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 ادامه حاشيه ها درباره اظهارات 
هاشمي رفسنجاني

ــوريه  ــنجاني، درباره س ــارات آيت اهللا هاشمي رفس اظه
ــت  همچنان محل بحث و اظهار نظر موافقان و مخالفان اس
ــروز عليرضا زاكاني، نماينده تهران در مجلس در نطقي  و دي
ــتار توضيح رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در  خواس

اين زمينه شد. 
زاكاني با اشاره به برخي نقل قول ها از هاشمي رفسنجاني 
مبني بر جعلي بودن فايل صوتي منتسب به او درباره مسائل 
ــخص آقاي  ــه منتظر تكذيب ش ــت: بي  صبران ــوريه، گف س
ــتيم و از  ــوي وي هس ــمي و اعالم مواضع صريح از س هاش
ــيدگي و  ــم موضوع را رس ــز مي خواهي ــات ني وزارت اطالع

اطالع رساني كند.
البته علي مطهري، ديگر نماينده تهران هم ديروز در اين 
زمينه واكنش نشان داد و با بيان اين كه فيلم سخنراني رئيس 
ــت، گفت: من  ــخيص مصلحت نظام را ديده اس ــع تش مجم
ــاختگي  خودم اين فيلم را ديدم و قاعدتا آن فيلم نمي تواند س
ــد؛ به نظر من آقاي هاشمي اين حرف را زده و مي خواهد  باش
ــه معني حمايت  ــان ب ــدي باز كند، اما اظهارات ايش راه جدي
ــن نماينده اصولگراي  ــت. اي ــوريه نيس از حمله آمريكا به س
ــد بگويند كه اظهارات  ــس تاكيد كرد: برخي مي خواهن مجل
ــت، در حالي كه اين طور  ــان نوعي همكاري با آمريكاس ايش

نيست.
ــمي  ــه نقل از آيت اهللا هاش ــر مطلبي ب ــاي اخي در روزه
ــه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام  ــنجاني در جلس رفس
منتشر شد كه دولت سوريه را متهم به بمباران شيميايي مردم 
ــوي دفتر مجمع  ــور مي كند كه البته اين مطلب از س اين كش
ــخيص مصلحت تكذيب شد اما بعد از اين تكذيب، فايلي  تش
صوتي با صداي آيت اهللا هاشمي رفسنجاني با مضمون همان 
ــد كه البته آيت اهللا سيديوسف طباطبايي نژاد،  خبر منتشر ش
امام جمعه اصفهان به نقل از رئيس مجمع تشخيص مصلحت 

نظام، اين فايل صوتي را ساختگي عنوان كرده است. 
در جستجوي جايگزيني

براي آيت اهللا خوشوقت
ــالمي گفت كه  ــداري انقالب اس ــخنگوي جبهه پاي س
ــاي جايگزيني مرحوم  ــوراي مركزي اين جبهه گزينه ه ش

آيت اهللا خوشوقت را بررسي مي كند.
ــت: جبهه  ــنا گفته اس ــه ايس ــي زاده ب ــين قاض  اميرحس
ــش نفر را براي جايگزيني مرحوم آيت اهللا  پايداري پنج يا ش
ــوقت در نظر دارد كه بعد از جمع بندي روي گزينه هاي  خوش
موردنظر، اين افراد براي انتخاب نهايي به شوراي فقها اعالم 

مي شوند. 
ــوراي فقها دارد كه  ــورايي با عنوان ش ــه پايداري ش جبه
آيت اهللا خوشوقت يكي از اعضاي آن  بود. آيت اهللا خوشوقت 

سال گذشته دار فاني را وداع گفت. 
جانشين روحاني كيست؟

با پيروزي حسن روحاني در انتخابات اخير، كرسي رياست 
مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ــي مانده و گمانه زني ها درباره جايگزين احتمالي روحاني  خال
در اين سمت ادامه دارد. در حالي كه تا چندي قبل از محمدرضا 
ــئوليت  عارف به عنوان مهم ترين گزينه مطرح براي اين مس
ــد، قدرت اهللا عليخاني، مشاور پارلماني رئيس  نام برده مي ش
ــخيص مصلحت به سايت انتخاب گفته است كه  مجمع تش
ــتراتژيك مجمع به آقاي ناطق  ــت مركز تحقيقات اس رياس

نوري و آيت اهللا اميني هم پيشنهاد شده است.
پديده عجيب در آزمون دكتري

ــال با پديده  ــان پذيرش در آزمون دكتراي امس متقاضي
ــده اند.  برخي از افرادي كه در اين آزمون  جديدي روبه رو ش
ــي آنها اعالم  ــد در كارنامه نهاي ــركت كرده اند، مي گوين ش
ــت كه آيا پذيرش شده اند يا نه و در حال تعليق قرار  ــده اس نش
ــي از داوطلبان در صفحه  ــد. به گزارش فرارو، بعض گرفته ان
ــدند:  ــي خود با اين عبارت روبه رو ش ــاهده كارنامه نهاي مش
ــماره  ــه دليل نقص پرونده جهت آگاهي از وضع خود با ش «ب
تلفن.... تماس حاصل فرماييد». پاسخ هاي متصدي مربوط 
به داوطلبان معلق، حاكي از آن است كه وضع استعالمي اين 
داوطلبان از برخي مراجع نظارتي دچار مشكل است يا اساسا 

جواب استعالمي براي آنها نيامده است.
زيباكالم: روحاني نه روسو است، نه ماندال

 نه هاول و نه بازرگان!
صادق زيباكالم از استادان علوم سياسي دانشگاه تهران 
در گفت وگويي با سايت خرداد، درباره فضاي پس از انتخاب 
ــن روحاني سخن گفته و در بخشي از گفت وگوي خود با  حس
ــايت تاكيد كرده: من به عنوان كسي كه با تمام وجود  اين س
ــتم ايشان  براي آقاي روحاني دويدم، هيچ وقت انتظار نداش
ژان ژاك روسو باشد يا نلسون ماندال باشد يا واسالو هاول يا 

حتي مهدي بازرگان باشد. 
من به آقاي روحاني راي دادم با اين شناخت كه نام ايشان 
ــت و تصور غيرواقعي يا غيرواقع بينانه اي  ــن روحاني اس حس
ــتم و ندارم. با اين وجود عميقا باور داشتم  ــان نداش هم از ايش
ــدي بازرگان به  ــي مانند مه ــرايط فعلي كس و دارم كه در ش
ــن روحاني  درد امروز ايران نمي خورد، امروز ايران فقط حس

را نياز داشت.

ــخناني در چهاردهمين اجالس رسمي   رئيس جمهور طي س
دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري با تبيين شرايط كنوني كشور، 
ــه و اوضاع بين المللي، برنامه ها و اقدامات دولت تدبير و اميد  منطق
ــكالت در بخش هاي مختلف بويژه در  را در جهت رفع موانع و مش
ــائل اقتصادي، تامين كاالهاي اساسي موردنياز مردم،  حوزه مس
ــتغال و رسيدگي به موضوعات فرهنگي و  هدفمندي يارانه ها، اش

همچنين عرصه بين الملل و سياست خارجي تشريح كرد.
ــن  ــت جمهوري، حس ــاني رياس به گزارش پايگاه اطالع رس
روحاني با بيان اين  كه دولت تدبير و اميد از ميان تمام مسائلي كه در 
بخش هاي مختلف اقتصادي، سياست داخلي و خارجي و فرهنگي 
ــيدگي به مسائل اقتصادي و سياست  و اجتماعي پيش رو دارد، رس
ــي را در اين مقطع داراي اولويت مي داند، اظهار كرد: اين در  خارج
حالي است كه توجه به موضوعات فرهنگي همواره براي ما داراي 
اهميت بوده چرا كه انقالب اسالمي ايران، انقالبي فرهنگي بود و 
ــايه حفظ سرمايه هاي فرهنگي ديني و  بي ترديد بقاي آن نيز در س

انقالبي در كشور و حراست از آنها خواهد بود.
روحاني با بيان اين  كه در زمينه شرايط اقتصادي، دولت تدبير و 
اميد بتدريج آمار و ارقام واقعي را در بخش هاي مختلف به مردم ارائه 
خواهد كرد، اظهار كرد: يكي از قول هايي كه رئيس جمهور به مردم 
داده اين است كه ظرف صد روز اول فعاليت دولت جديد، واقعيات 

كشور در روز تحويل دولت براي مردم تشريح خواهد شد.
رئيس جمهور با اشاره به اين  كه امروز اقتصاد كشور ما از ركود 
تورمي رنج مي برد، خاطرنشان كرد: متاسفانه براساس گزارش هاي 
مركز آمار و بانك مركزي، رشد اقتصادي كشور در سال 91 رشدي 
ــت و امروز اين رشد منفي را براساس آمار هم در صنعت،  منفي اس
ــتيم.  ــاهد هس ــاورزي و هم در بخش خدمات و نفت و گاز ش كش
روحاني گفت: هنگامي كه كشوري با ركود مواجه مي شود بهترين 
راه حل اقتصادي آن انجام اقدامات انبساطي به معناي تزريق پول 
براي ايجاد رونق است؛ اما اگر اين ركود همراه با تورم نيز باشد تزريق 

پول موجب افزايش بيشتر تورم خواهد شد.
ــاره به اين  كه براساس آمار بانك مركزي،  رئيس جمهور با اش
تورم كشور در پايان تير 37/5 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه 44 
ــت، گفت: اين به معناي آن است كه هرگونه تزريق پول  درصد اس
ــود اين تورم افزايش يابد. روحاني با اشاره به موضوع  باعث مي ش
بيكاري در كشور خاطرنشان كرد: براساس آماري كه اخيرا اعالم 
ــور 12/5 درصد بيكاري وجود دارد كه البته براي  ــده در كل كش ش

دوره سني 19 تا 34 سال اين رقم بسيار باالست.
به دنبال تك نرخي كردن ارز هستيم

ــاره به اين  كه يكي از سخت ترين كارهاي  رئيس جمهور با اش
ــال 93  دولت تدبير و اميد ظرف يكي دو ماه آينده تنظيم بودجه س
كل كشور با توجه به همه معضالت اقتصادي است كه پيش رو دارد، 
تصريح كرد: دولت به دنبال آن است كه به سمت تك نرخي شدن 
ارز حركت كرده و شرايط را براي روند بهتر هدفمندي يارانه ها آماده 
ــت مي خواهد حركت بخش اقتصادي به  ــد؛ ضمن اين  كه دول كن
سمت رونق اقتصادي باشد و در اين مسير مي خواهد حتي االمكان 

از استقراض بانك مركزي پرهيز كند.
روحاني با بيان اين  كه درآمد اصلي كشور متاسفانه در سال هاي 
ــته متكي به نفت بوده است، تصريح كرد: كشورهاي غربي  گذش
ــار اصلي خود را بر درآمد اصلي كشور گذاشتند و امروز فروش  فش
ــكه در روز كاهش يافته و بنابراين  نفت ما حداقل يك ميليون بش

درآمد اصلي كشور با مشكل مواجه است.
ــاره به اين  كه اصالح بودجه اولين كار الزمي بود كه  وى با اش
از سوي دولت به انجام رسيد و اليحه آن را با قيد دوفوريت تقديم 
ــوراي اسالمي نيز در اين  مجلس كرد، گفت: اميدواريم مجلس ش
زمينه با دولت همكاري كرده و آنچه به تصويب نمايندگان مي رسد 
ــش بودجه با بودجه اي واقعي مواجه  ــه دولت كمك كند تا دربخ ب
ــيم. رئيس جمهور تامين كاالهاي اساسي در كشور را از ديگر  باش
مشكالت جدي دانست كه دولت ظرف ماه هاي اخير با آن مواجه 
ــت،  بوده و بخش عمده اي از وقت خود را به آن اختصاص داده اس
ــفانه امسال با آمار و ارقام  ــي متاس گفت: در بخش كاالهاي اساس
ــاورزي مدعي بوده  ــويي وزارت كش متفاوتي مواجه بوده ايم؛ ازس
ــوي ديگر  ــده و از س ــور توليد ش كه 13/5 ميليون تن گندم در كش
بخش تجارت اعالم مي كند كه تنها سه تا چهار ميليون تن گندم 

خريداري كرده است. 
ــت در سال جاري ــاس دولت ناچار اس  روحاني افزود: بر اين اس

 7/5 ميليون تن گندم خريداري و به كشور وارد كند و اين در حالي 
است كه امروز خريد و واردات با مشكالت زيادي مواجه است.
افزايش قيمت حامل هاي انرژي  در زمان مناسب

ــت يارانه نقدي به مردم را از  ــور تامين منابع پرداخ رئيس جمه
ــت كه دولت با آن مواجه است، خاطرنشان  ديگر مشكالتي دانس
ــود  كرد: مبناي پرداخت يارانه اي كه امروز به مردم پرداخت مي ش
در بودجه امسال اين بوده كه 38 درصد به قيمت  حامل هاي انرژي 

افزوده شود كه اين كار بايد در تير انجام مي شد.
روحاني تصريح كرد: دولت به گونه اي برنامه ريزي كرده تا اين 
ــبي به انجام رسيده، ضمن اين  كه  افزايش قيمت ها در زمان مناس

پرداخت يارانه ها نيز متوقف نشده و تا پايان سال انجام شود.
مردم براساس قول هايي كه به آنها داده شده دست 

به انتخاب زدند
ــت  ــرد: دولت تدبير و اميد متعهد اس ــان ك روحاني خاطرنش
ــردم بيان كند؛  ــفاف براي م ــكالت خود را به طور ش ــا همه مش ت

ــه دولت تدبير و اميد  ــه معتقديم يكي از داليل راي مردم ب ــرا ك چ
ــئوليت پذيري، قانون مداري، صداقت و شفافيتي بوده كه اين  مس

دولت قول آن را به مردم داده است.
ــل مختلف  ــردم با دالي ــن  كه م ــان اي ــا بي ــور ب رئيس جمه
ــد و نمي توان علت انتخاب  ــور خود را انتخاب كرده ان رئيس جمه
ــاص و مثال اين  كه فردي لباس روحانيت  ــردم را به يك دليل خ م
ــته، محدود  ــگاهي داش به تن دارد و يا تحصيالت حوزوي و دانش
كرد؛ چرا كه مردم براساس قول هايي كه به آنها داده شده دست به 
انتخاب زدند. روحاني افزود: فردي كه امروز انتخاب شده به مردم 
ــول داده كه مي خواهد از ضربه هايي كه به اخالق در جامعه وارد  ق
ــده، فاصله گرفته و از هتك حرمت هايي كه با بي پروايي انجام  ش
ــد، دور باشد و از افراط گري، خشونت، بي اعتمادي به قانون،  مي ش
خرافه گرايي و ابزاري كردن دين و شعارهايي كه هزينه آن از جيب 
مردم است، و بسياري از اقدامات غيركارشناسانه و بدون مشورت 

مي خواهد فاصله بگيرد.
رئيس جمهور تصريح كرد: مبناي انجام اين قول ها عقالنيت، 
ــورت، اعتدال، آينده نگري، تدبير و ايجاد وحدت در جامعه و پر  مش

كردن شكاف هاي اجتماعي و باال بردن تحمل اجتماعي است.
مردم بايد بتوانند آزادانه انتقاد كنند

روحاني با تاكيد بر اين  كه امروز بسياري از افراد نسل هاي دوم 
ــوم انقالب به دليل برخي رفتارها كه مربوط به فشار خارجي و  و س
ــبهات و اشكاالتي دارند، گفت: بايد  بي دقتي هاي داخلي است ش
ــبهات، سواالت و اشكاالت باز گذاشت و  فضا را براي طرح اين ش

كاري كرد كه آنها آزادانه و در فضاي آزاد بتوانند نقد كنند.
رئيس جمهور افزود: هنگامي كه مهم ترين ركن ساختاري نظام 
ــت و  ــت اعالم مي كنند كه نقد آزاد اس ــه همان واليت فقيه اس ك
ــت كه ديگران نسبت  از انتقاد آزادانه حمايت مي كنند، چگونه اس
به اين موضوع تنگ نظري دارند. امروز شرايط با گذشته تفاوت هاي 
بسياري دارد و وسايل ارتباطي از قبيل اينترنت و ماهواره همه مردم 

را به يكديگر مرتبط كرده است.
روحاني گفت: بسياري از افراد تنها شبهاتي دارند كه بايد به آنها 

پاسخ داده شود و در اين راستا بايد تحمل و فضا را البته در چارچوب 
قانون به عنوان اصل و معيار بازگذاشت. رئيس جمهور با بيان اين  كه 
ــوي اين  معتقدم راي به اين دولت بر مبناي گفتماني بوده كه از س
ــده است، اظهار كرد: يادمان باشد اگر از راي و نظر  دولت مطرح ش

مردم فاصله بگيريم همه ضرر كرده   ايم.
روحاني با اشاره به اين  كه اين دولت خود را قيم مردم نمي داند، 
ــح كرد: دولت تدبير و اميد خود را وكيل و خادم مردم مي داند  تصري
و همان طور كه رهبر معظم انقالب فرمودند همه ما براي خدمت 
ــهيد مدرس همه ما بايد نوكر  ــاس گفته ش به مردم آمده ايم و براس
مردم باشيم. رئيس جمهور تصريح كرد: دولت به عنوان خادم، وكيل 
ــالم  ــرع مقدس اس و مجري نظرات مردم در چارچوب قانون و ش

ان شاءاهللا كار خود را دنبال خواهد كرد.
ثبات و امنيت سوريه براي ما بسيار مهم است

روحاني رسيدگي به مسائل و موضوعات سياست خارجي بويژه 
ــرايط حساس منطقه را از ديگر معضالتي دانست كه  با توجه به ش
دولت با آن مواجه است و گفت: امروز منطقه ما از بحران شديدي 
رنج برده و در شرايط حساسي قرار دارد كه نمونه كامل آن امروز در 

سوريه، مشهود  است.
ــيار  ــوريه بس رئيس جمهور با بيان اين  كه ثبات و امنيت س
ــت، گفت: جمهوري اسالمي ايران در  براي ما حائز اهميت اس
اين زمينه وظيفه بسيار مهمي برعهده دارد.  روحاني خاطرنشان 
كرد: جمهوري اسالمي ايران همه تالش انساني خود را نسبت 
ــروع  ــام داده و خواهد داد و مي داند كه ش ــوريه انج به مردم س
جنگ و حمله به سوريه چه مشكالتي را براي كل منطقه بوجود 

خواهد آورد.
روحاني خاطرنشان كرد: در سياست خارجي دولت تدبير و اميد 
ــت همه حقوق ملت ايران  ــن توجه به حقوق مردم و پاسداش ضم
تالش مي كند با منطق و استدالل و تعامل سازنده با دنيا شرايطي 
ــود آورد تا بهانه هايي را كه غرب براي تحريم ايران دنبال  را به وج
مي كند را از دست آنها گرفته و تالش مي كند كه فشار نابجا، نابحق 

و غيرقانوني كه عليه ملت ايران به انجام رسيده از ملت دور كند.

ادامه از صفحه اول
ــه و بيان، با گفتن  صاحبان انديش
و نوشتن؛ دارندگان رسانه ها و منبرها 
با پرداخت جذاب و هنري؛ مسئوالن 
دستگاه ها هر يك متناسب با كاركرد 
ــد اين وظيفه  ــتگاه، مي توانن آن دس

بزرگ را ادا كنند.
ــجد در شهر، شهرك  كمبود مس
ــگاه نماز در مراكز  ــتا؛ نبود جاي و روس
ــگاه،  ــون ورزش ــات همچ اجتماع
ــد آن؛  ــتگاه و مانن ــتان، ايس بوس
ــدن وقت نماز در وسائل  مراعات نش
ــافرت هاي دور دست؛ نپرداختن  مس
شايسته به نماز در كتاب هاي درسي؛ 

ــاجد؛ نپرداختن امام  ــت در مس نپرداختن به پاكيزگي و بهداش
جماعت به تماس و رابطه با مأمومين و هر كمبود ديگري از اين 
قبيل  ها، نقاط ضعفي است كه بايد همت هاي بلند بر زدودن آن 
برانگيخته شود و نشانه ايمان صاحبان تمكن يعني اقامه نماز، 

در جامعه اسالمي ما روز به روز نمايان تر گردد. ان شاء اهللا
والسالم عليكم و رحمه اهللا 

سيدعلي خامنه اي  11/ شهريور/1392
 آمادگي صدا و سيما براي ترويج شعائر اسالمي

ــت و دومين  ــيما هم در بيس ــازمان صدا و س قائم مقام س
ــت: نماز مي تواند امت  ــري نماز در خرم آباد گف اجالس سراس

واحده را محقق سازد.
به گزارش روابط عمومي رسانه 
ــالم رمضانعلي  ــي، حجت االس مل
ــر نماز در  ــوي مقدم گفت: اگ موس
ــد مي تواند جامعه را  ملتي ظهور ياب
ــراض اجتماعي، حرام خواري و  از ام

ديگر امراض روحي نجات دهد.
ــخه  ــن نس ــت: بهتري وي گف
شفابخش در پيام هاي اجالس نماز، 
ــت  پيام هاي رهبر معظم انقالب اس
ــوري براي همه ما  كه مي تواند منش

باشد.
ــي از كاركرد هاي  وي گفت: يك
ــض ديني در  ــاب فراي ــانه، بازت رس
اجتماعات است كه صدا و سيما نيز براي فرهنگسازي و ترويج 

نماز تمام تالش خود را به كار گرفته است. 
موسوي مقدم افزود: آباداني مساجد و گذاشتن صداي اذان 
ــاي كالم رهبر معظم  ــاجد يكي ديگر از گلبرگ ه در اين مس
ــه ويژه به نماز در  ــت و توج ــالب در اين اجالس ها بوده اس انق
ــتاها و... از ديگر تاكيدات  ــتگاه هاي دولتي، مدارس، روس دس
ايشان است كه رسانه ملي نيز در اين جهت تمام تالش خود را 

به كار گرفته و خواهد گرفت. 
ــانه ملي در اين نشست سراسري بر آمادگي  قائم مقام رس

صدا و سيما براي ترويج شعائر اسالمي بويژه نماز تاكيد كرد.

 چهارمين برنامه مناظره با موضوع «توليد علم و نشاط 
سياسي در دانشگاه ها» جمعه اين هفته برگزار مي شود.

ــره، رضا ملك زاده وزير  ــان اين هفته برنامه مناظ مهمان
ــكي،  ــتان علوم پزش ــين علوم و معاون علمي فرهنگس پيش
ــگاه تهران،  ــكي عضو هيات علمي دانش محمدصادق كوش
ــگاهي و عضو هيات علمي  ــادري رئيس جهاد دانش احمد ن

ــگاه صنعتي  ــتاآزاد رئيس دانش ــگاه تهران، رضا روس دانش
ــريف، عليرضا زاكاني نماينده مجلس و محمود مالباشي  ش
ــجويان كشور   ــازمان امور دانش معاون وزير علوم و رئيس س
ــعيد نبي و اجراي  ــتند. برنامه مناظره به تهيه كنندگي س هس
ــاي جمعه از  ــبكه يك توليد و روزه ــي حيدري در ش مرتض

ساعت 16 و 30 دقيقه تا 19 پخش مي شود.

 محمدجواد ظريف ديروز در احكامي معاونان خود در وزارت 
امور خارجه را منصوب كرد.

ــدور احكام براي  ــارس، ظريف در جريان ص ــه گزارش ف ب
ــرمدي را به عنوان  ــران وزارتخانه متبوع خود، مرتضي س مدي
ــيد اميرمنصور برقعي  ــام وزير منصوب و جايگزين س قائم مق
ــه جاي بهروز  ــرد. مهدي دانش يزدي نيز ب ــام قبلي ك قائم مق
كمالوندي عهده دار معاونت اداري و مالي شد. بهروز كمالوندي 
ــت معاونت بين الملل  نيز به همراه صالحي و به عنوان سرپرس

سازمان انرژي اتمي از اين وزارتخانه رفت.
با حكم وزير امور خارجه، حسين اميرعبداللهيان معاون عربي 
و آفريقا و حسن قشقاوي معاون كنسولي، مجلس و امور ايرانيان 

خارج از كشور وزارت امور خارجه نيز در سمت هاي خود ابقا  شدند. 
سيدعباس عراقچي نيز به جاي محمدمهدي آخوندزاده، معاون 
امور حقوقي و بين المللي اين وزارتخانه شد. ابراهيم رحيم پور هم 
ــيا و اقيانوسيه شد. مجيد  به جاي عراقچي عهده دار معاونت آس
ــتيار پيشين كمال خرازي و سفير اسبق ايران  تخت روانچي دس
در سوئيس نيز به جاي علي اصغر خاجي عهده دار معاونت اروپا و 
آمريكا  شد. پيش از اين مرضيه افخم به عنوان سخنگو و رئيس 
مركز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه منصوب 
 شده بود و رامين مهمان پرست رئيس مركز ديپلماسي عمومي و 
رسانه اي نيز قرار است عهده دار يكي از سفارتخانه هاي جمهوري 

اسالمي ايران در خارج از كشور شود.

ــتاد  ــت س ــتين نشس ــاون اول رئيس جمهور در نخس مع
ــد اقتصادي در دولت جديد خواستار  هماهنگي مبارزه با مفاس
ــارزه با تخلفات اقتصادي در  ــكيل كارگروه هايي براي مب تش

كشور شد.
ــت كه  ــحاق جهانگيري در اين نشس به گزارش ايرنا، اس
ــنبه برگزار شد، اظهار اميدواري كرد كه با تشكيل  عصر سه ش
ــه راه، اولويت بندي وظايف،  ــيم نقش اين كارگروه ها و با ترس
ماموريت ها و جمع بندي پيشنهادها در زمينه مبارزه با تخلفات 
ــتاد بتواند گام هاي موثري در جهت برچيده  اقتصادي، اين س

شدن زمينه هاي بروز مفاسد اقتصادي بردارد.
ــاره به فرمان هشت ماده اي رهبر  ــه با اش وي در اين جلس
معظم انقالب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مقابله و 
برخورد ريشه اي با فساد اقتصادي يكي از مطالبات جدي رهبر 
ــت كه ايجاب مي كند پيگيري  معظم انقالب و ملت ايران اس

سازمان يافته و اقدامات جدي در اين زمينه به عمل آيد.
ــه قوه مبني بر  ــاي س ــاره به ديدگاه روس جهانگيري با اش
ــد اقتصادي  ــتمر و جدي در زمينه مبارزه با مفاس فعاليت مس

ــتاد، نشانگر عزم  ــه قوه در اين س گفت: حضور نمايندگان س
جدي براي پيشبرد اهداف تعيين شده و تحقق منويات رهبري 

است.
ــه قوانين موجود تا حدي  ــه داد: با توجه به اين ك وي ادام
ــت، اين ستاد بايد با  ــتگاه ها را مشخص كرده اس تكاليف دس
ــگيري و مبارزه  ــي ميان قوا در دو محور اصلي پيش هماهنگ

ريشه اي نسبت به رفع دغدغه هاي موجود اقدام كند.
نخستين جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي 
با حضور وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري، معاون 
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، نايب رئيس 
ــازمان بازرسي كل  ــوراي اسالمي، رئيس س اول مجلس ش
ــوراي اسالمي و  ــماري از نمايندگان مجلس ش ــور و ش كش

مسئوالن قضايي كشور برگزار شد.
در اين جلسه راهبردهاي مبارزه با فساد اقتصادي در 
دولت تدبير و اميد و همچنين قانون نظام ارتقاي سالمت 
اداري بحث و تبادل نظر شد و پيشنهادهايي نيز براي سرعت 

بخشيدن به اجراي كامل اين قانون ارائه شد.

پس از گمانه زني هاي مختلف درباره حضور حسن روحاني در 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد، سرانجام روز گذشته وزير امور 
خارجه از قطعي شدن اولين سفر روحاني به عنوان رئيس جمهور 
ــخنراني در مجمع عمومي  ــورك خبر داد و گفت كه س ــه نيوي ب
ــخنراني در حوزه خلع سالح هسته اي به  ــازمان ملل و نيز س س
ــدار با نخبگان ايراني مقيم  ــوان رئيس جنبش عدم تعهد، دي عن
ــورهاي عضو  ــور و حضور در جمع وزيران خارجه كش خارج كش

جنبش عدم تعهد از برنامه هاي اين سفر روحاني است.
به گزارش ايرنا، محمدجواد ظريف پس از پايان جلسه ديروز 
ــادآوري اين كه در حال  ــت در جمع خبرنگاران با ي ــات دول هي
برنامه ريزي سفر رئيس جمهور هستيم، افزود: ديگر ديدارها و 

برنامه هاي خبري رئيس جمهور در حال تدوين است.
براساس برنامه ريزى سازمان ملل، روحانى اوايل وقت سوم 

مهرماه در مجمع عمومى اين سازمان سخنرانى مى كند.
مشخص شدن تيم مذاكره كننده با آژانس

ــه آيا تيم  ــش ك ــخ به اين پرس ــور خارجه در پاس ــر ام وزي
ــخص  مذاكره كننده ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي مش
ــي در مورد تيم  ــت، گفت: فكر مي كنم تصميم نهاي ــده اس ش
ــده است و دفتر  ــوي رئيس جمهور نهايي ش مذاكره كننده از س

دكتر روحاني اين موضوع را ابالغ مي كند.
مشكلي براي ديدار با وزير خارجه انگليس نداريم

ــت وزير خارجه انگليس  ظريف همچنين در مورد درخواس
ــكلي براي ديدار نداريم،  براي مالقات با وي اظهار كرد: ما مش
ــت ديدار كرده و ما آمادگي داريم در قالب  ويليام هيگ درخواس
ــود كه بايد  ــترك اين ديدار انجام ش احترام متقابل و منافع مش

ديد از اين ديدار چه حاصل خواهد شد.
گروهي تندرو، دامي را براي اوباما پهن كرده اند

وي همچنين در پاسخ به اين كه اوباما گفته است از كنگره 
آمريكا براي حمله به سوريه مجوز مي گيرد، اظهار كرد: كنگره 
آمريكا نمي تواند براي جامعه بين المللي تصميم بگيرد و مجراي 

قانوني تصميم براي اين گونه مقدمات مشخص است.
ــيد: آيا ايران در مورد حمله به سوريه  خبرنگار ديگري پرس
پيام خاصي به آمريكا داده است؟ كه وزير امور خارجه پاسخ داد: 
ــم، اما ايران همواره مواضع  ــا پيامي به صورت خاص نداده اي م

خود را اعالم كرده است.
ــد: ما همواره اعالم كرده ايم هرگونه اقدام  ظريف يادآور ش
نظامي در منطقه ما، هم با اصول حقوق بين الملل مغايرت دارد 

و هم خارج از چارچوب سازمان ملل متحد است و عالوه بر آن 
سبب عواقب ناخواسته در منطقه مي شود.

ــي كه حمله را آغاز  وي با تاكيد بر اين كه به طور حتم كس
مي كند، نمي تواند تمام عواقب آن را كنترل كند، ادامه داد: اين 
تحليل ما از اوضاع منطقه است و نكاتي است كه ما بطور شفاف 

مطرح كرده ايم.
ــاي اوباما به دليل اين  ــت كه آق وي افزود: تصور ما اين اس
ــتور كار مقابله با جنگ وارد كاخ سفيد شده و  ــاس دس كه براس
ــت حداقل به صورت علني جنگ هاي  همواره تالش كرده اس
ــدان تمايلي ندارد كه وارد يك جنگ  ــكا را پايان دهد، چن آمري

جديد شوند.
ــاس مي كنيم گروهي در  ــر امور خارجه ادامه داد: احس وزي
منطقه ما و يك گروه تندرو در آمريكا دامي را براي آقاي اوباما 
ــام منطقه پهن كرده اند كه درايت حكم مي كند در اين دام  و تم

گرفتار نشوند.
حمله آمريكا به سوريه ناامني را در منطقه

 دامن مي زند
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز در حاشيه اين جلسه 
ــدار داد كه هرگونه اقدام نظامي آمريكا عليه سوريه موجب  هش

دامن زدن به بحران، ناامني و بي ثباتي در منطقه خواهد شد.
ــين دهقان حضور آمريكا در منطقه را  ــردار سرتيپ حس س
ــترش بحران فراتر از مرز هاي سوريه برشمرد  ــاز گس زمينه س
ــطح بي ثباتي را  ــوريه س ــزود: اقدام نظامي آمريكا عليه س و اف
افزايش مي دهد و بحران را فراتر از مرزهاي اين كشور گسترش 
ــش كه اگر جنگي عليه  ــخ به اين پرس خواهد داد. دهقان در پاس
ــور  ــوريه رخ دهد، آيا ايران تجهيزات خاصي در اختيار آن كش س
قرار خواهد داد يا خير، گفت: سوريه نيازي به اين كه ما بخواهيم 
ــان قرار دهيم، ندارد؛ زيرا به اندازه كافي از  تجهيزاتي در اختيارش

سيستم پدافندي و آفندي برخوردار است.
رد برخي اخبار درباره ابقاي استانداران سابق

وزير كشور ديگر وزيري بود كه در حاشيه جلسه ديروز هيات 
دولت در جمع خبرنگاران حضور يافت و با تكذيب برخي خبرها 

اعالم كرد كه ابقاي هشت استاندار هم اكنون مطرح نيست.
ــنا، رحماني فضلي در پاسخ به اين پرسش كه  به گزارش ايس
ــما به رهبر معظم انقالب درباره تفويض اختيارات فرمانده   آيا ش
نيروي انتظامي به وزير كشور نامه نوشته ايد، گفت: هنوز ننوشته ام 

و به وقتش اين نامه را خواهم نوشت.

گزارش سياسى، اقتصادى رئيس جمهور به خبرگانرسانه ها وظيفه خود را در ترويج نماز ادا كنند
اجالس خبرگان عصر ديروز با صدور بيانيه اي پايان يافت

توليد علم و نشاط سياسي در دانشگاه ها؛ موضوع  مناظره اين هفته 

انتصاب هاي جديد در وزارت امور خارجه
نخستين نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت جديد

 سفر رئيس جمهور به نيويورك قطعي شد

جهانگيري، خواستار تشكيل كارگروه هايي براي مبارزه با تخلفات اقتصادي شد 

پيام رهبر معظم انقالب به اجالس نماز:
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 امين حسين رحيمي
رئيس ديوان محاسبات شد

ــوراي  نمايندگان مجلس ش
ــالمي با 179 راي از مجموع  اس
ــين  190 راي ماخوذه، امين حس
رحيمي را به عنوان رئيس ديوان 
ــور انتخاب  ــبات كل كش محاس

كردند.
ــوي كميسيون  رحيمي از س
ــه به عنوان گزينه  برنامه و بودج

ــت ديوان محاسبات به صحن علني معرفي  پيشنهادي رياس
ــده بود.  در همين حال يك عضو كميسيون برنامه و بودجه  ش
ــاي رحيمي به عنوان رئيس  ــس گفت: پس از انتخاب آق مجل
ــبات، اكنون اين كميسيون بايد دادستان ديوان  ديوان محاس

محاسبات را به صحن علني مجلس معرفي كند.
ــم در گفت وگو با فارس افزود:  ــد اميرآبادي، نماينده ق احم
پس از انتخاب دادستان ديوان محاسبات در كميسيون برنامه 
و بودجه، فرد منتخب به صحن علني مجلس براي راي اعتماد 

نمايندگان معرفي مي شود.

مخالفت نمايندگان با برگزاري 
جلسات علني در مجلس قديم

نمايندگان مجلس با برگزاري جلسات علني در ساختمان 
قديم مجلس به دليل تعميرات صحن مجلس جديد مخالفت 

كردند.
ــه علني  ــا، نايب رئيس مجلس در جلس ــزارش ايرن به گ
ــه اي مجلس  ــالت دو هفت ــتانه تعطي ــت: در آس ــروز گف دي
ــتيم و معاونت اجرايي و هيات رئيسه  ــالمي هس  شوراي اس
ــراي برخي  ــت تعطيالت ب ــه از اين فرص ــم دارند ك تصمي
ــود،  ــد در صحن علني انجام ش ــي كه باي ــات عمران اصالح

استفاده كنند.
ــزود: از آنجا كه ممكن  ــن ابوترابي فرد اف سيدمحمدحس
ــت اين اصالحات بيش از دو هفته طول بكشد بايد بعد از  اس
ــات علني را در ساختمان مجلس قديم  پايان تعطيالت، جلس

در مجموعه رياست جمهوري برگزار كنيم.
پس از صحبت هاي ابوترابي فرد، برگزاري جلسات علني 
در ساختمان مجلس قديم به راي گذاشته شد كه نمايندگان 
ــت راي ممتنع از  ــق، 44 راي مخالف و هف ــا 99 راي مواف  ب

194 نماينده حاضر با اين موضوع مخالفت كردند. 

وزير خارجه در حاشيه جلسه دولت از مشخص شدن تيم مذاكره كننده با آژانس خبر داد

ــان چهاردهمين  ــس خبرگان رهبرى در پاي اعضاي مجل
ــرائيل و  ــمى خود با صدور بيانيه اي، به آمريكا، اس اجالس رس
برخى دولت هاي اروپايى هشدار دادند تا آغازگر فاجعه اى جديد 

در خاورميانه نباشند.
ــي از اين بيانيه كه در 9 بند صادر  به گزارش فارس، در بخش
شده، آمده است: مساله  سوريه كه بيش از 30 ماه در آتش جنگ 
تروريست هايى كه از طريق استكبار جهانى، صهيونيسم و عّمال 
ــان آزاده اى را به درد  ــانده  آنان مى سوزد، قلب هر انس دست نش
مى آورد. هر نوع دخالت بيگانگان در اين كشور اسالمى، خالف 

مقررات بين المللى و بشدت محكوم است.
ــاره به  ــاي مجلس خبرگان رهبري در اين بيانيه با اش اعض

ــد: از آزاديخواهان و مدافعان  ــوالت منطقه تصريح كرده ان تح
ــالمى و منطقه مى خواهيم تا  ــورهاى اس ــر و از كش حقوق بش
ــتكبار را در  ــت اس اوضاع جهانى و منطقه اى را رصد كرده و دس
ــي ديگر از اين بيانيه آمده  توطئه هاى مختلف ببندند. در بخش
ــوراهاى  ــت محترم جمهور، وزراى محترم و ش ــت: از رياس اس
ــالمى و ترويج باورها و  ــب مى خواهيم كه به فرهنگ اس منتخ
ارزش هاى دينى اهتمام بيشترى داشته باشند و در منطبق كردن 
ــبك زندگى مردم با موازين دينى بكوشند و با رعايت منشور  س
اخالقى خود، نظام و مردم را در پيمودن راه ناهموار آينده كمك 
كنند و با رفع مشكالت اقتصادى و خلق حماسه  اقتصادى، كام 

مردم را از شهد خدمت، شيرين كنند.

مجلس خبرگان، دخالت بيگانگان در سوريه را محكوم كرد


