
دیگه چه خبر

ماجرای 16 ميلياردی در كميسيون اصل 90
  خبر اول اين كه هر چند كه تصور مي ش��د ماجراي  16 ميليارد 
تومان پول برداشت شده از حساب رياست جمهوري توسط احمدي نژاد در 
آخرين روز كاري اش با بازگرداندن اين مبلغ فيصله پيدا كند اما سخنگوي 
كميسيون اصل 90 مجلس با اشاره به اين موضوع گفته: هيأت رئيسه اين 
كميسيون در صورت لزوم به موضوع تخلف صورت گرفته ورود پيدا مي كند. 
مصطفي افضلي فرد بابيان اين كه تاكنون ش��كايتي از موضوع برداشت 16 
ميليارد تومان از حس��اب رياس��ت جمهوري در دولت قبلي به كميسيون 
اصل 90 ارائه نشده تأكيد كرده: حتي در صورتي كه شكايتي به كميسيون 
واصل نشود ممكن است هيأت رئيسه كميسيون بررسي اين موضوع را به 

تصويب رساند و در صورت لزوم به آن ورود پيدا كند. 

قراردادهاي 65 ساله در دولت دهم! 
  خبر ديگر اين كه يكي از سايتهاي خبري با اشاره به بازبيني برخي 
از قراردادهايي كه در دولتهاي نهم و دهم بس��ته شده است نوشته: مطلع 
ش��ديم كه در برخي از قراردادهايي كه در دولت دهم منعقد ش��ده است 
آن ها براي 65 سال بعد تعهداتي را براي كشور ايجاد كرده اند.  براساس اين 
گزارش، اين موضوع كه در دولت هاي گذشته بي سابقه و عجيب است باعث 

نگراني و ايجاد مشكل در برخي فعاليت هاي دولت جديد شده است. 

مشخص شدن گزينه قطعي بنياد شهيد
  ش�نيديم كه يك مقام آگاه در گفت و گو با يكي  از خبرگزاريها از 
حجت االسالم سيد محمد علي شهيدي محالتي، به عنوان گزينه اصلي و 

قطعي رياست بنياد شهيد و امور ايثارگران نام برد. 
ب��ه گفته وي حجت االس��الم ش��هيدي محالتي، كه مس��ئول كميته 
روحانيون ستاد انتخاباتي دكتر روحاني و مشاور وي در امور روحانيت است 
قرار است به زودي سكان هدايت بنياد شهيد و امور ايثارگران را در دست 
بگيرد.  در همين حال يك  منبع آگاه در نهاد رياس��ت جمهوري از قوت 
گرفتن احتمال حضور س��عيد پورعزيزي مدير مسئول روزنامه بهار و رضا 
سليماني مسئول روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام  در پست 
معاونت ارتباطات و اطالع رس��اني دفتر رئيس جمهور خبر داده. اين منبع 
آگاه اف��زوده: گمانه زني ها در خصوص انتصاب حس��ين واله از ديپلماتهای 
پيش��ين در پس��ت معاونت سياس��ي، امنيتي دفتر رئيس جمهور نيز قوت 

گرفته است.

رأی تعيين کننده در انتخابات شورا
  با خبر شديم كه اختالف يك رأي براي تعيين رئيس شوراي شهر 
چهارم سبب شده اس��ت كه گمانه زني هاي مختلفي در خصوص اين يك 

رأي صورت بگيرد. 
يك عضو شوراي شهر تهران در گفت و گو با مهر اظهار داشته: در جلسه 
رأي گيري براي رياس��ت شوراي شهر تهران غير از شخصيت هاي سياسي 
كه رأي ش��ان از پيش مش��خص بود عليرضا دبير و حسين رضازاده از قبل 
اعالم كرده بودند كه به چمران رأي مي دهند و هادي س��اعي نيز مشخص 
بود به مس��جد جامعي رأي خواهد داد اما عباس جديدي ورزش��كار ديگر 
عضو ش��وراي شهر كه تا چند روز قبل رأي خود را چمران اعالم كرده بود 
در روز رأي گيري به مس��جد جامعي رأي داد تا او به عنوان رئيس شوراي 

شهر انتخاب شود.

ضيافت دوچهره اعتدالی
  خبر رس�يده كه س��فر آيت اهلل هاش��مي رفس��نجاني ب��ه زادگاه 
حجت االسالم علي اكبر ناطق نوري بازتاب نسبتًا وسيعي در رسانه ها داشته 
اس��ت تا جايي كه هنوز اخبار پيرامون اين ديدار و محتوايش در رس��انه ها 
ادامه دارد.  ايس��نا، در اين خصوص  نوش��ته: اين دعوت كه همراه با صرف 
ناهار بود در رسانه ها به »ناهار سياسي« تعبير شده است. گفته مي شود در 
اين ضيافت ناهار طرفين درباره احتمال حمله امريكا به سوريه اظهار نگراني 
كرده و معتقد بودند كه اين حمله احتمالي،در روند مذاكرات ايران با غرب 

در ارتباط با پرونده هسته اي تأثير خواهد گذاشت. 

گزينه اي متفاوت براي جايگزيني روحاني
  يك خبر ديگر اين كه درمورد جانشين حسن روحاني در جايگاه 
رياست مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص گمانه زني هاي زيادي 
شده و اسامي متفاوتي براي جلوس بر اين كرسي مطرح است. پيش از اين 
برخي رسانه ها از علي يونسي، مجيد انصاري و حتي سيدمحمد خاتمي به 

عنوان گزينه هاي احتمالي آيت اهلل هاشمي نام برده بودند.
جايگزين حس��ن روحاني در نهادي كه از س��ال 71 در اتاق رياستش 
حضور داشته يعني مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت 
نظام  كه پيش از وي  موسوي خوئيني ها رياست آن  را بر عهده داشته گويا 
اين بار متفاوت تر از انتخاب هاي قبل اس��ت. گفته مي ش��ود رئيس مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام تاكنون با محمدرضا عارف و آيت اهلل ناطق نوري 
براي جايگاه رياس��ت مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مذاكره 
داشته اس��ت. در آخرين رايزني ها، آيت اهلل هاش��مي با آيت اهلل اميني امام 

جمعه قم ديدار و مذاكره داشته است. 

 بازجويي از فرزند 
يک مقام پيشين پرونده بيمه

  مطلع شديم كه كمال الدين پيرموذن نماينده مردم اروميه با بيان 
اي��ن كه يكي از متهمين اختالل در بازار ارز به ارتباط خود با فرزند معاون 
اول رئيس جمهور سابق اعتراف كرده است گفته: شنيده ام كه رحيمي براي 
رفع ابهام در خصوص پرونده بيمه ايران و اختالل در بازار ارز مورد بازجويي 
قرار گرفته اس��ت. وي در گفت و گو با مهر در خصوص بازداشت معاون اول 
رئيس جمهور سابق اظهار داشته: تا جايي كه اطالع دارم در خصوص بيمه 
ايران و اخالل در بازار ارز برخي اطرافيان رئيس جمهور سابق دست داشتند.  
پيرموذن  با بيان اين كه البته نمي گويم نقش آن ها بس��يار تأثيرگذار بوده 
است گفته: در اعترافات يكي از 5، 6 نفر اصلي كه باعث اخالل در بازار ارز 
شده اند و يكي از آن ها  كردزبان نيز است به اين موضوع اشاره شده كه وي 
با فرزند آقاي رحيمي در اين خصوص ارتباطاتي داشته است. وي در ادامه 
تأكيد كرده: كساني كه اين اخبار را براي من نقل كرده اند افراد مورد وثوقي 
هستند و شنيده ام كه به دليل ابهاماتي كه در خصوص عملكرد معاون اول 
رئيس جمهور س��ابق در خصوص بيمه ايران و مسائل ارز وجود داشته وي 

براي رفع ابهام مورد بازجويي قرار گرفته است.

هالكت قاتل شهيد صياد شيرازي
  دست آخر اين كه با گذشت سه روز از درگيري هاي پادگان اشرف، 
رس��انه ها جزئيات بيشتري از نفرات به هالكت رسيده سازمان منافقين در 

اين اردوگاه را منتشر كرده اند.
گفته مي شود زهره قائمي از مقامات ارشد اين گروهك كه در سال 1378 
مسئوليت عمليات ترور سپهبد شهيدعلي صياد شيرازي را برعهده داشته 
يكي از منافقين به هالكت رس��يده در درگيري اخير اردوگاه اشرف است. 
قائمي جزو محافظان مس��عود رجوي و معاون مريم قجر عضدانلو)رجوي( 
ب��ود كه در ش��وراي مركزي اين گروهك تروريس��تي نيز حضور داش��ت. 
وي پس از اس��تقرار منافقين در كمپ ليبرت��ي، به همراه تعدادي ديگر از 
اعضاي فرقه رجوي در پادگان اش��رف مستقر بود و مسئوليت اين پادگان 
را برعهده داش��ت. اما دراين ميان خبرهاي ديگر حاكي از آن است كه  به 
گفت��ه يك منبع آگاه عراقي خونريزي هاي بوجود آمده در اش��رف حاصل 
عملكرد س��ركردگان منافقين است.  به گزارش ايس��نا، اين مقام آگاه كه 
خواس��ت نامش فاش نش��ود، در رابطه با درگيري اخير در پادگان اش��رف 
افزوده: س��ركردگان منافقين كاماًل اطالع دارند كه ماندن در اش��رف براي 
نيروهاي آن ها خطرناك اس��ت و با توجه به نفرت مردم عراق از اين گروه 
به دليل س��ابقه جنايت هايشان هر لحظه امكان انتقامگيري مردم عراق از 

آن ها وجود دارد. 

تصويب افزايش سرمايه شرکت ملي نفت
در جلسه دیروز هيات دولت صورت گرفت

جلس��ه هيات دولت روز گذش��ته در حالي 
برگ��زار ش��د که به گفت��ه محمدرض��ا نوبخت 
س��خنگوي دول��ت اصلي ترين مصوبه جلس��ه 
مزبور افزايش سرمايه شرکت ملي نفت بود. وي 
همچنين از انتصاب محمد ابراهيم امين به سمت 
رياست کل بيمه مرکزي ايران خبر داد. نوبخت 
درخص��وص تصميم هيات وزي��ران درخصوص 
انتصاب محمد ابراهيم امين گفت: هيات وزيران 
پس از بررسي سوابق اجرايي و برنامه هاي آقاي 
امين، تصميم گي��ري كرد و در نهايت با انتخاب 
وي به عن��وان رئيس كل بيمه مركزي كش��ور 
موافقت ك��رد. نوبخت به س��واالتي درخصوص 
اليحه بودجه و ادامه روند يارانه ها توضيحاتي را 
ارائه داد. همچنين وزرا به سواالت مطرح شده از 

سوي خبرنگاران پاسخ دادند. 

  رد اليحه براي تعطيالت
سخنگوي دولت در توضيحات خود به ارسال 
متمم اليحه بودجه به مجلس اش��اره کرد. وي 
درخصوص تقديم اليحه اصالحيه بودجه ۹۲ به 
مجلس ش��وراي اسالمي گفت: اين اليحه كاماًل 
قاب��ل دفاع و واقع بينانه اس��ت و ترديد ندارم كه 
مجلس موافقت خود را با آن اعالم خواهد كرد. 

وي درخصوص مخالفت نمايندگان مجلس با 
دو فوريت اين اليحه گفت: رأي ندادن نمايندگان 
ب��ه دو فوريتي بودن اي��ن اليحه هم براي دولت 
توجي��ه پذير اس��ت چرا كه نماين��دگان همان 
گونه كه از قبل هم ب��ه دولت اعالم كرده بودند 
در شرف رفتن به تعطيالت به منظور سركشي 
به حوزه هاي انتخابيه خ��ود بودند و اين يكي از 
داليل اصلي رأي نياوردن دو فوريتي بودن اليحه 

اصالحيه بودجه است. 
س��خنگوي دول��ت در ادامه از بررس��ي ۲۰ 
مورد از طرح هاي مطرح شده در مجلس شوراي 
اسالمي كه از سوي نمايندگان ارائه شده بود خبر 
داد و گفت: تمامي اين ۲۰ مورد در جلسه هيات 
دولت مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت. نوبخت 
افزود: هيات وزيران در جلس��ه خود موفق ش��د 
روي هر ۲۰ مورد نظر كارشناسي خود را به طور 
مشخص ارائه كند و اعضا يك موضع واحد نسبت 

به اين طرح ها اعالم كردند. 

  جزييات اليحه بودجه
نوبخت در پاسخ به س��والي درباره جزييات 
اصالحيه بودجه س��ال 92 و اينکه آيا قرار است 
ما کاهشي در ميزان بودجه داشته باشيم گفت: 
آنچ��ه ک��ه در قان��ون بودجه س��ال 92 مطرح 
شده اس��ت، قابل تحقق نيست و عملکرد سال 
گذش��ته مجلس و بودجه پنج ماهه سال 92 به 
صراح��ت آن را نش��ان مي ده��د. وي افزود: اين 
تورم 44درصدي امروز که از کرات ديگر نيامده 
اس��ت اين هم حاصل تصميم گيري هاي س��ال 
گذشته است که هيچ فردايي نداشته است غيراز 
برخي آثار رواني که در کوتاه مدت خود را نشان 
مي دهد بقيه تصميمات آثار خود را در درازمدت 
نش��ان مي دهد. وي افزود: آنچه که در اصالحيه 
اليحه بودجه س��ال 92 مطرح شده بود اين که 
س��قف هزينه هاي بودجه را به ميزان 210هزار 
ميليارد توم��ان که منابع قابل اطمينان اس��ت 
پايين بکش��يم. البته منابعي که در بودجه است 
140هزار ميليارد تومان است به 10هزار ميليارد 
تومان از اين بودجه يک منبع اضافه کرده ايم تا 
مجبور نش��ويم ميزان هزينه ها و منابع را از حد 
معيني پايين تر بکشيم. سخنگوي دولت اضافه 
کرد: اي��ن 10هزار ميليارد تومان هم صرفًا براي 

طرح هاي عمراني است 
بيش  هم اکن��ون  ک��ه 
از س��ه ميليون خانوار 
از اي��ن مح��ل ارت��زاق 
مي کنند و اگ��ر منابع 
دولت کاهش پيدا کند 
از طرح هاي عمراني اين 
کاهش انجام مي شود و 
اين ب��ه معناي کاهش 
حقوق و مزاياي کساني 
اس��ت ک��ه در بخ��ش 
خصوصي کار مي کنند 
 44 اص��ل  خ��الف  و 
قانون اساسي مي باشد. 
نوبخت گفت: اصالحيه 
که ما به بودجه داده ايم 
کام��اًل منضبط اس��ت 
و س��بب مي شود همه 
بح��ث  در  دس��تگاه ها 
بودج��ه کاماًل منضبط 

باش��ند. من اطمينان دارم همکاران ما در هيات 
محترم وزيران همه همپيمان ش��دند که منافع 
ملي را ببينند و نه منافع بخش��ي خ��ود را و به 
همين جهت خ��ود آن ها پذيرفته اند که کاهش 

سقف منابع بودجه اي را قبول کردند. 

  در مرحل�ه اول هدفمند كردن يارانه ها 
هيچ تغييري ايجاد نمي شود

نوبخت با بيان اينکه در مرحله اول هدفمندي 
يارانه ها كه هفت ماه از آن باقي مانده است، هيچ 
تغيي��ري در آن صورت نخواهد گرفت، گفت: در 
مرحله دوم بازبيني ها و آسيب شناسي هاي الزم 
صورت خواهد گرفت تا مش��خص شود آنچه كه 
اجرا شده مطابق قانون بوده است يا خير؟ نوبخت 
ب��ا بيان اين كه براي اجراي مرحله دوم از نظرات 
كارشناس��ي استفاده خواهيم كرد، گفت: اكنون 
هر ماه مبلغ س��ه ه��زار و ۵۰۰ ميليارد تومان با 
وجود تمام مش��كالت مالي كه در كشور وجود 
دارد، بي��ن مردم پول توزيع مي ش��ود ولي بايد 
بررسي و مشخص شود كه آيا همه اقشار جامعه 
ني��از به دريافت يارانه دارند؟ كه اين مس��ائل در 

مرحله دوم مشخص خواهد شد. 

  اصالح قراردادهاي نفتي
پ��س از پايان جلس��ه هيات دول��ت وزرا به 
س��واالت خبرنگاران پاس��خ دادند. بيژن نامدار 
زنگن��ه وزير نفت دول��ت يازدهم در پاس��خ به 

سوالي درباره تغيير س��اختار قراردادهاي نفتي 
گفت: اين تغييرات ب��ه منظور افزايش جذابيت 
براي ش��ركت هاي نفتي داخلي و خارجي انجام 
مي ش��ود. وي افزود:  اين تغييرات سبب تقويت 
زنجيره اکتشاف، توسعه و بهره برداري در مجموعه 
صنعت نفت مي شود و در مجموع از نظر مالي به 
نفع کشور است. وزير نفت در ادامه تصريح کرد: 
به نظر ما بايد امتيازات ارائه شده به شركت هاي 
مختلف براي توس��عه ميادي��ن نفتي به گونه اي 
باش��د که به توليد صيانتي در کشور کمک الزم 
شود. همچنين زنگنه در پاسخ به سوالي درباره 
قراردادهاي جديد گازي در کش��ور گفت: ما در 
فکر اين مسأله هستيم اما هنوز قرارداد جديدي 

را در اين باره به تصويب نرسانديم. 

  ايران سالح به سوريه نمي دهد
يک��ي از جنجالي ترين خبره��اي اين روزها 
در سطح جهان مسأله سوريه و جنگ احتمالي 
امريكا اس��ت، با توجه به اوضاع موجود، س��ردار 
حس��ين دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مس��لح در پاسخ به اين س��وال که آيا در صورت 
حمله به سوريه نياز است که ايران به اين کشور 
تجهيزات دفاعي ارسال کند، گفت: نياز نيست که 
ما تجهيزات دفاعي به س��وريه بفرستيم چرا که 
اين کشور تجهيزات پدافندي و آفندي مناسبي 
را دارد. وي همچنين درب��اره برگزاري رزمايش 
ديگر  با  مشترک 
کشورها نيز تاكيد 
برگ��زاري  ک��رد: 
رزمايش مشترک 
کش��ورهاي  ب��ا 
همس������ايه در 
م��ا  کار  دس��تور 
نيست و برنامه اي 
نبوده است. امروز 
آنچ��ه در منطقه 
جريان پيدا کرده، 
برنامه ه��اي رژيم 
صهيونيس����تي 
و امري��كا اس��ت 
و آن ه��ا ت��الش 
مي کنن��د اهداف 
در  را  خودش��ان 
تامي��ن  منطق��ه 
س��ردار  کنن��د. 
تصريح  دهق��ان 
کرد: امروز در س��وريه، جرياني تروريستي شکل 
گرفته که مقابل مردم ايستاده و مشکل اصلي نيز 

همين جريان تروريستي است. 

  روحاني به نيويورک مي رود
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه از قطعي 
شدن سفر رئيس جمهور به نيويورک خبر داد ودر 
ادامه گفت: سخنراني در صحن سازمان ملل در 
حوزه خلع سالح هسته اي، ديدار با ايرانيان مقيم 
امريكا، س��خنراني در خلع س��الح هس��ته اي از 

برنامه هاي رئيس جمهور است. 
وي درخص��وص تحوالت ام��روز منطقه نيز 
گفت: تصميم جنگ به سوريه تصميمي نيست 
که کنگ��ره بخواهد در م��ورد آن تصميم گيري 
کن��د و براي اين گونه اقدام ه��ا مرجع قانوني آن 
مش��خص شده است.  وي در پاسخ به اين سوال 
که آيا تهران پيغام خاصي را به اس��د در روزهاي 
اخير انتقال داده اس��ت يا خير، گفت: ما پيامي 
به صورت خاص به رئيس جمهور سوريه نداديم. 
جمهوري اس��المي مواضع خود را اعالم کرده و 
گفتيم که هرگونه اقدام نظامي در منطقه ما هم با 
اصول حقوق بين الملل مغايرت دارد و هم بيرون 
بردن کار از چارچوب سازمان ملل متحد است و 
موجب عواقب ناخواسته اي در منطقه خواهد بود 
که حتمًا هرکس حمله را شروع کند، نمي تواند 
عواق��ب آن را کنترل کند. وي افزود: احس��اس 
مي کنيم که يک گروه تندرو در منطقه ما و حتي 

در داخ��ل امريكا دامي براي اوباما و همه منطقه 
ما گسترده اند و اميدواريم کسي گرفتار اين دام 
نشود و کساني که اميدوار به آينده بهتر در اين 
منطقه هس��تند، بايد تمام تالش خود را به کار 
گيرند از يک جنگ فاجعه آميز جديد جلوگيري 
کنند. ظريف درخصوص احتمال برگزاري نشست 
فوق الع��اده جنبش غيرمتعهده��ا مبني بر مانع 
شدن در جنگ احتمالي در منطقه نيز گفت: ما و 
همکارانمان در دفتر هماهنگي جنبش عدم تعهد 
که در س��ازمان ملل متحد در نيويورک مستقر 
هستند، مشغول رايزني هستيم، چرا که جنبش 
عدم تعهد موضع اصولي مخالفت با استفاده از زور 
در منطقه را دارد و همواره بر اين موضع پافشاري 
کرده است. ظريف در پايان با اشاره به مذاکرات 
هس��ته اي بين ايران و آژان��س تصريح کرد: تيم 
مذاکره كننده ايران ب��ا آژانس بين المللي انرژي 
اتمي از س��وي رئيس جمهور مشخص شده، اما 

بايد از سوي دفتر رئيس جمهور اعالم شود. 

  نامه وزير کشور 
به رهبر انقالب

عبدالرضا رحماني 
کش��ور  وزير  فضلي 
در پاس��خ به سوالي 
مبني ب��ر اين که آيا 
شما به رهبر معظم 
انقالب درباره تفويض 
فرمانده  اختي��ارات 
انتظام��ي  ني��روي 
نامه  وزير کش��ور  به 
اظه��ار  نوش��ته ايد، 
نامه اي  هنوز  داشت: 
ننوشته ام و به وقتش 
اين نام��ه را خواهم 
نوشت. وي در پاسخ 
ديگري  س��وال  ب��ه 
برخي  انتشار  درباره 
اخبار مبني بر ابقاي 
هش��ت  الي  هف��ت 
استاندار دولت سابق 

تاكيد کرد: اين موضوع صحت ندارد. وزير  کشور 
در پاس��خ به اين سوال که تغيير معاونان وزارت 
کش��ور تا چه زماني قطعي خواهد ش��د، اظهار 
داش��ت: اين موضوع مشخص نيست و عجله اي 

در اين باره نداريم. 

  تکذيب وزير دادگستري
وزير دادگستري انتش��ار برخي اخبار درباره 
انتق��ال برخي از ادارات ق��وه قضاييه را به وزارت 

دادگستري تکذيب کرد. 
مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري دولت 
يازدهم در پايان جلسه هيات دولت در پاسخ به 
سوالي در رابطه با اين که آيا نامه اي به رئيس قوه 
قضاييه براي انتقال بخشي از ادارات قوه قضاييه 
به وزارت دادگس��تري نگاشته ايد يا خير، گفت: 
من چنين نامه اي به رئيس قوه قضاييه ننوشته ام 
و تاکن��ون حتي يک ديدار خصوصي با ايش��ان 
نداش��ته ام. وي درباره اينکه آيا اين وزارتخانه به 
ساختمان الدن منتقل مي ش��ود، گفت:  وزارت 
دادگستري و ساختمان آن کاربرد اداري ندارد و 
ما بايد براي فعاليت بهتر به مکان ديگري منتقل 

شويم که هنوز جاي آن مشخص نيست. 

  يارانه ها ادامه دارد
علي طيب نيا مرد اقتصاد ايران درباره اينکه 
گفته مي شود تعيين نرخ س��ود بانکي براساس 
نرخ بازار خواهد بود، گفت: نرخ سود بانکي تنها 
براس��اس عقود اسالمي تعيين مي ش��ود و اين 
خبر نادرس��ت اس��ت. هرگونه تعيين دستوري 
درخصوص نرخ سود بانكي در كشور خالف شرع 
محس��وب مي ش��ود.  وزير اقتصاد همچنين در 
پاسخ به اين سوال كه آيا در پرداخت يارانه هاي 
نقدي به دهك هاي پردرآمد جامعه تغيير صورت 

خواهد گرفت، گفت: روند كنوني پرداخت يارانه ها 
ادامه مي ياب��د و اگر نيازي به تغيير در اين رويه 

باشد اين تغيير در مرحله دوم اعمال مي شود. 

  قانون تعاون را از مجلس پس مي گيريم
وزي��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ي ب��ر 
بازپس گي��ري قانون تع��اون از مجلس و اصالح 
آن تاكي��د کرد.  علي ربيعي وزي��ر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي در پاسخ به سوالي درباره ضرورت 
راه ان��دازي تعاوني هاي از کار افتاده گفت: برنامه 
ما در س��ال جاري همين اس��ت؛ ما تعاوني هاي 
تعطيل شده را شناسايي کرديم و زيرساخت هاي 
الزم را آماده مي کني��م تا بتوانيم دوباره آن ها را 
احيا کنيم. وي همچنين به اليحه قانون تعاون 
که هم اكنون در مجلس ش��وراي اسالمي مطرح 
شده است، اشاره کرد و افزود: تالش مي کنيم اين 
اليحه را برگردانده تا کارشناس��ي بهتري درباره 
آن صورت گيرد و قانون قوي تري تقديم مجلس 
شود. همچنين وزير تعاون بر ضرورت نشان دادن 
هر چه بيشتر جايگاه تعاون در داخل کشور تاكيد 
کرد و گفت: بايد در اين زمينه کار بيش��تري در 

سطح جامعه صورت بگيرد. 

  هيات مديره فعلي خانه سينما منحل و 
انتخابات آزاد تشکيل مي شود

عل��ي جنتي وزير ارش��اد با تاكي��د بر اينکه 
تفرقه بين س��ينماگران بايد از بين برود، گفت: 
سياس��ت وزارت ارشاد، ايجاد يک خانه سينما با 
هيات مديره اي جديد است تا تمام سينماگران را 
زير يک س��قف جمع کند. وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي تصريح کرد: تفرقه و اختالفي را که بين 
س��ينماگران افتاده بايد ح��ل و فصل و ضوابط 
جديدي براي شان تعيين کرد. وي خاطر نشان 
کرد: سياست ايجاد يک خانه سينما به معاونت 
سينمايي وزارت ارشاد واگذار شده و همه تالش 
ما اين اس��ت ک��ه مجموعه س��ينماگران را زير 
يک س��قف متمرکز و مصائب و مشکالت آن ها 
را حل کنيم. جنتي اف��زود: هيات مديره اي که 
در حال حاضر وجود دارد بايد منحل ش��ود و با 
تشکيل يک مجمع عمومي و انتخابات آزاد هيات 
مديره جديد کار خودش را آغاز کند و همه تابع 

مجموعه جديد باشند. 

  تالش وزارت ورزش براي اردوي تيم ملي
س��يد رضا صالحي اميري سرپرست وزارت 
ورزش و جوان��ان درخص��وص برنامه ه��اي اين 
وزارتخانه براي فوتبال گفت: تالش خواهيم کرد 
سفر اردويي تيم ملي ايران به پرتغال برگزار شود. 
وي افزود: در اين زمينه آقاي کفاشيان نشستي 
با من داش��ت و قرار شد تصميمات الزم را اتخاذ 
کنيم. سرپرست وزارت ورزش و جوانان در پاسخ 
به س��والي درباره تغيير مديران عامل استقالل 
و پرس��پوليس گفت: اين موضوعي نيس��ت که 
درباره آن به س��رعت تصميم بگيريم و بايد کار 

کارشناسي صورت بگيرد. 

  دولت در اصالح بودجه 92 مشکلی ندارد
حجت االس��الم  
مجيد انصاري، معاون 
رئي��س  پارلمان��ي 
جمهور در حاش��يه 
دولت  هيأت  جلسه 
در جمع خبرنگاران 
عدم  اظهارداش��ت: 
فوريتي  دو  تصويب 
اصالح اليحه بودجه 
به معناي عدم تعامل 
دولت  ب��ا  مجل��س 
نبايد تلقي شود. وي 
تصريح كرد: دوستان 
م��ا در كميس��يون 
برنام��ه و بودج��ه و 
اقتصاد و دارايي اين 
نظر را داش��تند كه 
در رابط��ه با اصالح 
بودجه خيلي احتياج 
به قانونگذاري فوري 
نباش��د و مي توان از 
دولت  مكانيزم هاي 
اس��تفاده كرد و در واقع موضوع كاماًل طبيعي و 
ع��ادي بود و دولت در بح��ث اصالح بودجه 92 
مشكل خاصي ندارد. انصاري گفت: در اين راستا 
اهرم هايي در اختيار دولت اس��ت كه مي تواند از 
آن استفاده كند، ضمن اين كه ما در كميسيون 
مربوطه بع��د از تعطيالت مجل��س حضور پيدا 
خواهي��م ك��رد و اين موض��وع را ب��ا همكاري 
نمايندگان محترم به سامان مي رسانيم. معاون 
پارلماني رئيس جمهور در ادامه گفت: نكته اي كه 
در اخبار آمده و منشأ سوء برداشت شده اين بود 
كه گفته ش��ده نه تنها دو فوريت تصويب نشده، 
بلكه يك فوريت هم تصويب نشده است كه اين 
درست نيست؛ چرا كه لوايح بودجه و اصالحات 
آن طبق آئين نامه يك ش��وري اس��ت، بنابراين 
وقتي دو فوريت تصويب نش��د خود به خود يك 
شوري است و نيازي به تصويب يك فوريت نبود، 
بنابراي��ن عماًل يك فوريتي اس��ت و از اين نظر 

مشكلي وجود ندارد.  
وي اضافه كرد: با توج��ه به اين كه ديروز روز 
اول كاري م��ن در مجل��س بود با اقب��ال و ابراز 
محبت گسترده نمايندگان مجلس مواجه شدم 
و الزم مي دانم از ابراز محبت تمامي نمايندگان 
تشكر كنم، همه دوس��تان ما از فراكسيون ها و 
جناح هاي مختلف ك��ه در مجلس حضور دارند 

تشريف آوردند و به بنده ابراز محبت كردند.
انص��اري همچنين تأكيد كرد: من به تعامل 
گسترده و س��ازنده و روزافزون مجلس با دولت 
در حل مش��كالت مردم و پيش��برد امور كشور 
بس��يار اميدوارم. معاون پارلماني رئيس جمهور 
همچنين در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر مهلت 
رئيس جمهور براي معرفي وزراي باقيمانده، افزود: 
آقاي رئيس جمهور طبق قانون فرصت كافي در 

اين باره دارد.
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سیاست

اخبار
ورزش نقش مهمي در حفظ جوانان و 

همبستگي ملي دارد
حجت االسالم والمسلمين سيد محمد خاتمي در مراسم بزرگداشت زنده ياد 
»ناصر حجازي«، با بيان اين كه بزرگداشت مرحوم حجازي در واقع بزرگداشت 
بزرگي و مردانگي است، اظهار داشت: وي با مناعت طبع، كسي بود كه دل هاي 
بس��ياري را شاد كرد و به طور كلي بزرگداشت وي تكريم فضيلت است و يادش 

را گرامي مي داريم. 
سيد محمد خاتمي خاطرنشان كرد: امروز در خبرها آمده بود كه براي انتقال 
يك فوتباليست به تيم رئال مادريد هشتاد و سه ميليون پوند هزينه شده است. 
صالحي اميري هم مي گويد كه ورزش ايران نيازمند ش��ش هزار ميليارد تومان 
است كه به عبارتي نزديك به يك ششم مبلغ انتقال اين بازيكن است و اين نشان 
مي دهد اقتصاد ورزشي در سال هزاران ميليارد دالر درآمدزايي در جهان دارد. اين 

نشان مي دهد ورزش امروزه نقش بسيار مهمي در اقتصاد كشورها ايفا مي كند. 
وي در ادام��ه گفت: من بايد به اين نكته بپ��ردازم كه براي نجات ورزش در 
كش��ورمان چه بايد انجام دهيم. دولت بايد در جهت بس��ط زيربناهاي ورزش و 
كمك به تقويت پايه و اس��اس ورزش كش��ور و تالش براي تأمين امكانات براي 
حض��ور موفق در عرصه هاي بين المللي تالش كند و باقي امور را به مردم واگذار 
كن��د. بايد با توجه به مظلوميت ورزش در ايران دولت كمك كند تا ورزش روي 

پاي خود بايستد. 
سيد محمد خاتمي با تأكيد بر اين كه ورزش نقش مهمي در حفظ جوانان و 
ترميم همبستگي ملي دارد، يادآور شد: در كجا سراغ داريد كه زنان و مردان از هر 
طيف و طبقه اجتماعي به خاطر حادثه اي مانند راه يافتن تيم ملي به جام جهاني 
اين گونه با هم پيوسته شوند يا به خاطر موفقيت ورزشكاران در المپيك به اين 

ميزان خوشحالي خود را بروز دهند. 
وي خط��اب به سرپرس��ت وزارت ورزش و جوانان، خاطرنش��ان كرد: آقاي 
صالحي اميري شما فرد شايسته اي هستيد و براي رشته اي مانند فوتبال بايد موانع 
را برطرف كنيد. اين ها همان چيزهايي است كه مرحوم حجازي مي خواست. همه 
رش��ته ها مخصوصًا فوتبال عالوه بر نقشي كه در اقتصاد دارد يك رشته علمي، 
هنري، فرهنگي و اجتماعي مهم است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. به طور 
ويژه ورزش قهرماني يك ضرورت در عرصه اجتماعي اس��ت و اگر ما آن را مانند 

يك تفريح به حساب بياوريم قطعًا باخته ايم.

رحيمی رئيس ديوان محاسبات شد
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 
امين حس��ين رحيمي را به عنوان رئيس 

ديوان محاسبات انتخاب كردند.
ابوترابي   حجت االسالم محمد حسن 
ف��رد، رئيس جلس��ه علني روز گذش��ته 
مجل��س در هن��گام معرف��ي رحيمي به 
نماين��دگان براي تصدي رياس��ت ديوان 
محاس��بات گفت: آق��اي مصباحي مقدم 

رئيس كميسيون برنامه و بودجه در اجراي ماده 11 آئين نامه امين حسين رحيمي 
همكار ارجمند ما در دوره گذشته مجلس و دادستان فعلي ديوان محاسبات را به 

عنوان گزينه پيشنهادي براي تصدي رياست ديوان محاسبات معرفي كردند. 
رحيم��ي كه با رأي نمايندگان به عنوان رياس��ت جديد ديوان محاس��بات 
انتخاب شده است يكي از برنامه هاي خود را كمك به دولت براي تخفيف به موقع 
اعتبارات، قرار گرفتن بودجه در مسير توسعه و آموزش گسترده مديران مالي براي 

جلوگيري از بروز تخلفات عنوان كرد. 
نمايندگان با 179 رأي مثبت از مجموع 190 رأي اخذ شده به رحيمي براي 
رياست ديوان محاسبات رأي اعتماد دادند كه به گفته ابوترابي او توانست رأي 95 
درصدي كس��ب كند. امين حسين رحيمي پيش از اين در دوره هشتم مجلس 

نماينده بوده و بعد از آن به عنوان دادستان ديوان محاسبات فعاليت كرد.

پيام غرب به دمشق
عدنان حسن محمود، سفير سوريه در همايش سوريه سنگر مقاومت که ديروز 
در سالن سيد الشهدا برگزار شد، به کشورهای مرتجع منطقه، غرب و امريکا که 
تمام تالش خود را برای جنگ با سوريه محقق کردند اشاره کرد و گفت: هدف 
آنها به زانو درآوردن محور مقاومت است. چرا که در آغاز اين جنگ معاون وزير 
دفاع امريکا آشکارا اعالم کرد چنانچه رابطه خود را با ايران قطع کنيد، اين جنگ 

پايان می يابد. 
س��فير س��وريه با تاکيد بر اين که وقتی کش��ورهای غربی ديدند گروه های 
تروريستی شکس��ت  خوردند، تصميم گرفتند مستقيمًا وارد عمل شوند، افزود: 
داليل مس��تدلی وجود دارد که نشان می دهد گروه های تکفيری و تروريستی از 
سالح های شيميايی عليه ارتش و ملت سوريه با حمايت کشورهای مرتجع منطقه 

و غرب استفاده می کند.

آيت اهلل خاتمي خطيب اين هفته نماز جمعه 
نماز عبادي سياسي جمعه اين هفته 
تهران ب��ه امامت آي��ت اهلل خاتمي اقامه 
خواهد شد.  مراسم اين هفته نمازجمعه 
از س��اعت  11:50 در دانشگاه تهران آغاز 
و حجت االس��الم والمسلمين سيد غدير 
هاشمي مشاور فرهنگي ستاد نمازجمعه 
تهران درخصوص ميالد باسعادت حضرت 
معصوم��ه)س( س��خنراني خواه��د کرد.  

همچنين آيت اهلل عالمي، نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد کشاورزي درخصوص 
نقش زکات در اقتصاد اس��المي و تحقق حماس��ه اقتص��ادي پيش از خطبه ها 

سخنراني مي کند

 مجوز قطعي به دانشگاه احمدي نژاد 
داده نشده

غالمعلي نادري مديركل دفتر آموزش هاي غيردولتي غيرانتفاعي وزارت علوم 
در گفت وگو با تس��نيم درباره صدور مجوز براي پذيرش دانشجو دانشگاه جامع 
بين المللي ايرانيان با اشاره به اين كه براي مهرماه دانشجويي در اختيار اين دانشگاه 
قرار نگرفته است، گفت: ممكن است اين دانشگاه با طي مراحل مختلف، مجوز 
پذيرش دانشجو براي بهمن ماه در مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته دريافت 
كند. وي با بيان اين كه دانشگاه جامع بين المللي براي پذيرش دانشجو در تكميل 
ظرفيت فرصت دارد، گفت: اگر اين مؤسس��ه مراحل دريافت مجوز خود را پس 
از بازديد از محل و تأييد فضا بگذراند و مجوز قطعي خود را در شوراي گسترش 
دريافت كند، نهايتًا در رشته هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در بهمن ماه و در 
شرايطي كه ظرفيتي از سوي سازمان سنجش براي تكميل ظرفيت اعالم شود، 

دانشجو داده مي شود. 
اين دانشگاه تا پايان شهريور مهلت دارد براي اين مسأله اقدام كند. وي تأكيد 
كرد: اين مؤسسه تاكنون نامه اي به دفتر آموزش هاي غير دولتي و غير انتفاعي 
نداده اس��ت تا بتوان اين مراحل را پيگيري كرد.نادري تصريح كرد: اين مؤسسه 
مجوز اوليه خود را از شوراي عالي دريافت كرده است. بعد از اين مجوز اوليه بايد 
فضا را مشخص كنند و امكانات را اعالم كنند و به استناد آن، مجوز قطعي داده 
مي ش��ود. تا اين لحظه اين مراحل انجام نگرفته اس��ت و مجوز اوليه شورا هيچ 

تعهدي را براي وزارت علوم ايجاد نمي كند و مهلت اين مجوزها يك ساله است.

انگيزه دور جديد مخالفت با هاشمي
حجت االس��الم والمسلمين قدرت اهلل 
عليخاني مش��اور پارلماني رئيس مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام در گفت و گو با 
يك س��ايت خبري دالي��ل حمالت اخير 
برخ��ي محافل و رس��انه ها به هاش��مي 
رفسنجاني را  شكست انتخاباتي اخير آن ها 
مي داند. عليخاني درب��اره دور تازه حمله 
برخي رس��انه ها و افراد خ��اص به آيت اهلل 
هاشمي گفت: همه مي دانند كه ناراحتي 

اين جماعت از چيست. عصبانيت اصلي آن ها از شكست در انتخابات است و اكنون 
آن ها صرفًا به دنبال بهانه هايي مي گردند تا در هر مناسبتي اين ناراحتي را در قالب 

انتقاد از دولت يا آيت اهلل هاشمي آن هم تحت عناوين ديگري بروز دهند.

W W W . i r a n - n e w s p a p e r . c o m

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سه ش��نبه ش��ب در تماس های تلفنی جداگانه با 
وزی��ر امور خارجه هلند و معاون نخس��ت وزیر و وزیر امور خارج��ه و تجارت ایرلند، 
آخری��ن تحوالت بین المللی در قبال س��وریه را مورد رایزنی ق��رار داد.طرفین در این 
گفت و گوها ضمن تاکید بر راهکار سیاس��ی به منظور حل بحران س��وریه، توسل به زور 
را مردود دانس��تند.همچنین وزیر ام��ور خارجه اندونزی نیز در تم��اس تلفنی با وزیر 
ام��ور خارجه کش��ورمان، ضمن رایزنی پیرامون تحوالت س��وریه، بر ضرورت توجه به 
رون��د دموکراتیک به عنوان تنها راه ممکن برای خروج از بحران س��وریه تاکید کرد. 

ادامه تالشهای ايران برای حل بحران سوريه
دریادار غالمرضا خادم بي غم جانشین فرمانده نیروي دریایي ارتش در حاشیه دومین 
روز همایش ملي فناوري هاي نوین دریایي در نوش��هر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
حضور در آب هاي آزاد حق همه کشورهاي جهان است، اظهار کرد: حضور در آب هاي 
آزاد هم نشان دهنده توان نظامي کشورهاست و هم در بعد سیاسي مي تواند تاثیرگذار 
باش��د. البته ما بعد آموزش��ي را هم در نظر گرفته ایم. وي ادام��ه داد: نیروي دریایي 
ارتش حضور در آب هاي آزاد از جمله دریاي مدیترانه و سایر دریاها و تنگه ها را در 
برنامه خود دارد که البته این حضور به تصمیم ستاد کل نیروهاي مسلح بستگي دارد. 

براي حضور در مديترانه برنامه داريم

اهم مصوبات هيأت دولت
هيات وزيران صبح ديروز به رياست حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحاني 

رئيس جمهور تشكيل جلسه داد. 
در اين جلس�ه تعدادي از پيشنهادهاي دس�تگاه هاي اجرايي كشور پس از بحث و 

بررسي، از تصويب هيأت وزيران گذشت كه اهم آن ها عبارتند از:
- تعيين محمد ابراهيم امين به عنوان رئيس كل بيمه مركزي.

- افزايش سرمايه شركت ملي نفت ايران.
- تكليف وزارت امور اقتصادي و دارايي به تشكيل مجامع عمومي بنگاه هاي دولتي 
قابل واگذاري و همچنين تفويض اختيار اعمال نمايندگي سهام متعلق به دولت در 
مجامع عمومي بنگاه هاي غيردولتي مشمول واگذاري به نماينده يا نمايندگان وزارت 

امور اقتصادي و دارايي.
- اليحه موافقتنامه تش�ويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري و اليحه موافقتنامه 

بازرگاني بين دولت هاي جمهوري اسالمي ايران و بروندي.
- مج�وز امضاي مقدماتي موافقتنامه كش�تيراني تج�اري – دريايي بين دولت هاي 

جمهوري اسالمي ايران و جمهوري تانزانيا.
- اليحه موافقتنامه همكاري بين دولت هاي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري خلق 

چين در زمينه مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي. 
در ادامه اين جلسه تعداد 20 طرح نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مورد بررسي 
ق�رار گرف�ت و دولت نظر خود را در خصوص آن ها اعالم نمود و مقرر ش�د از طريق 

معاونت امور مجلس رياست جمهوري به مجلس منعكس گردد.

اكنون هر ماه مبلغ سه 
هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان با وجود تمام 

مشكالت مالي كه در 
كشور وجود دارد، 

بین مردم پول توزیع 
مي شود ولي باید بررسي 
و مشخص شود كه آیا 

همه اقشار جامعه نیاز به 
دریافت یارانه دارند؟

هرگونه اقدام نظامي در 
منطقه هم با اصول حقوق 

بین الملل مغایرت دارد 
و هم بیرون بردن کار از 

چارچوب سازمان ملل 
متحد است و موجب 

عواقب ناخواسته اي در 
منطقه خواهد بود که حتمًا 

هرکس حمله را شروع 
کند، نمي تواند عواقب آن 

را کنترل کند


