معنادار تحريم ها باشد. /  ايسنا
مانموهان سينگ و والديمير پوتين، نخست وزير هند 
ــترك، بر حل  ــيه با صدور بيانيه اي مش و رئيس جمهور روس
ــته اي ايران تاكيد  ــالمت آميز و ديپلماتيك موضوع هس مس

كرده و خواستار گفت وگو در اين باره شدند.  /  مهر
ــع نمايندگان  ــوي نژاد، عضو مجم ــيدمهدي موس س
ــاره به دريافت حق حجاب از  ــتان بوشهر در مجلس با اش اس
ــهر، از رعايت نكردن  ــوي كاركنان زن روس نيروگاه بوش س
ــي حضور زنان  ــراد و تاثيرگذاري منف ــط اين اف حجاب توس
ــنا گفت كه گزارشي در  ــهر انتقاد كرد و به ايس روس در بوش

اين باره تهيه كرده و به كميسيون فرهنگي ارائه مي كند.
ــالمي  ــي، دبيركل حزب موتلفه اس ــي حبيب محمدنب
ــده معوقات  ــم رديف اول پرون ــت مته ــان معتقد اس همچن
ــد در اين مورد  ــتند و دولت باي ــران بانكي هس ــي، مدي بانك

پاسخگو باشد. /  مهر
ــوراي مركزي جبهه پيروان خط  ــه ديروز ش  در جلس
ــگر اوالدي بار ديگر به عنوان  ــام و رهبري، حبيب اهللا عس ام
ــا باهنر به عنوان  ــد. همچنين محمدرض دبيركل انتخاب ش
ــب رئيس اول و منوچهر متكي به عنوان نايب رئيس دوم  ناي

انتخاب شدند. /  ايسنا
ــس در مورد  ــدگان مجل ــته نماين ــه گذش ــه هفت مصوب
ــط دولت و منوط  ــتگاه ها توس ممنوعيت ادغام وزارتخانه و دس
ــوراي نگهبان قرار  ــدن آن به تصويب مجلس، مورد ايراد ش ش
گرفته است. به گفته  اسماعيل جليلي، كميسيون برنامه و بودجه 
ــرح مذكور را روز  ــوراي نگهبان، ط ــس با رفع اين ايراد ش مجل

چهارشنبه(امروز) در جلسه علني مجلس مطرح مي كند./ ايسنا
رئيس مجلس در حكمي محمدحسين رجبي دواني را 
به عنوان رئيس كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس معرفي 

كرد و از زحمات رسول جعفريان، قدرداني و تشكر كرد.
ــخنگوي كميسيون  ــيني، س ــين نقوي حس سيدحس
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به حضور وزير 
ــيون گفت: علي  ــروز اين كميس ــه عصر دي ــور در جلس كش
ــتار  ــه در مورد فوت س ــري نماينده تهران در اين جلس مطه
ــت پليس فتا بود، پرسيد؛ وزير كشور  ــتي كه در بازداش بهش
ــاره به گزارش هاي ارائه شده توسط مراجع ذي ربط  هم با اش
ــه پس از  ــور را مطرح كرد ك ــت قص ــس، عل ــي پلي و كوتاه

توضيحات نجار، مطهري قانع نشد. /  مهر
ــي «مددخان  ــتان طي حكم ــور قرقيزس رئيس جمه
ــورش در جمهوري اسالمي ايران را  شريمكلف» سفير كش
بركنار كرد. خبرگزاري قرقيزي «آكي پرس» علت بركناري 
ــي» معاون اول  ــكايت «محمدرضا رحيم ــريمكلف  را ش ش
ــت. رحيمي در  ــران از وي اعالم كرده اس ــور اي رئيس جمه
ــئوالن قرقيزي اعالم كرد كه سفير اين كشور در  ديدار با مس
ــغ 200 دالر  ــد مبل ــر روادي ــت ه ــالمي باب ــوري اس جمه
ــار ايراني تقاضاي اعطاي  ــت و بعالوه از برخي تج درخواس

هدايايي كرده است./ فارس

ــتاد مركزي بزرگداشت حماسه 9 دي گفت: ويژه  رئيس س
برنامه هاي بزرگداشت حماسه يوم اهللا 9 دي در سراسر كشور 

برگزار مي شود.
به گزارش واحد مركزي خبر،  علي محمد نائيني در نشستي 
خبرى گفت: امسال مراسم بزرگداشت «روز بصيرت و ميثاق 
ــي در بخش هاي  ــا برپايي ويژه برنامه هاي ــت با واليت» ب ام
ــي در همه مناطق  ــي، هنري، تبليغي و تبيين مختلف فرهنگ

كشور برگزار مى شود.
 رئيس ستاد مركزي بزرگداشت حماسه 9 دي اضافه كرد: 
ــر  ــت تحليلي، علمي و بصيرتي در سراس برگزاري600 نشس
كشور، چهار جشنواره ملي ادبي، هنري، ساخت پنج نمآهنگ و 
قطعات موسيقي، نام گذاري مكان هاي جديد با عنوان حماسه 
ــاخت و پخش برنامه هاي نمايشي و مستند در رسانه  9 دي، س
ــانه هاي مكتوب و رونمايي  ملي، ويژه نامه هاي تحليلي در رس
ــه ملي 9 دي از جمله  از چهار نرم افزار جديد با موضوع حماس

اين برنامه هاست. 
وي افزود:  همچنين برنامه هاي بزرگداشت در بخش هاي 
اصلي نشست ها و همايش هاي تحليلي و روشنگرانه، مراسم 
ــاي مجازي،  ــانه اي، فض ــي و مذهبي، فعاليت هاي رس آيين
ــگاه، تبليغات شهري، فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي و  نمايش

اقالم تبليغي در بخش هاي ملي و استاني طراحي شده است.
ــتاد مركزي بزرگداشت حماسه 9 دي همچنين  رئيس س
ــدگاري انقالب  ــز مان ــش «9 دي، رم ــن هماي ــزود: دومي اف
ــالمي» با مشاركت نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها  اس
ــنبه (فردا) در مركز همايش هاي بين المللي صداوسيما  پنجش

برگزار مي شود.
ــي و  ــاي علم ــه در همايش ه ــزود:  ارائه120مقال وي اف
ــه  ــرح تحقيقاتي در موضوع فتنه 88 و حماس تخصصي،40ط
ــد و  ــوان پايان نامه ارش ــگاه ها، معرفي120عن 9 دي در دانش
رساله دكترا با موضوع حماسه 9 دي و نمايش95 عنوان كتاب 
ــده يك سال اخير با موضوع معرفي ابعاد فتنه از جمله  چاپ ش
برنامه هاي بخش علمي و پژوهشي بزرگداشت حماسه 9 دي 

است.
ــي در ديدار رئيس  ــت اهللا نوري همدان ــروز همچنين آي دي
ــه 9 دي را نبايد از ياد  ــازمان ثبت احوال كشور گفت: حماس س
ببريم.  اين مرجع تقليد افزود: مخالفان و معاندان نظام اسالمي، 
ــورا،  ــتند با ايجاد تزلزل در فرهنگ عاش در فتنه 88 مي خواس
تكيه گاه انقالب را متزلزل كنند و مردم مومن، فهيم و انقالبي 
ايران اسالمي با حضور به موقع خود حماسه اي ديگر رقم زده و 

توطئه هاي دشمنان را خنثي كردند.

ــش گفت: رزمايش تخصصي  ــده نيروي دريايي ارت فرمان
واليت 91 از روز هشتم دي به مدت شش روز برگزار مي شود.

ــياري در نشست  به گزارش فارس، امير دريادار حبيب اهللا س
خبري كه در آستانه انجام رزمايش اين نيرو برگزار شد با اشاره 
به اهميت دريا در توسعه و پيشرفت كشور، افزود: اين رزمايش 
ــرق  ــعت يك ميليون كيلومتر مربع از ش در محدوده اي به وس
ــمالي برگزار مي شود كه فاصله  تنگه هرمز تا مدار 18 درجه ش

بندرعباس تا شرق مدار 18 درجه 2000 كيلومتر است.
وي نمايش اقتدار در عرصه دريا و توانمندي نيروهاي مسلح 
ــوان دفاعي نيروي  ــع نظام در عرصه درياها، ت ــاع از مناف در دف
ــال  ــردي براي دفاع از مرزهاي دريايي و نيز ارس ــي راهب درياي
ــايه را از جمله اهداف  ــتي به كشورهاي همس پيام صلح و دوس
ــش واليت 91  ــار كرد: در رزماي ــت و اظه ــن رزمايش دانس اي
همچنين ضمن آزمايش سالح ها و مهمات جديد، به كارگيري 
تاكتيك هاي نوين و انتقال تجربه به كاركنان صورت مي گيرد.

ــه هيچ وجه وارد  ــروي دريايي با بيان اين كه ب ــده ني فرمان

مرزهاي كشورهاي همسايه نمي شويم، گفت: بخش اعظمي 
ــود و طبيعي  از اين رزمايش در آب هاي بين المللي انجام مي ش
است كه شناورهاي كشورهاي ديگر در اين منطقه تردد دارند، 
ــاي خاص اين  ــي وارد محدوده ه ــا اجازه نخواهيم داد كس ام

رزمايش شود.
ــاره به ارتقاي چشمگير توان زيرسطحي ايران در  وي با اش
ــطحي  ماه هاي اخير، گفت: تاكتيك هاي نبرد زيردريايي و س
ــته برگرفته از تاكتيك هاي خارجي بود امروز به  ما كه در گذش
ــال 91  ــورت كامال بومي درآمده و توان زيردريايي ما در س ص

نسبت به رزمايش هاي گذشته اصال قابل مقايسه نيست.
ــپاه و ارتش را مكمل يكديگر  ــياري نيروهاي دريايي س س
ــد از توانمندي هاي اطالعاتي و  ــت: اگر نياز باش ــت و گف دانس

عملياتي آنها نيز استفاده مي كنيم.
ــاركت  وي همچنين با بيان اين كه اين رزمايش بدون مش
ــايد برخي  ــورت مي گيرد، تاكيد كرد: ش ــورهاي ديگر ص كش

كشورها به عنوان ناظر در رزمايش حضور پيدا كنند.

معرفي برنامه هاي بزرگداشت حماسه 9 دي 

هشتم دي؛ رزمايش دريايي واليت 91
فرمانده نيروي دريايي: شايد برخي كشورها به عنوان ناظر در اين رزمايش شركت كنند

آيت اهللا نوري همداني: حماسه 9 دي فراموش نشدني است

بررسي اجراي فاز دوم هدفمندي در جلسه غيرعلني مجلس 
سخنگوي هيات رئيسه: اجراي مرحله دوم، منوط به ارائه اليحه از سوي دولت است

چكيده خبر آغاز بهره برداري از طرح هاي 
خوزستان با حضور رئيس جمهور

ــور رئيس جمهور، بهره برداري از 12 هزار  ديروز و با حض
ــركت توليد كننده  ــكن مهر، بزرگ ترين ش و 750 واحد مس
خمير مايه ايران و تقاطع بزرگ غير همسطح اهواز در استان 

خوزستان آغاز شد.
ــر، محمود احمدي نژاد  ــزارش واحد مركزي خب  به گ
ــه نمايندگي از  ــه را ب ــكن مهر اميدي ــد مس 1800 واح
ــتان در اين شهرستان  ــكن مهر در خوزس طرح هاي مس

افتتاح كرد. 
ــلمان فارسي،  ــبكه هاي اراضي كشاورزي س توسعه ش
ــارگاد، كارخانه نيشكر دهخدا، بزرگ ترين  شركت نفت پاس
ــه دوم بزرگراه  ــل غدير و مرحل ــد MDF، پ ــه تولي كارخان
سه راهي كوپال به رامهرمز از جمله طرح هايي بود كه ديروز 

توسط رئيس جمهور افتتاح شد.
ــم افتتاح طرح هاي صنعتي  رئيس جمهور ديروز در مراس
استان خوزستان گفت: دشمن هرگز تسليم شدن ملت ايران 

را نخواهد ديد و بايد با ملت ايران با منطق حرف زد.
ــارهاي  ــا تاكيد براين كه ملت ايران از فش ــژاد ب احمدي ن
ــليم  ــرد، تصريح كرد: ملت ما تس ــور خواهد ك ــي عب سياس
ــود و اين شيوه در خصوص ملت  تهديدها و توهين ها نمي ش

بزرگ ايران جواب نخواهد داد.
ــمني  ــش كه علت دش ــا طرح اين پرس ــور ب رئيس جمه
ــمنان با ملت ايران چيست؟ افزود: دشمن، ساختن بمب  دش
ــت، آنها به دنبال هدف  اتم را عليه مردم ايران بهانه كرده اس

ديگري هستند.
ــم مي دانند كه اين  ــان ه ــژاد گفت: آنها خودش احمدي ن
موضوع بهانه است چرا كه يك دفعه چشم باز كردند و ديدند 
ــور در حال حركت به جلو  ــرعت ن ملت ايران يكپارچه و با س

است.
رئيس جمهور با تشريح جهش علمي كشور و موفقيت هاي 
ــال  ــران در عرصه بين الملل و اختراعات گفت: اگر پنج س اي
ــرعت حركت كنيم دست آنها از دامن ملت  ديگر با همين س

ايران براي هميشه كوتاه خواهد شد.
ــمنان گفت: شما ابزار دوگانه و  احمدي نژاد خطاب به دش
سانتريفيوژ را براي ايران ممنوع كرده ايد و ايران را در تحريم 
ــد پس چرا كاالهاي ديگر را تحريم مي كنيد و به  قرار داده اي

مردم فشار مي آوريد.
ــاله  ــت هزار س ــاره به تمدن هش ــا اش ــور ب رئيس جمه
ــتان گفت: ملت ايران ملتي با تمدن است، اما بسياري  خوزس
ــيمات سياسي يا با اشغال كشور  ــورهاي زورگو با تقس از كش

ديگر تشكيل شده اند. 
ــت هاي متعدد  ــه درخواس ــاره ب ــا اش ــژاد ب احمدي ن
ــارها كه  ــت: با اين فش ــره گف ــراي مذاك ــا ب آمريكايي ه

مي آورند، مي گويند بياييد گفت وگو كنيم.
ــكوفايي  ــور با بيان اين كه با تمام وجود از ش رئيس جمه
ــد همه  ــزود: باي ــرد، اف ــم ك ــتيباني خواهي ــتان پش خوزس
ــتان و منطقه  ــتان در خدمات مردم اس ــاي خوزس ظرفيت ه

فعال شود.
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 گفت وگوي تلفني 
احمدي نژاد با مرسي 

ــوي تلفني با  ــورمان  در گفت وگ ــس جمهوري كش رئي
ــود، برگزاري موفقيت آميز  ــي همتاي مصري خ محمد مرس
ــي قانون اساسي مصر را به دولت و ملت اين كشور  همه پرس

تبريك گفت.
به گزارش سايت رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد 
ديروز   در گفت وگو با همتاي مصري خود  اظهار كرد: مطمئن 
ــتم ملت مصر در دوره جديد، بسرعت به سمت قله هاي  هس

عزت و پيشرفت حركت خواهد كرد.
وي خاطر نشان كرد: دو ملت دوست و برادر ايران و مصر 
در مسير عزت و پيشرفت همراه هم خواهند بود و ملت ايران 
ــما و  ــتيباني و دعا براي موفقيت ش از هر نوع همكاري و پش

ملت مصر دريغ نخواهند كرد.
محمد مرسي رئيس جمهور مصر نيز در اين مكالمه تلفني 
ــورمان، اظهار كرد: دو  ــن قدرداني از رئيس جمهور كش ضم
ــور ايران و مصر با همكاري و تشريك مساعي يكديگر  كش
ــرفت دست يابند و در اين  ــريع تر به پيش مي توانند هر چه س
ــيار موثر  ــكاري و ارتباطات نزديك دو ملت بس ــير، هم مس

خواهد بود.
وي خاطر نشان كرد: رهبران و ملت مصر در مسير توسعه 
ــالمي ايران  ــرفت خود، توجه وافري به جمهوري اس و پيش

دارند.
ــن  در پيامي به هوگو چاوز؛  ــور ديروز همچني رئيس جمه
ــاره به عمل جراحي موفقيت آميز  رئيس جمهور ونزوئال بااش
اخير وي ابراز اميدواري كرد كه هر چه سريع تر بر بيماري به 

طور كامل فائق آمده و سالمتي خود را بازيابد.


