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ادامه از صفحه اول
ــان  ــا، همراه ــزارش خبرگزاري ه ــه گ ــن ب همچني
ــاون اجرايي،  ــفر حميد بقايي مع ــور را در اين س رئيس جمه
ــايي رئيس دبيرخانه جنبش عدم تعهد،  ــفنديار رحيم مش اس
حيدر مصلحي وزير اطالعات، سيدشمس الدين حسيني وزير 
ــتم قاسمي وزير نفت و عبدالرضا شيخ االسالمي  اقتصاد، رس

وزير پيشين تعاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيل مي دهند. 
ــازمان  ــور عضو س ــران 57 كش ــت س دوازدهمين نشس
ــره برگزار  ــردا در قاه ــروز و ف ــالمي، ام ــاي اس همكاري ه
ــران سازمان همكاري هاي اسالمي  مي شود. در اجالس س
مسائل مهم جهان اسالم و بحران هاي جاري در كشورهاي 
ــوريه، بحرين و فلسطين مورد بحث و  ــالمي بويژه در س اس

بررسي قرار مي گيرد.
ديدار احمدي نژاد با شيخ االزهر 

رئيس جمهور ديروز در يكى از اولين برنامه هاى خود  با حضور 
در االزهر مصر با شيخ احمد طيب، شيخ  االزهر ديدار كرد.

به گزارش مهر، احمدي نژاد در جمع استادان و علماي برجسته 
االزهر نيز حضور يافت و در نشستي با آنان گفت و گو كرد.

ــخنان يكي از اعضاي هيات علماي ارشد و مدير  اما لحن س
دفتر شيخ االزهر با اعتراض مكرر رئيس جمهوري اسالمي ايران 
روبه رو شد. براساس اين گزارش، احمدي نژاد چندين بار به شيخ 
ــت آمده در ديدار  ــافعي تذكر داد كه بر خالف توافقات به دس الش
ــيخ االزهر سخن نگويد و تهديد كرد كه اگر به سخنان خود  با ش
ــت  ــن لحني(تنش آميز و تفرقه افكنانه) ادامه دهد، نشس با چني
ــال در پايان اين كنفرانس،  ــي را ترك مي كند.با اين ح مطبوعات

احمدي نژاد و شيخ الشافعي همديگر را در آغوش گرفتند.
  اگر مصر هم با تجاوزي روبه رو شود

 ايران در كنارش است
رئيس جمهور كشورمان در آستانه نخستين سفر رسمي اش 
به مصر  در گفت وگو با شبكه الميادين  با بيان اين كه فتنه سني 
ــت، گفت :  اگر مصر يا  ــتكباري جديد اس ــيعي يك طرح اس ـ ش
ــوند، ما در كنار آنها  ــتان نيز با هرگونه تجاوزي روبه رو ش عربس
خواهيم بود، همان گونه كه در كنار ساير ملت ها بوده ايم. حمايت 
ــطين نيز يكي از اركان و اصول راهبردهاي انقالب  از ملت فلس
ــتا نيز طي سال هاي  ــت و در همين راس ــالمي ايران بوده اس اس
ــطين، كمك جمع  ــاز جمعه براي ملت فلس ــالب، در هر نم انق
مي شود. رئيس جمهور كشورمان در ادامه از سفر محمود عباس، 
ــكيالت خودگردان فلسطين به ايران استقبال كرد و  رئيس تش
ــدس و غزه، در قدس  ــه آرزو دارد پس از آزادي كامل ق ــت ك گف
ــخ به دعوت  ــريف نماز بگزارد.  به گزارش فارس، وي در پاس ش
آمريكا براي گفت وگو با ايران گفت: گفت وگو با واشنگتن نيازمند 

شرايطي عادالنه است، نه تحميل شرايط.
 ديدگاه مصر درباره گسترش روابط

ــطح روابط با  در همين حال وزير امور خارجه مصر ارتقاي س
ــه تحوالت آينده در منطقه  ــالمي ايران را منوط ب جمهوري اس

ــه االهرام، محمد  ــر و به نقل از روزنام ــت. به گزارش مه دانس
ــران به قاهره تنها در  ــفر رئيس جمهور اي ــل عمرو گفت: س كام
ــورهاي اسالمي قرار  ــتاي مشاركت در اجالس سران كش راس
ــزود: ما بارها تاكيد  ــر امور خارجه مصر در ادامه اف مي گيرد.وزي
ــيه خليج  ــورهاي حاش كرده ايم كه اجازه برهم زدن امنيت كش

فارس را نمي دهيم.
درخواست بازديد احمدي نژاد از ميدان التحرير

همچنين يك روزنامه مصري نوشت درخواست مطرح شده 
ــراي بازديد محمود  ــران ب ــت جمهوري اي ــوي دفتر رياس از س

احمدي نژاد از ميدان التحرير قاهره در حال بررسي است.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه اليوم السابع، مقامات امنيتي 
ــي اين درخواست هستند. اين رسانه نوشت  مصر در حال بررس
ــت جمهوري ايران اخيرا از قاهره درخواست كرده بود  دفتر رياس
ــدان التحرير قاهره در يكي از  ــات بازديد احمدي نژاد از مي مقدم

روزهاي سه شنبه يا چهارشنبه فراهم شود.

بازداشت مرتضوي
ــت و به زندان اوين  ــعيد مرتضوي، دوشنبه شب بازداش س
ــد. برخي منابع آگاه در گفت وگو با فارس، علت اين  منتقل ش
بازداشت را تصرف غيرقانوني در اموال دولتي در زمان تصدي 
رياست سازمان تامين اجتماعي اعالم كرده اند. در همين حال، 
معاون اول رئيس جمهور در گفت وگو با سايت نسيم اظهار كرد 
ــازمان تامين  ــه از نظر دولت، مرتضوي همچنان رئيس س ك
ــف از بازداشت  ــت. احمدي نژاد هم با اظهار تاس اجتماعي اس
ــفرش به مصر، اين موضوع را  مرتضوي گفت، پس از پايان س

به صورت جدي پيگيري مي كند./ جام جم
پيشنهادى براي ائتالف اصالح طلبان

محمدرضا راه چمني، دبيركل حزب وحدت و همكاري ملي 
ــنهاد كه اصالح طلبان نيز همانند اصولگرايان  با طرح اين پيش
ائتالف تشكيل دهند، گفت: در صورتي كه محمدعلي نجفي، 
ــن روحاني در  ــريعتمداري و حس محمدرضا عارف، محمد ش
ــركت كنند، با ايجاد يك ائتالف، شانس پيروزي  انتخابات ش
اصالح طلبان در انتخابات بيشتر مي شود. وي افزود: بهتر است 
ــكل  ــنجاني ش اين ائتالف با محوريت آيت اهللا هاشمي رفس

بگيرد. /  مهر
آسانژ: از برنامه هسته اي ايران

 سندي نداريم
جوليان آسانژ، موسس پايگاه اينترنتي ويكي ليكس تاكيد 
ــته اي ايران  ــندي در مورد برنامه هس كرد، اين پايگاه هيچ س

دراختيار ندارد. /  واحد مركزي خبر
طرحي براي انتقال پايتخت

طرح قانوني انتقال پايتخت در جلسه علني ديروز مجلس 
ــاي تعدادي از نمايندگان  ــد. اين طرح با امض اعالم وصول ش
به صورت عادي به هيات رئيسه مجلس شوراي اسالمي تقديم 

شده است. /  ايرنا
وعده رئيس جمهور به شيخ االسالمي

ــكر از عبدالرضا  محمود احمدي نژاد در پيامي كه براي تش
ــالمي به دليل خدماتش در وزارت تعاون، كار و رفاه  شيخ االس
ــت: به فضل الهي جنابعالي  ــته اس اجتماعي صادر كرده، نوش
ــنگرهاي باالتر و واالتري به خدمات خود ادامه خواهيد  در س

داد. /  جام جم
تذكر بودجه اي 29 نماينده به رئيس جمهور

ــه رئيس جمهور،  ــس در تذكر كتبي ب ــده مجل 29 نماين
ــف دولت به تقديم اليحه چند دوازدهم بودجه و جدول  تكلي
منابع و مصارف ارزي به همراه اليحه بودجه كشور را يادآور 
ــدند.  همچنين رئيس مجلس ديروز در جلسه اي غيرعلني  ش
ــرايط فعلي،  ــت، اعالم كرد كه در ش ــا نمايندگان داش ــه ب ك
ــت اليحه دو دوازدهم بودجه را به مجلس  دولت موظف اس

ارائه دهد./ مهر
مذاكره در 8 اسفند

دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اعالم كرد، ايران و 5+1 
توافق كردند دور جديد گفت وگوها را هشتم اسفند در قزاقستان 
ــفند به عنوان زمان مذاكره  برگزار كنند. پيش از اين هفتم اس

اعالم شده بود. /  واحد مركزي خبر

سفر رئيس جمهور ايران به مصر
 احمدى نژاد: اگر ايران و مصر با هم باشند، دشمنان بشريت نمي توانند هيچ آسيبي به ملت هاي ما وارد كنند 

چكيده خبر  آيت اهللا مهدوي كني: دشمنان
نقشه شومي طراحي كرده اند

ــبت  ــرگان رهبري در بيانيه اي به مناس ــس مجلس خب رئي
ــالم و جنگ افروزان  ــمنان ايران و اس 22 بهمن، تاكيد كرد: دش
جنگ هاي سخت و نرم، در اتاق هاي جنگ خود نقشه هاي شومي 
طراحي كرده اند، اما ملت ما در راهپيمايي باشكوه يوم اهللا 22 بهمن 

امسال، به اين راهبرد خائنانه و ننگين، تير خالص خواهند زد.
ــودن انتخابات  ــاره به در پيش ب ــت اهللا مهدوي كني  با اش آي
آينده تصريح كرده است: دشمن در انتخابات سال 88 از غفلت و 
جهل برخي سود برد و با فتنه گري، اقتدار و امنيت ملي را به خطر 
انداخت. اينك چنان كه رهبر معظم انقالب اشاره كردند كليد واژه 
«انتخابات آزاد» را به جاي «تقلب» برگزيده اند تا نتايج انتخابات 
را قبل از برگزاري زير سوال ببرند. به كساني كه ناآگاهانه در اين 
ــد، توصيه مي كنيم به حقيقت بازگردند و آبروي خود  دام افتاده ان
ــردم و نظام مزاحمت  ــد قرار ندهند و براي م ــرض تهدي را در مع

پديد نياورند.
ــت:  ــه بيانيه رئيس مجلس خبرگان رهبري آمده  اس در ادام
سكاندار اجرايي كشور در انتخابات آينده بايد با گفتمان اسالمي 
همراه باشد و به مطالبات مردم و رهبري در تراز دهه چهارم انقالب 
توجه كند. او بايد پاسخگوي سوگند خود در انجام وظايف و مظهر 

وحدت ملت و تحكيم امنيت ملي و حفظ حدود اسالمي باشد.
ــس مجلس خبرگان رهبري، مهم ترين وظيفه مديريتي  رئي
ــاع اقتصادي  ــاماندهي اوض ــرايط فعلي، س ــئوالن را در ش مس
ــخ بهنگام به تهديدها و تحريم هاي دشمن دانسته  كشور و پاس
ــا توجه به  ــس مي خواهيم كه ب ــت و مجل ــت: از دول و آورده اس
ــه رهبر معظم انقالب به اقتصاد مقاومتي در اين مقطع، در  توصي
ــازي ها و تصميم گيري ها، كارشناسانه رفتار كنند و در  تصميم س
سايه برقراري تفاهم، در آستانه عيد نوروز، منادي خبرهاي خوش 

براي مردم عزيز باشند.

 طرح فوريتي براي 
مقابله با اخاللگران ارزي

ــالمي در جلسه علني ديروز،  نمايندگان مجلس شوراي اس
ــرح مقابله با اخالل ارزي و مجازات اخاللگران را  يك فوريت ط

به تصويب رساندند.
ــرح بانك مركزي موظف  ــورت تصويب نهايي اين ط در ص
مي شود به منظور پيشگيري و كنترل بازار مبادالت غيرمجاز ارز 
ــامانه ثبت معامالت ارزي را  ظرف دو ماه از تصويب اين قانون س

ايجاد و امكان صدور كد رهگيري را فراهم كند.
ــب نهايي،  ــرح و درصورت تصوي ــاده 3 اين ط ــاس م بر اس
ــرف دو ماه از تصويب اين قانون  ــتند ظ دارندگان ارز موظف هس
ــعب ارزي بانك ها و  جهت دريافت گواهي مالكيت ارز خود به ش
صرافي ها مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت مذكور نگهداري و 

معامله ارز بدون فاكتور معتبر و كد رهگيري ممنوع است.
ــاده 6 اين طرح، اگر  ــن در صورت تصويب نهايي م همچني
ــده در اخالل بازار ارز كشور موثر باشد، مرتكب  اقدامات انجام ش
به مجازات افساد في االرض محكوم مي شود. در غير اين صورت 
ــال  ــب عالوه بر جزاي نقدي مقرر به حبس از 15 تا 25 س مرتك

محكوم مي شود.

ــي  احمدي نژاد ديروز در بدو ورود به قاهره با محمد مرس
همتاي مصري خود ديدار كرد.

ــترش  ــورمان با تاكيد بر اين كه با گس رئيس جمهور كش
ــاي ايران و مصر قدرت جديدي در منطقه ايجاد  همكاري ه
ــند،  ــرد: اگر ايران و مصر با هم باش ــد، تصريح ك ــد ش خواه
ــيبي به  ــريت نمي توانند هيچ آس ــمنان بين المللي بش دش

ملت هاي ما وارد كنند.
ــورى، احمدي نژاد  ــت جمه ــايت رياس ــه گزارش س  ب
ــي و كالن چنانچه ايران و  ــان كرد: از نگاه تاريخ خاطرنش
ــوده و اين موضوع  ــند، هر دو موفق ب ــر در كنار هم باش مص

نه فقط به نفع دو ملت، بلكه به نفع كل منطقه است.
ــرد و رفع  ــاره ك ــوريه اش ــه تحوالت س ــه ب وي در ادام
مشكالت آن را از موضوعات مهم بين دو كشور ايران و مصر 
دانست و گفت: چنانچه در موضوع سوريه، ايران و مصر با هم 
ــكالت اين كشور  هماهنگ عمل كنند، بخش مهمي از مش

برطرف خواهد شد.
ــطين و  ــاره به موضوع فلس احمدي نژاد همچنين با اش
ــي در اين خصوص گفت: اگر در موضوع  ضرورت هم انديش
فلسطين نيز ايران و مصر در كنار هم بوده و همكاري كنند، 

اين مساله مي تواند به نفع مردم فلسطين به اتمام برسد.
ــران و مصر گفت:  ــوص روابط اي ــژاد درخص احمدي ن
جمهوري اسالمي ايران بدون هيچ محدوديتي آمادگي دارد 
ــر افزايش دهد. راه و  ــود را در تمام زمينه ها با مص ــط خ رواب
ــرفت ملت مصر باز  ــعه و پيش آغوش ملت ايران براي توس
است. رئيس جمهور مصر نيز در اين ديدار با بيان اين كه روابط 
ايران و مصر از جايگاه مهم و تاثيرگذاري در منطقه و جهان 
ــت، اظهار كرد: امروز همكاري ايران و مصر در  برخوردار اس
ــت، از اين رو بسيار خرسند  تمام زمينه ها الزم و ضروري اس
ــخصا از جنابعالي استقبال كردم و بسيار مايلم  هستم كه ش
ــفر براي رايزني در موضوعات مختلف  كه از فرصت اين س
ــي و نيز تحكيم روابط دوجانبه نهايت  منطقه اي و بين الملل

استفاده را ببريم.
ــرايطي همانند  ــت: انقالب مصر ش ــي گف محمد مرس
انقالب ايران دارد و از آنجا كه مصر فرصتي مانند ايران براي 
پيشرفت سريع ندارد، از اين رو گسترش همكاري ها و روابط 

با ايران را بسيار مهم و ضروري مي دانيم.
ــم ايران و  ــوريه، نقش مه ــاره به تحوالت س وي با اش
ــوريه تاكيد  ــكل س ضرورت نقش آفريني ايران در حل مش

ــوريه بدون ايران قابل حل نيست  ــكل س كرد: معتقدم مش
ــاير اقدامات  ــاي ايران در اين زمينه در اولويت س و تالش ه
ــاره به اين كه بايد با هم در  قراردارد. رئيس جمهور مصر با اش
ــكل سوريه همكاري داشته باشيم، گفت: ما  جهت رفع مش
ــبت به تالش هاي ايران هيچ ترديدي نداريم. از اين رو  نس

تاكيد داريم  با ايران در اين زمينه همكاري داشته باشيم.
مرسي تصريح كرد: اگر چه در موضوع سوريه كشورهاي 
ديگري نيز نقش دارند، اما تصورم اين است كه ايران و مصر 
ــتند و اين  ــذاري جدي تر و مهم تري برخوردار هس از تاثيرگ
اقتضا مي كند همكاري و هماهنگي هاي خود را هر چه بيشتر 

گسترش دهيم.
ــه به عنوان اخوان المسلمين  وي تصريح كرد: ما هميش
ــالمي ايران  ــت از انقالب اس ــطح حماي ــتيبان و در س پش
ــرفت ايران، پيشرفتي براي مصر  قرارداريم و معتقديم پيش
ــت، چرا كه شاهديم چگونه  ــاير كشورهاي اسالمي اس و س
ــمنان سلطه گر قرار  ــالمي مورد هجمه دش كشورهاي اس
ــا را مورد حمله  ــرفت ملت ه ــد و آنان هرگونه پيش مي گيرن
قرارمي دهند. رئيس جمهور مصر گفت:  مطمئنا جهان شاهد 

شكل جديدي از همكاري ايران و مصر خواهد بود.

اعالم آمادگي احمدي نژاد براي آغاز روابط




