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اطالعيه دوم وزارت اطالعات درخصوص 
بازداشت هاي اخير

 وزارت اطالعات در اطالعيه اي جزييات بيشتري از بازداشت هاي اخير ارائه كرد.
پيش از اين نيز وزارت اطالعات اعالم كرده بود تعدادي از خبرنگاران وابسته به شبكه رسانه اي 

انگليسي BBC را بازداشت كرده است.
ــتمرار  ــت: با اس به گزارش فارس، در اطالعيه روابط عمومي وزارت اطالعات در اين باره آمده اس
پيگرد قضايي و تحقيق از عوامل شاخه داخلي اين شبكه، از تاريخ صدور اطالعيه قبلي تاكنون تعداد 
ديگري از اعضاي آن بازداشت يا احضار شده اند. ضمنا يك نفر از بازداشت شدگان قبلي، به قيد وثيقه 

مرخص شده است.
ــاخه داخلي، عناصر مستقر در خارج  ــايي كامل ش ــاره به اين كه عالوه بر شناس اين اطالعيه با اش
اين شبكه نيز شناسايي شدند، افزود: اين شاخه از لحاظ گستردگي، پرشمارتر از شاخه داخلي بوده و 
اكثريت قابل توجهي از اعضاي آن را عناصر فراري فتنه 88 و همكاران سابق روزنامه هاي موسوم به 
«زنجيره اي» تشكيل مي دهند. همچنين هسته مركزي شبكه كه در لندن استقرار دارد از همكاري 
مستقيم سه كارگروه مستقر در بروكسل، پاريس و استانبول برخوردار است.اطالعيه وزارت اطالعات 
با بيان اين كه هسته  مركزي مستقر در لندن اخيرا عالوه بر فعاليت هاي به ظاهر رسانه اي و خبري، 
ــود تصريح كرد: اين  ــازي را نيز به عوامل داخل ابالغ كرده ب ــوژه براي جريان س ــت توليد س ماموري
ماموريت در قالب اقدامات گوناگوني ابالغ مي شد به عنوان مثال هسته لندن اسامي برخي از عناصر 
رسانه اي و هنري مورد نظر را به شاخه داخل ابالغ مي كرد و از آنها مي خواست به چهره سازي، ترويج 
ــف بودند با برگزاري گردهمايي هايي تحت عنوان تجليل،  ــغ آنها بپردازند. عناصر داخل موظ و تبلي
ــد دريافتي از خارج به  ــكه هاي طال و وجوه نق ــي و تحويل هدايايي همچون س ــت، مهمان بزرگداش
جريان سازي خبري و يارگيري بپردازند. عكس اين روند نيز در چارچوب تهاجم به برخي شخصيت ها 

يا پديده ها ابالغ و اجرا مي شد.
ــاختار و اهداف كلي و جزئي اين  ــابه در س وزارت اطالعات در اين بيانيه تاكيد مي كند: وجود تش
شبكه با دو شبكه موسوم به «مستندسازان» و «دوبلورها» كه ظرف يك سال گذشته مورد شناسايي 
ــرويس هاي اطالعاتي  ــي قرار گرفتند، بيانگر وجود اتاق فكر متمركز و متصل به س ــورد قانون و برخ
ــتقرار قرارگاه عملياتي براي طراحي، هماهنگي و اجراي «جنگ نرم دائمي» عليه نظام  بيگانه و اس

مقدس جمهوري اسالمي است.

سفر
رئيس جمهورايران 

به مصر
احمدي نژاد در فرودگاه قاهره

 مورد استقبال مرسي قرار گرفت
ــركت  ــورمان ديروز براي ش رئيس جمهور كش
ــران سازمان همكاري هاي اسالمي  در اجالس س
ــد تا اولين رئيس جمهور ايراني باشد  عازم قاهره ش
ــفر  ــروزي انقالب تاكنون به مصر س ــه از بدو پي ك

كرده است. 
ــال 58  ــور ايران و مصر كه از س ــط دو كش رواب
ــت، پس از سقوط حسني مبارك و  تاكنون قطع اس
روي كارآمدن اسالمگراها، چشم اندازهاي مثبتي 
را پيش روي خود مي بيند و از جمله آنها مي توان به 
سفر محمد مرسي براي شركت در اجالس جنبش 
ــاره كرد و اكنون هم محمود  عدم تعهد به ايران اش
ــازمان  ــور در اجالس س ــراي حض ــژاد ب احمدي ن
ــالمي به قاهره رفته است، اما با  همكاري هاي اس
ــد هنوز تا برقراري روابط،  وجود اين به نظر مي رس

راه زيادي هست. 
احمدي نژاد كه ديروز با استقبال محمد مرسي، 
ــد، پيش از ترك  ــور مصر وارد قاهره ش رئيس جمه
ــفر،  تهران در گفت وگو با خبرنگاران درباره اين س
ــي وچهار ساله دو  ــفر مطمئنا روابط س گفت: اين س

كشور و پيرامون آن را تحت تاثير قرار مي دهد.
ــفر بنا به  ــا، وي افزود: اين س ــزارش ايرن ــه گ ب
دعوت رسمي رئيس جمهور مصر به منظور شركت 
ــران سازمان همكاري هاي اسالمي  در اجالس س

انجام مي شود.
ادامه در صفحه 2

ناياب شدن داروهاي 
روانپزشكي توليد داخل

پيش فروش دوباره سكه
بانك مركزي بزودي2000 ميليارد تومان ديگر از حساب بانك ها برداشت خواهد كرد 

ــكه حباب قيمتي چنداني  ــي كه قيمت س در حال
ــزي ديروز از آغاز قريب الوقوع دور  ندارد، بانك مرك

جديد پيش فروش سكه به مردم خبر داد.
ــك مركزي در گفت وگو با  ــك مقام آگاه در بان ي
ــزود: رئيس كل  ــا با اعالم اين مطلب اف ــگار م خبرن
ــيه يك جلسه از آغاز دور  بانك مركزي اخيرا در حاش
جديد پيش فروش خبر داده  و موضوع را براي بررسي 
بيشتر به دبيركل بانك مركزي و حوزه مربوط  ارجاع 

داده است.
ــت اينكه دور  ــن اس ــار كرد: آنچه روش وي اظه
ــكه با محدوديت هايي همراه  جديد پيش فروش س
ــاوت مي كند. اين  ــد بود و با دوره هاي قبل تف خواه
ــت. محور اول اين است كه  تفاوت ها در دو محور اس
ديگر مدت زمان پيش فروش متفاوت نخواهد بود و 

ــت كه دوره هاي دو تا شش ماهه  مثال اين طور نيس
ــود، بلكه احتماال  براي پيش فروش در نظر گرفته ش
ــود كه  يك دوره قطعي و بينابين در نظر گرفته مي ش

احتماال چهار ماهه يا پنج ماهه خواهد بود.
ــد  ــاوت دور جدي ــور دوم تف ــزود: مح وي اف

ــكه محدوديت در فروش سكه به هر  پيش فروش س
نفر است. رقم اين محدوديت قطعي نيست، اما آنچه 
ــت كه با ارائه كارت ملي به  اكنون وجود دارد اين اس
ــام بهارآزادي يا  ــكه تم هر نفر حداكثر پنج قطعه س

معادل آن فروخته شود.

ــاز اين  ــان آغ ــاره زم ــئول درب ــام مس ــن مق اي
پيش فروش گفت: اين امر خيلي زود انجام مي شود، 
ــده اما قريب الوقوع  هنوز جمع بندي نهايي انجام نش

است.
ــش كه با وجود اين كه  ــخ به اين پرس وي در پاس
قيمت كنوني سكه بهار آزادي حباب ندارد و بازار آن 
در آرامش نسبي همراه با ثبات قيمت ها به سر مي برد، 
ــود، اظهار كرد: اين امر  چرا پيش فروش انجام مي ش
ــراي جمع آوري نقدينگي جهت  رتق و فتق برخي  ب

امور پيش رو صورت مي گيرد. 
ــن حال محمود بهمني، رئيس كل بانك  در همي
ــا مهر دور جديد  ــزي در گفت وگوي كوتاهي ب مرك

پيش فروش سكه را در آينده اي نزديك تائيد كرد. 
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با كمبود داروهاي روانپزشكي توليد داخل
 بيماران ناچارند معادل هاي گران قيمت  خارجي آنها را مصرف كنند 

مريم يوشي زاده/ گروه جامعه

ــكي توليد داخل،  ــود  برخي داروهاي روانپزش كمب
دامن مبتاليان به ناهنجاري هاي رواني را گرفته است. 
ــواهد نشان مي دهد مدتي است شماري از د اروهاي  ش
ــكي توليد داخل در داروخانه هاي كشور ناياب  روانپزش
ــتند معادل خارجي آنها را با  ــده و بيماران ناچار هس ش
ــتر خريداري كنند كه البته در برخي  ــيار بيش قيمت بس

موارد معادل خارجي اين داروها نيز وجود ندارد. 
ــي وقت هاي ديگر  ــروع اين گزارش، مثل خيل ش
ــا خبر داديد به  ــود كه به م ــما آغاز مي ش از پيام هاي ش
داروخانه مراجعه كرده ايد و داروهاي روانپزشكي ايراني 
مورد نيازتان را پيدا نكرده ايد. همين گزارش ها ما را وادار 
ــيم كه آيا  ــر بزنيم و از آنها بپرس كرد به چند داروخانه س
مساله كمبود داروهاي روانپزشكي ايراني جدي است يا 

نقصي كوچك است كه قابل برطرف شدن است؟ 
 قحطي داروهاي روانپزشكي 

ــما در  ــش از آن چيزي بود كه ش ــاهدات ما بي مش
تماس ها و پيامك هايتان توصيف كرده بوديد. بر اساس 
ــياري از داروخانه هاي  همين پژوهش هم اكنون در بس
كشور برخي داروهاي پرمصرف روانپزشكي ماه هاست 
ــت داروخانه دارها نرسيده است. كمبود داروهاي  به دس
ــكي  ــد داخل البته فقط مختص داروهاي روانپزش تولي
نيست اما ناياب شدن داروهاي غيرروانپزشكي معموال 
ــوي ديگر،  داروهاي روانپزشكي  ــت و از س مقطعي اس
به گواه وزارت بهداشت جزو داروهايي است كه بيشترين 

مصرف عددي را در كشور دارد و بنابر اين كمبودشان نيز 
بيشتر از داروهاي ديگر به چشم مي آيد. 

ــت، صاحب يكي از داروخانه هاي  رسول امام دوس
ــروز، 20-30  ــت كه همين ام ــزرگ در پايتخت اس ب
ــه  ــرترالين» ب ــي داروي «س ــه پ ــده را ك مراجعه كنن
ــت. او البته معادل  ــر زده اند رد كرده اس داروخانه اش س
ــا بيماراني از  ــار دارد ام ــرترالين را در اختي ــي س خارج
ــار متوسط و ضعيف توانايي اقتصادي خريد معادل  اقش
ــي اين دارو را ندارند و از آنجا كه بيمه ها داروهاي  خارج

روانپزشكي را تحت پوشش قرار نمي دهند، برخي از اين 
بيماران حتي انواع داخلي شان را هم بسختي خريداري 

مي كرده اند. 
ــج در بازار  ــيار راي ــرترالين يكي از داروهاي بس س
ــور است كه معموال براي بيماران مبتال به  دارويي كش

افسردگي تجويز مي شود
ادامه در صفحه 17

 معافيت مالياتي 
براي حقوق هاي كمتر از 600 هزار تومان

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور درباره ميزان 
معافيت مالياتي حقوق بگيران در اليحه بودجه سال 
ــقف 7 ميليون و 200  آينده گفت: حقوق بگيران تا س
ــال  هزار تومان (معادل ماهانه 600 هزار تومان) در س
ــد. البته تصويب  از پرداخت ماليات معاف خواهند ش
ــال آينده  اين رقم منوط به مجوز مجلس در بودجه س
است. علي عسكري در نشست خبري امروز همچنين 
از دريافت مجوز جذب 12 هزار نفر خبر داد و افزود: با 
ورود نيروهاي جوان، تحصيلكرده و تأمين نيازهاي 
نيروي انساني مي توان خدمات مالياتي مطلوب تر را 

با سرعت بيشتري ارائه كرد.

وي درباره ماليات بر مسكن در اليحه ماليات هاي 
ــتقيم تقديمي به مجلس شوراي اسالمي گفت:  مس
ــي دو موضوع درج  ــكن از منظر ماليات در حوزه مس
شده كه ماليات بر ساخت و ساز هاي مسكن از جمله 
ــب درآمد  ــرادي كه از اين محل كس ــت تا اف آنهاس

مي كنند، موظف به پرداخت ماليات باشند.
ــات بر اجاره  ــر اقتصاد، دريافت مالي ــاون وزي مع
ــكن را از ديگر موارد اليحه جديد نام برد و افزود:  مس
در قانون جديد ميزان معافيت مالياتي اجاره دهندگان 

مسكن 150 متر بود،
ادامه در صفحه 4

بخند تا 
دنيا به رويت بخندد

پرونده

10

 موسيقي براي 
نسل جديد 
سرگرمي شده است

7

گفت وگو

به رغم تصور خيلي از ما، شادي نه يك ويژگي 
ارثي كه يك مهارت اكتسابي 
و يادگرفتني است گفت وگو با

حسام الدين سراج 
خواننده موسيقي 
ايراني

«تنهاي تنهاي تنها» 
پديده امسال جشنواره  فجر
اين اثر محصول 
صدا و سيماي بوشهر است 
كه مورد استقبال
مردم قرار گرفته است 

ديدار اول
مهدي فضائلي
Fazaeli@jamejamonline.ir

درسي از قرآن
ــت و به عنوان يك مسلمان  قرآن همه چيز ماس
ــم در مقام عمل، عامل به  ــادي اگر چه نمي تواني ع
ــيم ، حداقل در مقام نظر و  ــه آموزه هاي آن باش هم
اعتقاد بايد به آن باور داشته باشيم و مالك ما براي 
ــخيص حق از باطل، صواب از ناصواب و سره از  تش

ناسره باشد.
از جمله درس هاي هشداردهنده و نجات بخش 
قرآن براي اين روزهاي ما كه از طرفي در مواجهه اي 

سخت با دشمنان انقالب اسالمي هستيم
ادامه در صفحه آخر




