
ــازمان اوقاف و امور خيريه كشور از افزايش  سرپرست س
ــر زائر در ــال 149 ميليون نف ــت: امس ــر داد و گف ــف خب  وق
9192 امامزاده و بقعه متبركه كشورمان حضور پيدا كردند.

ــالم علي  ــته حجت االس ــزارش جام جم، روز گذش به گ
ــان اين كه ظرفيت  ــري وقف با بي ــت خب محمدي در نشس
ــيار باالست، افزود: تا  ــور و مردم نيكوكار براي وقف بس كش
ــال 88 به طور متوسط ساالنه 200 وقف جديد داشتيم، اما  س
در سال 89 اين رقم پنج برابر شد و در سال 90 به 1500 وقف 
ــال هم 800 وقف جديد ثبت شده،  ــيد، در نيمه اول امس رس
يعني حدود هفت برابر رشد داشته است، اين در حالي است كه 

ظرفيت كشور و مردم نيكوكار ما بسيار باالتر است.
ــت سازمان اوقاف و امور خيريه كشور، ماندگاري  سرپرس
ــرمايه و نظارت واقف را از مزيت هاي  ــرمايه، مديريت س س
وقف نسبت به ديگر خيريه ها برشمرد و بيان كرد: وقف فقط 
ــه همه مردم مي توانند با  ــت؛ بلك مخصوص ثروتمندان نيس

ــرط اين كه آن مال  توجه به تمكن خود وقف كنند، فقط به ش
ماندگار باشد، مانند وقف كردن يك جلد قرآن.

ــالم علي محمدي با اشاره به اين كه هرگونه  حجت االس
ــالمي از فهرست  ديدگاه، قدم گاه و نظرگاه پس از انقالب اس
ــده و در برخي موارد هم بعد از  ــا و امامزاده ها حذف ش بقعه ه
ــاس آن واقعيت  ــي بقعه هايي كه اصل و اس تحقيق و بررس
نداشته با اين مسائل برخورد شده است، تصريح كرد: امسال 
149 ميليون نفر زائر در 9192 امامزاده و بقعه متبركه داشتيم؛ 
ــت، يعني امكان دارد  البته توجه كنيد كه اين آمار زائر نفر اس

يك نفر چند بار در اين آمار ثبت شده باشد.
سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه درباره پرونده هاي 
ــت: تعداد پرونده هاي قضايي اوقاف  قضايي اوقاف بيان داش
ــته 8500 پرونده بود كه امسال به 6460  پرونده  ــال گذش س
كاهش پيدا كرده است، در اين ميان 1775 راي به نفع اوقاف 

صادر شده است.

ــه اين كه  ــاره ب ــدي با اش ــي محم ــالم عل حجت االس
ــور وجود دارد  ــزار ملك وقفي در كش ــون و200 ه يك ميلي
ــت،  ــي به منافع جامعه اس ــه وقف بي توجه ــي ب و بي توجه
ــت، اما  ــان كرد: اجاره بهاي موقوفات خيلي كم اس خاطرنش
اگر به نرخ روز پرداخت شود، درآمد خوبي است. اين درحالي 
است كه بعضي از مستاجرهايي كه امالك وقفي را در اختيار 
ــان افزايش پيدا  ــت كه اجاره ش ــال اس دارند، بيش از 60 س

نكرده است.
در ادامه سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه از نيت هايي 
ــت خيران به آن توجه بيشتري داشته باشند، حرف  كه نياز اس
زد و اضافه كرد: ما وقف هاي قرض الحسنه كم داريم. خيران 

بايد در اين وقف ها پيشقدم شوند.
ــه داد: اكنون حدود  ــي محمدي ادام ــالم عل حجت االس
ــه خيريه در كشورمان وجود دارد و اين سوال  15 هزار موسس
ــه مديريت آنها را  ــتگاهي وظيف ــه وجود مي آيد كه چه دس ب

عهده دار است.
ــور خيريه،  ــاف و ام ــازمان اوق ــت س ــه گفته سرپرس ب
مدرسه،400 بيمارستان و 1100 حوزه علميه موقوفه   5000
در كشورمان و جود دارد كه خيلي از دانش آموزان و كارمندان 

اين مراكز از موقوفه بودن آنها اطالعي ندارند.
ــورد وقف در بورس  ــالم علي محمدي در م حجت االس
ــاي فقهي و حقوقي انجام  ــم بيان كرد: در اين مورد كاره ه
شده، اما نحوه اقدام و اجراي آن كه نياز به دستور عمل دارد، 
ــده تا اين كار را انجام بدهند و در سطح  ــتان ابالغ ش به دوس

كشور عملياتي شود.
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افزايش 7 برابري موقوفات

آزادي گروگان هاي 
ايراني در سوريه

 48 زائر ربوده شده ايراني 14 مرداد
 به اسارت مخالفان بشار اسد درآمده بودند

استقالل
 و سپاهان

 در جام حذفي
به هم رسيدند

 ايست پليس 
به رانندگان جريمه هاي ميليوني

ــپاهان حاال همه  ــتقالل و س ــا پيروزي دو تيم اس ب
ــدول جام حذفي  ــر فينال زودهنگام نيمه چپ ج منتظ
هستند؛ جايي كه از ميان دو مدعي اصلي قهرماني يكي 

بايد حذف شود تا ديگري به فينال راه پيدا كند.
ــاي قرمزپوش  ــراي آن كه از همت ــا ديروز ب آبي ه
ــروزي پرگل را  ــپوليس عقب نمانند، يك پي خود پرس
ــن گرفتند و با زدن پنج گل به  ــگاه آزادي جش در ورزش
تنها تيم دسته اولي حاضر در مرحله يك چهارم نهايي، 

به جمع چهار تيم پاياني جام صعود كردند.
ــاموئل  ــن بازي جي  لويد س ــتقالل در اي ــراي اس  ب
ــواد نكونام (پنالتي،  ــي (46 و 65)، ج ــرزاد حاتم (25)، ف
ــري (76) گلزني كردند. اين نتيجه  ــان منتظ 63) و پژم
در شرايطي رقم خورد كه ابومسلم در طول بازي حرفي 
ــازي در اختيار ياران  ــت و اكثر زمان ب براي گفتن نداش
قلعه نويي بود. به اين ترتيب شاگردان برگي زر كه پيش 
ــلم را از گردونه رقابت ها  از اين تيم هاي پيكان و ابومس
كنار زده بودند، خودشان هم حذف شدند تا نيمه نهايي با 

حضور استقالل حساسيت دوچنداني پيدا كند.
ــلم  ــتقالل و ابومس ــروز قبل از آن كه دو تيم اس دي
رودرروي يكديگر قرار بگيرند، در دو بازي ديگر مرحله 
يك چهارم نهايي سپاهان و داماش گيالن با پيروزي بر 
ــي جواز حضور در نيمه نهايي  صنعت نفت و فجرسپاس
ــت آوردند. در اين ميان برخالف داماش كه در  را به دس
پنالتي ها ميزبان خود را حذف كردند، سپاهان كار چندان 

دشواري مقابل تيم آباداني نداشت.
ــل نفت به ميدان  ــاگردان كرانچار در حالي مقاب ش
ــيميرو، از هفت بازيكن جديد  ــو كاس رفتند كه در آن س
ــرده بود. نفتي ها كه حتي  ــتفاده ك در تركيب تيمش اس
قصد انصراف از جام حذفي را داشتند، در مقابل سپاهان 
ــتفاده نكردند و دست آخر هم با  از تمام بضاعت خود اس

ــه را به ميزبان قدرتمند خود واگذار كردند.  دو گل نتيج
ــتباه  ــازي ارئين بولكو در دقيقه 27 و  روي اش ــن ب در اي
ــپاهان را وارد  ــت س ــان صنعت نفت گل نخس دروازه ب
ــان را نيز  دروازه تيم آباداني كرد و گل دوم طاليي پوش
ــيد طالبي در دقيقه 61 به ثمر رساند. در ديگر بازي  فرش
ديروز فجري ها در حضور تماشاگران خودي در ضيافت 
پنالتي ها مغلوب داماش شدند تا وداعي تلخ با جام داشته 
باشند. اين بازي طي 120 دقيقه هيچ گلي دربرنداشت، 
ــه  ــا در نهايت اين داماش بود كه با نتيجه چهار بر س ام
ــان نظيف  ــن گرفت. براي تيم درخش ــروزي را جش پي
ــي پنالتي ها را به گل  ــش، مهدوي، رحيم كار، جهانبخ
ــيني و كاظمي هم گلزنان  ــل كردند. نظري، حس تبدي
ــت رفته باعث شكست  ــه پنالتي از دس فجر بودند اما س

تيم ياوري شد.
ــيد.  ــاش با اين پيروزي به يك قدمي فينال رس دام
ــپوليس و ذوب آهن  ــم برنده بازي پرس ــف اين تي حري
ــخص  ــه مكان و زمان آن هنوز مش ــت؛ ديداري ك اس

نشده است.

 شاگردان قلعه نويي
 با 5 گل ابومسلم را درهم كوبيدند

پوران محمدي/ گروه جامعه

ــزار، 500 هزار،  ــه، يكصد ه ــه روي جريم جريم
ــدن  ــال تلنبار ش ــاه يا چند س ــون. چند م ــك ميلي ي
قبض هاي جريمه رانندگي روي هم براي رانندگاني 
ــك ميليون تومان  ــان از مرز ي كه مبلغ جريمه هايش
ــته، موضوع عجيبي نيست، اما اين بار تاخير در  گذش
پرداخت جريمه هاي ميليوني براي رانندگان متخلف 

گران تمام خواهد شد.
ــزودي خودروي  ــت ب ــس مي گويد، قرار اس پلي
ــاالي يك ميليون  ــه جريمه معوق ب ــي راك رانندگان
ــزل آنها توقيف و راهي  ــان دارند، از مقابل در من توم

پاركينگ كند.
ــس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا،  به گفته رئي
ــاي داراي بيش  ــده مالكان خودروه ــي ده روز آين ط
ــوي پليس  ــك ميليون تومان جريمه معوق از س از ي
ــدار  ــه اي دريافت خواهند كرد كه در آن هش اخطاري
ــت 30 روزه جريمه  ــده در صورتي كه در مهل داده ش

معوق خود را پرداخت نكنند، پليس به سراغ آنها رفته 
ــف و به پاركينگ  ــزل توقي ــان را از در من و خودرويش

منتقل مي كند.
ــرهنگ مرتضي دهقاني در گفت وگو با جام جم  س
ــم رانندگي به  ــه ماده 8 قانون جراي ــا تاكيد بر اين ك ب
پليس اجازه مي دهد خودروي دارندگان جريمه باالي 
ــدار مي دهد:  ــون تومان را توقيف كند، هش يك ميلي
يك ماه يا حتي يك سال، هيچ محدوديتي براي توقف 
خودروها در پاركينگ وجود ندارد و تا زماني كه مالكان 
ــور كامل پرداخت  ــن خودروها جريمه خود را به ط اي

نكنند، خودرويشان در پاركينگ متوقف خواهد ماند.
 بيش از 1500 خودرو در آستانه توقيف از 

در منزل
ــه ميليون و 800 هزار تومان  ــودروي پرايد با س خ
ــه ميليون و 98 هزار تومان جريمه،  ــه، پژو با س جريم
ــون و 998 هزار تومان  ــوزوكي با دوميلي خودروي س

جريمه و پژو با سه ميليون تومان جريمه.
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48 زائر ايراني ربوده شده در سوريه ديروز پس از 
حدود شش ماه اسارت آزاد شدند.

ــلح  ــم مرداد بود كه عده اي از افراد مس چهارده
ــوريه در  ــوم به ارتش آزاد س ــه گروه موس ــته ب وابس
منطقه ريف شهر دمشق اين زائران ايراني را ربودند. 
ــار تصاويري ويدئويي از  ــس از آن اين گروه با انتش پ
ــراد نظامي بوده و  ــدند كه اين اف اين افراد مدعي ش
ــوريه در نبرد با مخالفان،  به منظور كمك به دولت س
به اين كشور اعزام شده اند. بالفاصله بعد از اين ادعا، 
ــالمي اين اظهارات را تكذيب  مقامات جمهوري اس
ــهروندان عادي ايراني  و تاكيد كردند كه اين گروه ش
ــوريه  ــراي زيارت اماكن مذهبي به س ــد كه ب بوده ان

رفته بودند.
ــياري براي  ــه بعد بود كه رايزني هاي بس از آن ب
ــورمان ضمن  ــد و مقامات كش آزادي آنان انجام ش
ــوريه و  ــاي متعدد در اين باره با مقامات س رايزني ه
دولت هايي كه با مخالفان در ارتباط بودند تالش هاي 
ــد. ماجرا تا آنجا  ــياري را در اين جهت انجام دادن بس
ــته هايي  پيش رفت كه ربايندگان در مواردي خواس
مانند توقف حمايت ايران از سوريه را مطرح و تهديد 
كردند كه در صورت برآورده نشدن خواست هايشان، 

گروگان ها را به قتل خواهند رساند.
ــر صالحي، وزير امور خارجه  ــا اين حال علي اكب ب
ــي  ــالم كرد،  بزودي خبرهاي خوش ــدي قبل اع چن

درباره 48 گروگان ايراني در سوريه اعالم مي شود تا 
ــرانجام صبح ديروز منابع مختلف خبري از آزادي  س
ــفارت  اين گروگان ها خبر دادند. به دنبال اين خبر س
ــر ايراني را  ــر آزادي اين 48 زائ ــوريه خب ايران در س
اعالم كرد و پس از اين تائيد حسين امير عبداللهيان، 
ــور خارجه به ايرنا  ــي و آفريقاي وزير ام ــاون عرب مع
ــده آزاد و تحويل  ــت: اين  48 زائر ايراني ربوده ش گف

مقامات جمهوري اسالمي ايران شدند.
ــاعات آينده به ميهن  وي افزود: اين افراد طي س

اسالمي باز خواهند گشت.
ــن زائران در  ــزاري گزارش داد كه اي ــن خبرگ اي
ــدند و عزت  ــق آزاد ش منطقه اي به نام دوما در دمش
ــاني تركيه اين  ــاهين از مسئوالن مركز امدادرس ش

افراد را همراهي كرده است.
معاوضه با شماري از زندانيان

ــاني  اگرچه خلف المفتاح، معاون وزير اطالع رس
ــت كه هيچ معامله اي براي  ــوريه اعالم كرده اس س
ــت و آزادي  ــران ايراني صورت نگرفته اس آزادي زائ
ــالش گروهي و  ــده ايراني، يك ت ــران ربوده ش زائ
ــمار مي رود، شماري از رسانه ها از جمله  جمعي به ش
ــروه در ازاي  ــزارش دادند كه اين گ ــي وي گ پرس ت
ــه در اختيار نيروهاي  ــان ك ــماري از زنداني آزادي ش

امنيتي سوريه بودند، آزاد شده اند.
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 نزديك  احتماال 
 هر كسي مي تواند 
 از زمان مرگ طبيعي 
خودش با خبر شود

ممنوعيت 
دوشغله شدن 
براي كاركنان 

دولت
 براساس مصوبه

  ديروز نمايندگان مجلس 
 اشتغال به بيش  از يك شغل

 در هر نهادي كه به نحوي از 
بودجه عمومي استفاده مي كند 

ممنوع است
ــالمي ديروز طرح  ــوراي اس نمايندگان مجلس ش
ــغل را با ذكر  ــتغال به بيش  از يك ش ــت اش ممنوعي
ــاندند تا  ــغل هاي دولتي به تصويب رس مصاديق ش
ــايد اين قانون چاره اي باشد بر بحث هايي كه در  ش
ــغله بارها  ــال هاي اخير درخصوص مديران دوش س

مطرح شده بود.
ــتغال در دو پست دولتي پيش از اين هم در قانون  اش
ــال  ــغل كه در س ممنوعيت تصدي بيش از يك ش
ــت و تاكيد  ــيده بود وجود داش 1373 به تصويب رس
ــي  ــل 141 قانون اساس ــاس اص ــرد كه براس مي ك
ــغل دولتي را  ــخص تنها مي تواند فقط يك ش هرش
عهده دار شود. در قانون اداريـ   استخدامي كه بعدا 
ــد نيز  ــوري تبديل ش به قانون مديريت خدمات كش
ــفاف نبودن  ــده بود، اما با توجه به ش اين امر ديده ش
ــدند همواره  ــامل اين قانون مي ش نهادهايي كه ش

اختالف نظرهايي وجود داشت.
شركت هاي سرمايه گذاري بزرگ، فدراسيون هاي 
ــهرداري ها  از جمله موارد اختالفي در  ــي و ش ورزش

سال هاي گذشته بودند.
اين بحث ها در سال 87، عضويت در شوراي نگهبان 
را هم در برگرفت و نمايندگان الحاقيه اي را به قانون 
ــال 1373 اضافه كردند كه براساس آن عضويت  س
ــخاص شاغل درهر يك از قواي  همزمان تمامي اش
ــه گانه و موسسات و سازمان هاي تابعه در شوراي  س
ــن الحاقيه از  ــه البته اي ــد ك ــان ممنوع مي ش نگهب
ــوي شوراي نگهبان رد شد و به مجمع تشخيص  س
ــت نظام رفت و پس از تصويب آن در مجمع  مصلح
ــال 88، غالمحسين الهام كه يكي از اعضاي  در س
ــاغل  ــتعفا از مش ــوراي نگهبان بود مجبور به اس ش

دولتي شد.
ــازمان  ــي پورمحمدي به س ــس از رفتن مصطف پ
ــوص  ــا درخص ــز بحث ه ــور ني ــي كل كش بازرس
ــتر شد و بخصوص  ــغله ها و مصاديق آن بيش دوش
ــري از عضويت دولتي ها در  ــدي بر جلوگي پورمحم
نهادهاي ورزشي از جمله فدراسيون ها تاكيد داشت 
ــده بود چرا كه  كه اين موضوع باعث اختالف نظر ش
عده اي، فدراسيون ها را مشمول قانون سال 1373 

نمي دانستند.
ــه نمايندگان  ــت تا اين  ك ــا ادامه داش ــن بحث ه اي
ــه ديروز جزئيات آن را  ــس در قانون جديدي ك مجل
ــغل هاي دولتي،  تصويب كردند با ذكر مصاديق ش
ــغل در  ــتغال به بيش  از يك ش ــد كردند كه اش تاكي
ــتفاده  ــر نهادي كه به نحوي از بودجه عمومي اس ه

مي كند، ممنوع است.
ــوراي اسالمي در جلسه علني  نمايندگان مجلس ش
ــات طرح ممنوعيت  ــي جزئي ديروز در جريان بررس
اشتغال به بيش از يك شغل، مقرر كردند كه مديران، 
روسا و كاركنان دستگاه ها، موسسات و شركت هاي 
ــته باشند. ــغل داش دولتي نمي توانند بيش از يك ش

به گزارش ايسنا، در ماده يك طرح ممنوعيت اشتغال 
ــت كه مديران، روسا و  ــغل آمده اس به بيش از يك ش
كاركنان  دستگاه هاي اجرايي دولتي، دستگاه هايي كه 
تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است، 

ادامه در صفحه 2

ــازمان انرژي اتمي گفت: اگر نمايندگان  رئيس س
ــداوري وارد  ــس بين المللي انرژي اتمي بدون پيش آژان
مذاكرات آينده شوند و حقوق ما را به رسميت بشناسند، 

به نتيجه مي رسيم.
ــي ديروز در حاشيه مراسم نخستين  فريدون عباس
ــالگرد شهادت شهيد مصطفي احمدي روشن و رضا  س
قشقايي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا ايران در مذاكرات بيست و هفتم دي، تعهدي را فراتر 
از ان.پي.تي خواهد پذيرفت، گفت: ما هيچ چيزي را كه 

فراتر از چارچوب ان.پي.تي باشد، نمي پذيريم.
ــزود: ما حرف هاي  ــازمان انرژي اتمي اف رئيس س
ــتند نباشد، پاسخ نخواهيم  ادعايي يا مداركي را كه مس
ــخ ما مداركي خواهد بود كه طرف مقابل به ما  داد. پاس

تحويل دهد و براي ما قابل قبول باشد.
نيروگاه بوشهر با 100 درصد قدرت 

كار مي كند
ــي درباره آخرين وضع  ــي در پاسخ به پرسش عباس
ــهر اظهار كرد: در حال حاضر  ــته اي بوش نيروگاه هس
ــته اي بوشهر با 100 درصد قدرت در حال  نيروگاه هس

فعاليت است و برق خود را به شبكه مي دهد.
ــنبه هفته جاري نيروگاه  ــه كرد: از روز ش وي اضاف
ــري وصل شده  ــبكه برق سراس ــهر مجدد به ش بوش

است.
ــان كرد:  ــرژي اتمي خاطرنش ــازمان ان رئيس س

ــعت نمي توان ساعت  براي موضوعات فني با اين وس
و ثانيه اي را تعيين كرد، اما براي ما ايمني نيروگاه مهم 

بوده، زيرا متعلق به خودمان است.
ــرايط ايمن را  ــاون رئيس جمهور گفت: بايد ش مع
ــم كنيم، چون اجزاي  ــواره براي اين نيروگاه فراه هم
ــازگار بوده و با هم  ــتند و بايد با آن س نيروگاه زياد هس

كار كنند.
ــهر  ــي با بيان اين كه كاركنان نيروگاه بوش عباس
ــارب الزم را براي بهره برداري مقدماتي از نيروگاه  تج
به دست آورده اند، خاطرنشان كرد: اكنون زماني است 
ــي را از پيمانكار روس  ــرداري مقدمات ــه بايد بهره ب ك
ــرداري نيروگاه  ــركت بهره ب ــل بگيريم و به ش تحوي

بوشهر تحويل دهيم.
وي گفت: فكر مي كنم تا آخر سال، زمينه به دست 
گرفتن بهره برداري مقدماتي نيروگاه بوشهر فراهم 
شود و بعد از  دو يا سه سال نيز اين نيروگاه به صورت 

قطعي در اختيار متخصصان ايراني قرار بگيرد.
غني سازي 20 درصد مطابق نياز 

در حال انجام است
ــخ به پرسش ديگري درباره ميزان  عباسي در پاس
ــازي 5 درصد در  ــران گفت: غني س ــازي در اي غني س
ــازي 20 درصد نيز  ــه دارد و غني س ــايت نطنز ادام س
ــايت هاي نطنز و فردو در حال  ــق با نيازمان در س مطاب

انجام است.

ــرژي اتمي درباره  ــازمان ان خبرنگاري از رئيس س
ــته اي در كشور سوال  ــاخت نيروگاه هاي جديد هس س
كرد كه وي پاسخ داد: پيشنهادهايي از سوي كشورهاي 

غربي و شرقي به ما رسيده است.
ــركت هاي غربي به رغم  عباسي با بيان اين كه ش
ــود در قبال  ــاي خ ــه دولت ه ــت هاي خصمان سياس
ــتند، تصريح كرد:  ــورمان به دنبال منافع خود هس كش
ــث تخصصي را با  ــركت هاي غربي حاضرند مباح ش
ــند و ما هم اميدواريم كه شرايط سياسي  ما داشته باش

حل شود.
ــران  ــادآوري بح ــا ي ــور ب ــاون رئيس جمه مع
ــت: اين بحران  ــرب بويژه آمريكا گف ــادي در غ اقتص
ــوء  ــت از رفتار س ــد كرد تا دس ــور خواه ــا را مجب آنه
ــاي تخصصي  ــا از بحث ه ــران بردارند و م ــه اي علي
ــي احتماال  ــي تكنولوژي غرب ــتقبال مي كنيم، ول  اس
به دليل مشكالت اقتصادي جاي سوال پيدا كرده است.
ــازمان انرژي اتمي به فاجعه اتمي در نيروگاه  رئيس س
اتمي فوكوشيما اشاره و تاكيد كرد: اين شركت ها بايد از 
طرف آژانس بين المللي انرژي اتمي به ما تائيديه بدهند 
ــت؛ چرا كه ما  كه ايمني نيروگاه هاي آنها صددرصد اس
بعد از حادثه فوكوشيما در مذاكرات خود با شركت هاي 

غربي تجديدنظر كرديم.
ــزود: به هر حال تالش داريم اطمينان هاي  وي اف

الزم را درباره ايمني نيروگاه هاي غربي پيدا كنيم.

به مداركي كه مستند نباشد، پاسخ نمي دهيم
رئيس سازمان انرژي اتمي:

سه خوشه اشك
رحلت پيامبر اعظم(ص) و شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع) 
را به عموم مسلمانان تسليت مي گوييم
صفحه آخر

جم 
جام 

ي/ 
عبد

هللا 
 يدا

س:
عك



پنجشنبه 21 دي 1391 politic@jamejamonline.ir2پيامك: 300011210سياسي شماره مستقيم: 23004307

بحث بر سر استخدام هاي جديد در دولت كه در روزهاي 
اخير به چالشي ميان مجلس و دولت تبديل شده است ديروز 
ــه دولت  ــيه  جلس ــت و رئيس جمهور در حاش ــم ادامه داش ه
توضيحاتي در اين زمينه ارائه كرد، اين در حالي بود كه برخي 
ــتخدام ها را غيرقانوني  نمايندگان مجلس نيز مجددا اين اس

اعالم كردند. 
محمود احمدي نژاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي 
ــتخدام 1500 نفر در  درخصوص مصوبه اخير دولت براي اس
نهاد رياست جمهوري، با بيان اين كه طي سال هاي اخير بيش 
ــده اند و روند  از 800 هزار نفر از كاركنان از بدنه دولت خارج ش
بازنشستگي  برخي ديگر از كاركنان نيز ادامه دارد، اظهار كرد: 
ــيم كه سيستم اداري كامال بدون نيرو شود و  نبايد منتظر باش

سپس براي جايگزيني و نوسازي آن اقدام كنيم.
ــان اين كه اين  ــد مركزي خبر، وي با بي ــه گزارش واح ب
ــتخدام ها براساس قانون صورت مي گيرد، اظهار كرد: در  اس
موضوع استخدام ها همه افراد از طريق امتحان با رعايت كليه 
قوانين و به صورت عادالنه و مساوي شركت كرده و هركس 
ــد و هيأت عالي گزينش نيز او را تائيد  ــتگي داشته باش شايس

كند، استخدام خواهد شد.
ــتخدام ها كه حدود 1500  رئيس جمهور ادامه داد: اين اس
ــت جمهوري) است بدون هيچ گونه  نفر در دولت (نهاد رياس

تبعيضي برگزار خواهد شد.
بقايي: آزمون استخدامي دولت قبل از عيد 

برگزار مي شود
معاون اجرايي رئيس جمهور هم پس از جلسه دولت گفت: 

آزمون استخدامي نهاد دولت قبل از عيد برگزار مي شود.
حميد بقايي درباره اين كه اين آزمون تنها براي كاركنان 
ــت و يا افراد خارج از نهاد رياست جمهوري هم  نهاد دولت اس

ــركت كنند، اضافه كرد: كساني كه بيرون  مي توانند در آن ش
از نهاد دولت هستند نيز مي توانند در اين آزمون شركت كنند 

و شرط استخدام شدن نيز شركت در آزمون است.
فروزنده:  به مسايل مالي توجه كرده ايم

ــاس قانون  معاون پارلماني رئيس جمهور هم گفت: براس
خدمات كشوري در مشاغل حاكميتي به ازاي خروج يك نفر، 
ــود و در مشاغل تصدي گري نيز به ازاي  يك نفر بايد وارد ش

خروج هر سه نفر، يك نفر وارد مي شود.
ــعه  ــف اهللا فروزنده ادامه داد: زماني كه در معاونت توس لط
منابع انساني رياست جمهوري بودم طي بررسي هايي كه انجام 
ــتگاه ها به تناسب ورودي مي توانند خروجي  داديم ديديم دس
ــته باشند و به همين دليل سهميه استان ها و دستگاه هاي  داش

اجرايي را براي جذب نيروي انساني مشخص كرديم.
معاون پارلماني رئيس جمهور با بيان اين كه سهميه جذب 
ــتگاه هاي اجرايي و استان هاي كشور ابالغ شده  نيرو در دس
ــد قانوني دارد كه در  ــت، گفت: اين جذب نيرو يك فرآين اس
قالب آزمون برگزار مي شود و نتايج آن سه برابر ظرفيت اعالم 
ــود و كساني كه باالترين نمره را دارند انتخاب و بعد از  مي ش

گزينش وارد سيستم مي شوند.
ــاني، هم به  ــزود: دولت در جذب نيروي انس ــده اف فروزن
مساله مالي و هم به خألهايي كه بر اثر بازنشستگي كاركنان 

ايجاد مي شود، توجه دارد. 
ــان اين كه تعيين و  ــي رئيس جمهور با بي ــاون پارلمان مع
ــركتي بسيار مهم است، تاكيد كرد: نبايد  تكليف نيروهاي ش
نيروي شركتي داشته باشيم و همچنين نيروهايي كه سال ها 

پيماني بوده اند بايد تبديل وضعيت شوند.
ــت، معاون  ــر تحريري نيك صف ــزارش مهر، هاج به گ
ــعه مديريت و سرمايه  ــاني معاونت توس راهبردي منابع انس

ــه توجيهي طرح  ــم ديروز در جلس ــاني رئيس جمهور ه انس
مهرآفرين در محل استانداري آذربايجان شرقي تصريح كرد: 
ــاس طرح مهرآفرين، اتخاذ تصميم، تائيد و موافقت با  بر اس
ــتخدامي تخصيص يافته و اجراي آن،  صدور مجوزهاي اس
تائيد و صدور مجوز نشرآگهي استخدامي، برگزاري و نظارت 
ــن اجراي آن  ــي آزمون ها و نظارت بر حس ــر فرآيند اجراي ب

برعهده استانداران است.
اما از سوي ديگر محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس در 
مورد مصوبه اخير دولت و مجوز استخدام 500 هزار نفر گفت: 
رئيس مجلس با اختيارات قانون اساسي به دولت اعالم كرده 
است كه اين مصوبه مغاير با قانون برنامه پنجم، قانون بودجه 

و خالف قانون خدمات كشوري است و بايد متوقف شود.
ــتخدام  ــان اين كه اس ــا مهر با بي ــو ب ــر در گفت وگ باهن
ــور و نظام  ــرط به مصلحت كش ــه و بي قيد و ش بدون ضابط
ــن همه نيرو نياز ندارد كه  ــت، گفت: اوال دولت اي اداري نيس
استخدام كند و تنها مي تواند به ازاي نيروهايي كه بازنشسته 
مي شوند آن هم تنها در پست هاي تصدي گري استخدام كند 
و در بخش هاي حكومتي نيز مي تواند جايگزيني هايي انجام 
ــان كرد: در طول برنامه  دهد. نايب رئيس مجلس، خاطرنش
پنجم بايد در سال از تعداد كارمندان دولت كم شود؛ بنابراين 

دولت نمي تواند نيرويي استخدام كند.
ــن محمدرضا خباز، عضو هيات تطبيق مصوبات  همچني
دولت با قوانين در گفت وگو با مهر در واكنش به ابالغ مصوبه 
ــوي دولت  ــتانداري ها از س ــتخدام هاي بي ضابطه به اس اس
ــتندات  ــش صفحه و با مس ــار كرد: رئيس مجلس در ش اظه
ــت و  ــه اي خطاب به رئيس جمهور نوش ــي فراوان نام قانون
ــتخدام هاي بي ضابطه را  مصوبه اخير دولت درخصوص اس

خالف قانون عنوان كرد.

ــهري، مدير حوزه هاي  ــم حسيني بوش آيت اهللا سيدهاش
ــوراي سياستگذاري همايش نيم قرن  علميه كشور و رئيس ش
ــبيري زنجاني  ــورا با آيت اهللا ش ــور در ديدار اعضاي اين ش حض
ــي برگزاري اين همايش اظهار  ــي از چگونگ ضمن ارائه گزارش
ــيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم تا كنون  كرد: از ابتداي تاس
50 سال گذشته كه در اين سال ها شخصيت هايي كه در جامعه 
ــتند خدمات فراواني براي اسالم و انقالب  مدرسين حضور داش
ــد. وي افزود: همايش نيم قرن حضور، در روزهاي  انجام داده ان

25 و 26 بهمن  در قم برگزار مي شود.  /  فارس
 آيت اهللا موحدي كرماني با تاكيد بر اين كه مجلس بايد با 
ــد، گفت: از نمايندگان  ــائل خرافي برخورد قاطع داشته باش مس
ــاله خرافاتي چهارشنبه سوري  مردم مي خواهم در خصوص مس
فكري كنند و مجازات قاطعي را براي كساني كه وارد اين برنامه 

مي شوند، در نظر بگيرند تا ريشه كن شود./ ايرنا
ــهيد  ــايي عوامل ترور ش ــات درباره شناس ــر اطالع وزي
ــن اظهار كرد: در رابطه با شهداي هسته اي، ضربه  احمدي روش
ــوع بوده اند،  ــي كه دنبال اين موض ــنگين و بزرگي به عوامل س
ــت و در حال حاضر هم به  ــده اس زده ايم و خبرهاي آن اعالم ش
مراحل خوبي رسيده ايم. حيدر مصلحي افزود:   در آينده نزديك 
در رابطه با اين موضوع و موفقيت هايي كه داشته ايم، اخباري را 

به اطالع خواهم رساند./ ايسنا
ــط ديوان  ــال 1390، كه توس ــزارش تفريغ بودجه س گ
محاسبات كل كشور به مجلس تقديم شده است از سوي هيات 

رئيسه، اعالم وصول شد. 
فاطمه آليا، نماينده تهران در مجلس به سايت آريا گفت: 
شنيده ايم مهندس چمران جبهه اي تحت عنوان مشورت ايران 
ــالمي تشكيل داده اند و قرار است ايشان يكي از كانديداهاي  اس

انتخابات رياست جمهوري باشد.
كامران باقري لنكراني، سخنگوي جبهه پايداري گفت: 
ــر اين كه اعضاي  ــه تصميم جمعي اين جبهه مبني ب ــا توجه ب ب
ــئوليتي نداشته باشند، با  ــوراي مركزي در مناصب دولتي مس ش
ــمت داشته  توجه به اين كه آقاي الهام تصميم گرفته در دولت س
ــتركا تصميم گرفتيم كه عضويتشان در جبهه منتفي  باشد مش

شود.  /  مهر
ــلمين مصر  ــخنگوي مطبوعاتي جماعت اخوان المس س
ــر دريافت حمايت هاي مالي اين  ــانه ها مبني ب ادعاي برخي رس

حزب از ايران را رد كرد.  /  ايسنا
ــه فراكسيون محيط  مهرداد الهوتي، عضو هيات رئيس
ــنا با اشاره به جلسه سه شنبه  ــت مجلس در گفت وگو با ايس زيس
ــيون با رئيس سازمان محيط زيست، از تهيه طرحي  اين فراكس
ــران خبر داد. وي  ــا آلودگي هواي ته ــي براي مقابله ب دوفوريت
ــود تا  ــورت تصويب اين طرح دولت مكلف مي ش ــزود: در ص اف
ــراي  ــورو 4 را ب ــوخت ي ــد س ــاري، 50 درص ــال ج ــان س پاي

توليدكنندگان خودرو تامين كند.
محسن رضايي با بيان اين كه نامزدهاي جريان ارزشي 
ــن ائتالف بايد از  ــد، گفت: اما اي ــا هم ائتالف كنن ــد ب مي توانن
درون مجمع نخبگان شكل بگيرد تا پايدار بماند و اين كه دو يا 
ــه نفر از روي دلسوزي پشت صحنه جلسه تشكيل داده و از  س
ــان تفرقه  آفرين  ــران بخواهند پيش آنها بروند، اين كارش ديگ

است.  /  فارس
ــنعلي نوري، مديركل انتخابات وزارت كشور گفت:  حس
ــر در برگزاري  ــت نزديك به 700 هزار نف ــده اس پيش بيني ش
ــت جمهوري و چهارمين دوره  انتخابات يازدهمين دوره رياس

شوراهاي اسالمي شهر و روستا مشاركت داشته باشند.  / ايرنا
اسفنديار رحيم مشائي در پاسخ به پرسش خبرنگاران 
ــويد با خنده  ــا در انتخابات نامزد مي ش ــر اين كه آي ــي ب مبن
ــت، اگر نامه اي داريد،  گفت: تخصص من، گرفتن نامه هاس

بدهيد.  /  فارس

ــي دفاعي و  ــي بخش  هاي خودكفاي ــت هاي كل   سياس
ــوي مجمع تشخيص  ــاورزي و صنعت كه از س امنيتي، كش
مصلحت نظام تهيه شده بود، پس از تائيد رهبر معظم انقالب  

ابالغ شد.
ــاني مجمع  ــه نقل از پايگاه اطالع رس ــه گزارش ايرنا ب ب
تشخيص مصلحت نظام، در اجراي بند يك اصل 110 قانون 
ــي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام،  اساس
سياست هاي كلي خودكفايي دفاعي و امنيتي به شرح ذيل از 

سوي معظم له مصوب و ابالغ شد:
سياست هاي كلي خودكفايي دفاعي و امنيتي

ــاوري، خودكفايي،  ــق فرهنگ خودب ــعه و تعمي 1ـ توس
نوآوري و خالقيت در تمام سطوح و ابعاد دفاعي و امنيتي.

ــعه علوم و  ــزاري، توليد و توس ــج نهضت نرم اف 2ـ تروي
ــي و حركت در مرزهاي  ــاوري و تحقيقات دفاعي و امنيت فن

دانش با تاكيد بر بومي سازي و روزآمدي.
3ـ دستيابي به فناوري هاي برتر مورد نياز دفاعي و امنيتي 

حال و آينده با تاكيد بر نوآوري و پشتيباني از توسعه آنها.
ــامانه ها، كاالها و  ــور در س ــد بر خودكفايي كش 4ـ تاكي
خدمات اولويت دار دفاعي و امنيتي توام با بهسازي تجهيزات 

موجود و افزايش قابليت و كارآيي آن.
ــي و امنيتي از خارج  ــت تامين نيازهاي دفاع 5ـ ممنوعي
ــا رعايت  ــرورت و حتي االمكان ب ــد ض ــر در ح ــور مگ كش

مالحظات زير:
- با اولويت انتقال فناوري.

- تامين آموزش و پشتيباني.
- تامين از منابع متنوع.

ــاير بخش ها اعم  ــاركت س ــپاري و جلب مش 6ـ برون س
ــلح با  ــي و غيردولتي در تامين نيازهاي نيروهاي مس از دولت

رعايت مالحظات امنيتي و حفاظتي.
ــازي و به كارگيري نيروهاي مستعد  7ـ جذب، توانمندس
ــد و تقويت آنان براي  و نخبه با فراهم نمودن زمينه هاي رش
ارتقاي قابليت هاي توسعه فناوري هاي دفاعي و امنيتي مورد 

نياز كشور.
ــورها در  ــكاري با ديگر كش ــاط و هم ــراري ارتب 8ـ برق
زمينه هاي علمي، توليدي و تجاري كاالها و خدمات دفاعي و 
امنيتي براي دستيابي به اهداف سياست هاي كلي خودكفايي 

دفاعي و امنيتي.
ــعه صنايع و  ــير توس ــازي مس ــه صرفه س ــرون ب 9ـ مق
ــاد هم افزايي در  ــور و ايج فناوري هاي دفاعي و امنيتي كش

فناوري هاي مورد نياز.
سياست هاي كلي صنعت 

ــر لغو امتيازات  ــي صنعت هم با تاكيد ب ــت هاي كل سياس
خاص و انحصارات غيرضروري به شرح ذيل ابالغ شد:

1ـ افزايش سهم بخش صنعت در توليد داخلي و افزايش 
ارزش افزوده بخش صنعت، با:

ـ دستيابي به رشد مطلوب سرمايه گذاري صنعتي
ـ انتخاب فرآيندهاي صنعتي دانش  محور
ـ ارتقاي منزلت كار، تالش و كارآفريني.

2ـ افزايش توان رقابت پذيري صنعت ملي، براساس:
ـ گسترش مالكيت و مديريت بخش غيردولتي

ـ رعايت اندازه اقتصادي بنگاه ها
ـ لغو امتيازات خاص و انحصارات غيرضرور.

ــژه نيروي كار و  ــش بهره وري عوامل توليد بوي 3ـ افزاي
سرمايه

ــتيابي به  ــور و دس ــطح فناوري صنايع كش 4ـ ارتقاي س
فناوري هاي پيشرفته و راهبردي، با:

ـ گسترش تحقيق و توسعه
ـ ايجاد قدرت طراحي

ــي و  ــي، پژوهش ـ تقويت همكاري مراكز علمي، آموزش
صنعتي كشور

ـ تعامل سازنده با مراكز پيشرفته علمي و صنعتي جهان
ــف و  ــبي موجود و كش ــاي نس ــري از مزيت ه ـ بهره گي

آفرينش مزيت هاي جديد نسبي و رقابتي
ــكل هاي تخصصي و افزايش نقش آنها  ــعه تش 5ـ توس
ــازي ها با نهادينه سازي داوري هاي تخصصي  در تصميم س

و حرفه اي.
6ـ انسجام و تعادل منطقه اي در كشور، از طريق: حمايت 
و ايجاد زيرساخت ها و زيربناها و برقراري مشوق هاي مناسب 

با رعايت اصول آمايش سرزميني و امنيتي.
7ـ رشد مستمر صادرات كاال و خدمات صنعتي كشور، با:

ـ ارتقاي كيفيت كاالها
ـ شناسايي و تحصيل بازار

ــي و مقرراتي از صادرات  ـ حمايت هاي موثر مالي، سياس
صنعتي.

ــتي بويژه صنايع داراي محتواي  8ـ گسترش صنايع دس
فرهنگي و هنري و بهره گيري از صنعت گردشگري.

ــق تقويت صنايع  ــه هاي صنعتي، از طري 9ـ ايجاد خوش
ــا صنايع بزرگ ــراري پيوند آنها ب ــط و برق ــك و متوس  كوچ

 به منظور هم افزايي صنعت و ارتقاي توان رقابتي.
سياست هاي كلي بخش كشاورزي

ــاورزي نيز به شرح زير از  ــت هاي كلي بخش كش سياس
سوي معظم له مصوب و ابالغ شد: 

1ـ توسعه پايدار كشاورزي با حفاظت از منابع طبيعي پايه 
و صيانت و توانمندسازي منابع انساني.

2ـ تامين امنيت غذايي با تكيه بر توليد از منابع داخلي و نيل 
ــي، ارتقاي سطح سالمت  به خودكفايي در محصوالت اساس
مواد غذايي تا استاندارد جهاني، اصالح و بهينه سازي الگوي 
ــادرات در محصوالت  ــت موثر از توليد و ص ــرف و حماي مص
ــبي و ايجاد مزيت هاي جديد (از جمله  داراي مزيت هاي نس

هدفمندنمودن يارانه ها در جهت توليد و صادرات).
ــاختار و نظام بهره برداري بخش كشاورزي  3ـ اصالح س
ــاورزان به رعايت اندازه هاي فني – اقتصادي  با تشويق كش
ــب با نوع فعاليت و شرايط مختلف  واحدهاي توليدي متناس
ــور و تاكيد بر جهت گيري  اجتماعي، اقتصادي و اقليمي كش
ــژه در واگذاري منابع  ــت ها به وي حمايتي دولت از اين سياس

آب و خاك.
4ـ نوسازي نظام توليد كشاورزي بر مبناي دانش نوين و 
ــازي فناوري هاي روز، تربيت، حفظ و تجهيز نيروي  بومي س
انساني مورد نياز، توسعه و تقويت تعاوني ها و ساير تشكل هاي 
ــاركت آحاد  ــادي، اجتماعي، صنفي و تخصصي با مش اقتص

جامعه و رقابتي شدن فعاليت ها در بخش.
5ـ ارتقاي بهره وري از آب در توليد محصوالت كشاورزي و 

استفاده علمي و بهره برداري بهينه از ساير نهاده هاي توليد.
ــاخت ها و ايجاد انگيزه براي جذب و  ــترش زيرس 6ـ گس
توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي با پوشش مناسب 
ــت هاي  ــان توليد، اجراي سياس ــش احتمال زي ــه، كاه بيم
ــطح سودآوري كشاورزي با ساير  حمايتي و متعادل كردن س

بخش هاي اقتصادي.
7ـ حمايت موثر از ساماندهي فرآيند توليد و اصالح نظام 
بازار محصوالت كشاورزي با هدف بهبود رابطه مبادله بخش 
با ساير بخش ها، افزايش بهره وري، كاهش هزينه هاي توليد، 
ــي، تامين در آمد  ــده محصوالت اساس رعايت قيمت تمام ش
ــدگان و منافع مصرف كنندگان و بهبود كيفيت مواد  توليدكنن

و فرآورده هاي غذايي.
ــاورزي در  ــص يارانه هدفمندي به بخش كش 8ـ تخصي
جهت تحقق خودكفايي، حمايت از ساخت زيربناها، مراعات 
ــرايط  ــي، قابليت انعطاف در ش ــت محيط ــاي زيس معياره
ــي مختلف و ارتقاي قدرت رقابت در بازارهاي داخلي  محيط

و بين المللي.
ــطح درآمد و زندگي روستاييان، كشاورزان  9ـ ارتقاي س
ــتاها و مناطق كشاورزي و رفع  ــاير، توسعه پايدار روس و عش
ــاخت هاي مناسب توليد و تنوع بخشي و  فقر با تقويت زيرس
گسترش فعاليت هاي مكمل و اقتصادي بويژه صنايع تبديلي 

و روستايي و خدماتي نوين.

 ابالغ سياست هاي كلي بخش هاي دفاعي، صنعت و كشاورزي
استخدام هاي جديد براساس قانون انجام مي شود از سوي مقام معظم رهبري 
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ادامه از صفحه اول
ــازمان امداد و نجات  ــت ايلدرم رئيس س ــل از اين بول قب
ــري تركيه و قطر براي  ــه نيز اعالم كرده بود: ميانجيگ تركي
ــوريه موفقيت آميز  آزادي 48 ايراني در اختيار مخالفان در س

بود.
وي گفته بود: براساس توافق انجام شده، حكومت سوريه 
ــاي خود آزاد خواهد كرد و در مقابل،  ــر را از زندان ه 2130 نف
ــود را آزاد مي كنند.  ــد نيز 48 ايراني در اختيار خ مخالفان اس
ــدگان از زندان حكومت سوريه، چند شهروند  در ميان آزادش

ترك نيز وجود دارد.
ــن حال به  در همي
ــارس يك  گزارش ف
ــد نظامي  ــام ارش مق
ــوري كه خواست  س
ــود،  ــش فاش نش نام
ــه چهار  ــالم كرد ك ع
ــهروند ترك چهار  ش
ــه اي  تركي ــان  خلب
بوده اند با اين حال اين 
خبر نيز از سوي وزارت 
خارجه تركيه تكذيب 

شده است.
بيانيه وزارت امور خارجه

ــبت آزادي  ــه اي به مناس ــه در بياني ــور خارج وزارت ام
ــوريه اعالم كرد: با تالشهاي  ــده در س  زائران ايراني ربوده ش
شبانه روزي و همه جانبه وزارت امور خارجه و ديگر نهادهاي 
ذي ربط جمهوري اسالمي ايران، 48 زائر ايراني از بند اسارت 

رهايي يافتند.
ــورمان ضمن قدرداني  همچنين وزارت امور خارجه كش
ــاعدت  ــوريه و مس ــت و برادر س ــور دوس از تالش هاي كش
كشورهاي قطر و تركيه در آزادي اين زائران و با تأكيد مجدد 
ــده در  ــتانه تصريح ش ــر ضرورت احترام به اصول بشردوس ب
ــيون هاي بين المللي مبني بر پرهيز از تعرض به افراد  كنوانس
بي گناه و بي دفاع، گروگانگيري زائران ايراني را اقدامي مغاير 
ــاني، مخل امنيت و ثبات منطقه اي و بر خالف  با اصول انس
تعامالت مبتني بر همزيستي مسالمت جويانه دانسته است.

ــه اظهار اميدواري كرده  ــور خارجه در اين بياني وزرات ام
ــت كه با توقف هر چه سريع تر درگيري ها و خشونت ها در  اس

ــوريه و آغاز روند گفت وگوهاي ملي به ويژه در سايه طرح  س
ــوريه، شاهد برقراري  ــي حل بحران ازجانب دولت س سياس
ــيم تا در  ــور باش ــش و امنيت فراگير و پايدار در اين كش آرام
ــوريه بتواند با تمسك به همدلي  پرتو آن ملت مقاوم و آگاه س
و وحدت ملي همچون گذشته دست رد به سينه بدخواهان و 
مداخله گران خارجي بزند و كشورشان را به سوي شكوفايي، 

رشد و توسعه و امنيت پايدار رهنمون سازد.
شيباني: اميدواريم 2 مهندس ايراني نيز آزاد 

شوند
سفير ايران در دمشق نيز ديروز در نشستي خبري با اشاره 
ــد ماه گفت وگو  به چن
ــالش براي آزادي  و ت
ــي ربوده  ــاع ايران اتب
ــق، از  ــده در دمش ش
ــوريه  س تالش هاي 
ــورهاي  و برخي كش
ــن  اي در  ــت  دوس
ــي  ــوص قدردان خص

كرد.
به گزارش فارس، 
محمدرضا شيباني در 
اين كنفرانس خبري 
ــرايتون دمشق پس از آزادي اتباع ايراني ربوده  كه در هتل ش
ــد، از اتباع ايراني آزاد شده  ــده با حضور رسانه ها برگزارش ش
ــتقبال كرد. وي همچنين تاكيد كرد: ايران از هيچ تالشي  اس
ــي نخواهد كرد و ــوريه كوتاه ــي بحران س  براي حل سياس

 به منظور كمك به ملت سوريه نيز از كمك هاي بشر دوستانه 
به آن دريغ ندارد.

ــخنان خود گفت: آزادي  ــيباني در بخش ديگري از س ش
ــاركت نهادهاي رسمي سوري و منطقه اي  اتباع ايراني با مش
ــوار كه پنج ماه طول كشيد،  و پس از مذاكرات طوالني و دش
ــرح كرده بودند،  ــروطي كه ربايندگان مط ــد زيرا ش انجام ش
ــوار بود اما تالش هايي كه سوريه در اين خصوص  بسيار دش
ــن گفت وگوها و  ــت موجب موفقيت اي ــل آورد، در نهاي بعم

آزادي اتباع ايراني شد.
سفير ايران در دمشق، با اشاره به ربوده شدن دو مهندس 
ــي كه در زمينه برق فعاليت دارند ابراز اميدواري كرد كه  ايران

اين دو نفر هم هرچه زودتر آزاد شوند.

آزادي گروگان هاي ايراني در سوريه

ــالم اين كه  ــا اع ــه مجلس ب ــات رئيس ــو هي ــك عض ي
ــود را اعالم ــفاهي خ ــه پيام ش  رئيس جمهور به هيات رئيس

 كرده است، گفت: هيات رئيسه در خصوص پيام جديد رئيس 
جمهور تشكيل جلسه خواهد داد.

ــرد: در پيام  ــو با مهر اظهار ك ــد دهقان در گفت وگ محم
ــاون پارلماني ــوي مع ــنبه(ديروز) از س ــفاهي كه چهارش  ش
ــد رئيس  جمهور  ــه ابالغ ش ــور به هيات رئيس ــس جمه  رئي
ــت مي خواهد ساعت 10 روز چهارشنبه آينده  اعالم كرده اس
ــخنراني و بيان بعضي موضوعات  به مجلس بيايد و بعد از س
ــغله كاري برود و با اين حال ديگر فرصتي براي  به علت مش

صحبت و بيان نظرات نمايندگان باقي نمي ماند.
ــه پيش از اين  ــتقبال هيات رئيس وي گفت: موافقت و اس
ــرات دو طرف ــترك  و بيان نظ ــه مش ــراي برگزاري جلس  ب

 بوده است يعني در يك جلسه چهار ساعته قرار بود دو ساعت 

رئيس جمهور صحبت كند و دو ساعت ديگر نمايندگان نظرات  
كارشناسي خود را مطرح كند تا جلسه مفيدي باشد.

ــت  ــرد: رئيس   جمهور با اين درخواس ــان تصريح ك دهق
مي خواهد متكلم وحده باشد.

ــروز در جمع خبرنگاران  ــن حال رئيس جمهور دي در همي
ــور، خدمت به مردم و رفع  ــرفت كش گفت: براي تضمين پيش

مشكالت بخش وسيعي از آنان به مجلس مي روم.
ــنبه آينده خود  ــه چهارش ــژاد در خصوص جلس احمدي ن
ــكاالت  ــت كه اقتصاد ما اش ــي ها گفت: سال هاس با مجلس
ــمنان ما نيز بر اين اساس  ــاختاري دارد و طراحي هاي دش س
صورت مي گيرد؛ بنابراين به مجلس مي رويم تا بتوانيم از اين 

مراحل عبور كنيم و رشد كشور با سرعت ادامه پيدا كند.
احمدي نژاد اضافه كرد: طرح هايي را نيز در اين خصوص 
ــه چهارشنبه  در دولت آماده كرده ايم و تصميم داريم در جلس

هفته آينده مجلس آن را در صحن علني ارائه كنيم و در واقع 
ــن طرح ها را با ملت و نمايندگان در ميان بگذاريم و تالش  اي
داريم با استفاده از اين راه ها و طرح ها سرعت پيشرفت كشور 

را تضمين و مشكالت مقطعي را برطرف كنيم.
آقاي احمدي نژاد همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري 
درباره انتخابات گفت: انتخابات مال ملت است و اين حرف امام و 
رهبري است. وي گفت: تجربه نشان داده است هركس بخواهد 

مردم را مديريت كند، مردم او را مديريت مي كنند.
رئيس جمهور همچنين به بيانات روز گذشته مقام معظم 
رهبري درباره انتخابات اشاره كرد و افزود: هيچ كس در كشور 
ــت و اين فرموده حضرت امام و مقام معظم  باالتر از ملت نيس
ــتر  ــت و اين بزرگواران فرموده اند ما يك راي بيش رهبري اس
ــي  ــت كه تاييد و تعيين مي كند چه كس نداريم و اين ملت اس

انتخاب شود.

پيام شفاهي احمدي نژاد به مجلس

دادستان تهران: كيفرخواست 
مهدى هاشمى صادر شد

ــتان تهران اعالم كرد: كيفرخواست پرونده اتهامى  دادس
مهدى هاشمى صادر شده و به دادگاه ارسال خواهد شد.

ــادى افزود: اين  ــزارش ايرنا، عباس جعفرى دولت آب به گ
ــا 12 عنوان اتهامى  ــتمل بر 125 صفحه ب ــت مش كيفرخواس

است.
ــده عامل حمله به  ــتان تهران همچنين درباره پرون دادس
شهروندان تهرانى در خيابان شهيد مدنى نيز گفت: اين پرونده 

با صدور كيفرخواست به اتهام محاربه، به دادگاه ارسال شد.
ــه كرد: حدود دو ماه پيش فردى به نام حـ  ك در  وى اضاف
ــهيد مدنى با چاقوى قصابى 11 شهروند تهرانى را  خيابان ش
ــرار داد كه بر اثر آن، يك نفر از مجروحان به نام  ــورد حمله ق م
ــدت جراحات وارده در بيمارستان  عليقلى على يارى بر اثر ش

جان خود را از دست داد.
ــده كه پس از ارتكاب جنايت به منزل   متعاقبا متهم ياد ش
يكى از اقوام خود رفته و با تعويض لباس و دورانداختن چاقوى 
ارتكاب جرم به شهرستان قم متوارى شده بود، دستگير و پس 
از انتقال به تهران، به ارتكاب جرم اعتراف كرد و چاقوى مذكور 
ــتفاده شده بود، با راهنمايى  نيز كه از آن به عنوان ابزار جرم اس

متهم كشف شد.
دادستان تهران گفت: بازپرس پرونده در ادامه متهم را براي 
بررسى روانى به كميسيون روانپزشكى معرفى كرد كه از نامبرده 
ــده چند آزمون روانپزشكى و روان شناختى به  طى مدت ياد ش
عمل آمد و حتى براى مدتى نيز جهت تست هاى روان درمانى 
در يكى از مراكز تخصصى روانپزشكى تهران بسترى شد كه 
ــيون پزشكى حدود يك هفته قبل اعالم كرد  در نهايت كميس
متهم هم اكنون و نيز در حين ارتكاب جرم از سالمت روحى و 

روانى برخوردار بوده است.
ــول گزارش  ــس از وص ــزود: پ ــادى اف ــرى دولت آب جعف
ــيون پزشكى، بازپرس پرونده با توجه به اقدام متهم در  كميس
ــالح سرد و ايجاد رعب و  ــهروندان با استفاده از س حمله به ش
ــام محاربه قرار مجرميت  ــت در جامعه، براى وى به اته وحش

صادر كرد كه نهايتا منجر به صدور كيفرخواست شد.
وى ادامه داد: اولياى دم شهروند تهرانى كه در اين حادثه به 
قتل رسيده است، تقاضاى قصاص متهم را كرده اند و رسيدگى 
درخصوص اتهام ديگر متهم مبنى بر ضرب و جرح ده شهروند 

ديگر تهرانى نيز همچنان ادامه دارد.
ــت  ــاره به سياس ــا اش ــه ب ــادى در ادام ــرى دولت آب جعف
ــان حرفه اى  ــع با مجرم ــورد قاط ــران در برخ ــتانى ته دادس
ــتورات  ــزود: هم اكنون 168 نفر از اين قبيل متهمان با دس اف
قضايى توسط قضات دادسراى عمومى تهران و نيز همكارى 
ــدند و در بازداشت به سر مى برند  ــتگير ش نيروى انتظامى دس
ــت در حال ــرعت و قاطعي ــم آنان با س ــه جراي ــيدگى ب  و رس

 انجام است.

ادامه از صفحه اول
نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسالمي 
ــازمان هايي كه به نحوي از بودجه عمومي  شهر و نهادها و س

استفاده مي كنند نمي توانند بيش از يك شغل داشته باشند.
ــن در مورد نمايندگي مجلس، وكالي  حكم فوق همچني
دادگستري، تصدي و اشتغال در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و 
طالق، مسئوليت هاي اجرايي و ستادي در دانشگاه هاي دولتي 
ــاوره حقوقي و مديريت عامل يا عضويت در  و غيردولتي، مش
ــركت ها اعم از خصوصي و دولتي جاري  هيات مديره انواع ش

است.
طبق تبصره ماده يك اين طرح، شركت هاي تعاوني مسكن 
و مصرف ادارات و موسسات و سرپرستي بدون دريافت حقوق و 

مزايا از شمول حكم اين ماده مستثني خواهند بود.
تدريس و پژوهش از شمول قانون ممنوعيت 

دوشغله بودن مستثني شد
همچنين براساس ماده دو اين طرح، تدريس و پژوهش در 
دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي داراي مجوز از وزارتخانه هاي 
علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

از شمول اين قانون مستثني است.
وكالي ملت با 176 راي موافق، 15 راي مخالف و 12 راي 
ــه، اين ماده را به تصويب  ممتنع از 243 نماينده حاضر در جلس
ــت هاي  ــاندند.همچنين در ماده 3 اين طرح مصاديق پس رس

مديريتي در قانون ممنوعيت دوشغله بودن مشخص شد.
ــغل  ــه گزارش فارس، طبق مصوبه مجلس، منظور از ش ب
ــي،  ــت مديريتي اعم از سياس در اين قانون تصدي هر نوع پس
ــي، پست قضايي اجرايي، اداري و عضويت  حرفه اي و آموزش
ــاور و مشاور ارشد و ساير  در هيات مديره و مديريت عامل، مش
ــام وقت و پاره وقت و  ــابه اعم از دائم و موقت، تم ــن مش عناوي

موظف و غيرموظف است.
ــق، 14 راي مخالف و 15  ــا با 162 راي مواف ــه ملتي ه خان
ــن ماده را  ــر در مجلس، اي ــده حاض ــع از 223 نماين  راي ممتن

به تصويب رساندند.

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني ماده 4 اين طرح را 
تصويب كردند كه براساس آن، شركت و عضويت در شوراهاي 
ــات و شركت هاي  عالي، هيات امنا، مجامع عمومي و موسس
ــته به دستگاه ها و نهادهاي موضوع ماده يك اين قانون  وابس
ــتگاه ها و نهادها و  ــهام دس  كه به عنوان نمايندگان قانوني س
به موجب قانون و مقررات و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي 
پست و يا شغل سازماني صورت مي گيرد، شغل ديگر محسوب 
نمي شود، اما پرداخت و يا دريافت هرگونه حقوق و مزايا از قبيل 
ــه بابت شركت و يا  حقوق، پاداش و هديه، حق حضور در جلس

عضويت در موارد فوق ممنوع است.
ــاداش و مزاياي مالي كه به عضو  ــاس هرگونه پ بر اين اس
ــركت ها تعلق مي گيرد، بايد  ــات به ش منتخب در اين موسس

مستقيما به حساب آن دستگاه و يا نهاد واريز شود.
ــذف ماده 5 اين قانون  ــنهاد ح نمايندگان همچنين با پيش
مبني بر ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و 

خصوصي مخالفت كردند.
ــعود پزشكيان، نماينده تبريز در مجلس در مخالفت با  مس
حذف اين ماده گفت: اگر قرار باشد اين ماده حذف شود، همان 
ــتم مجددا اعمال  ــخگويي و هرج و مرج را در سيس عدم پاس
ــك بهتر اين است كه ده جا كار  مي كنيم، البته براي يك پزش
كند چون درآمد بااليي كسب مي كند ولي اين موضوع به نفع 

كشور نيست.
ــان، ابوترابي فرد  ــاي موافقان و مخالف ــس از صحبت ه پ
ــت  ــاده 5 را به راي وكالي مجلس گذاش ــذف م ــنهاد ح پيش
ــق، 137 راي مخالف و 11  ــا 20 راي مواف ــدگان ب ــه نماين ك
ــه، با پيشنهاد حذف  راي ممتنع از 211 نماينده حاضر در جلس

 ماده 5 مخالفت كردند.
در ماده 5 طرح ممنوعيت دوشغله بودن آمده است: اشتغال 
همزمان پزشكان پيماني و يا رسمي مراكز آموزشيـ  درماني، 
دولتي و عمومي غيردولتي در ساير مراكز تشخيصي، آموزشي 

ـ درماني و بيمارستان هاي خصوصي و خيريه ممنوع است.
ــتغال همزمان  ــاس ماده 6 اين قانون، اش همچنين براس

كاركنان وزارتخانه هاي بهداشت و تعاون در بخش  خصوصي 
ممنوع شد.

عذرخواهي تاجگردون از مجلس
ــي اين قانون، نماينده مردم  ديروز همچنين هنگام بررس
گچساران در مجلس شوراي اسالمي گفت: از ساحت مقدس 
مجلس به خاطر مشاجره اي كه (روز سه شنبه) بين من و آقاي 
ــي طرح ممنوعيت اشتغال بيش از يك  مصري در زمان بررس

شغل به دليل برخي سخنان پيش آمد عذرخواهي مي كنم.
ــن من و آقاي  ــاجره بي ــاس كردم كه مش وي گفت: احس
ــاحت مقدس مجلس عدول  ــد تا كمي از س مصري باعث ش
ــخنان  ــاره به واكنش ها به س كنيم.تاجگردون همچنين با اش
ــد است،  ديروزش كه گفته بود همه ما مي دانيم كه دولت فاس
ــاس  افزود: منظور من از بيان اين جمله كل دولت نبود و احس
ــن دادند در حالي كه كل  ــي آن  را به مجموعه تامي ــردم برخ ك

ساحت دولت را از اين منظر پاك و مبرا مي دانم.

ممنوعيت دوشغله شدن براي كاركنان دولت
نمايندگان با حذف ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي مخالفت كردند 
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