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افزايش حجم سوال از  وزرا
به نظر مي رسد عملكرد دولت روحاني بيش از دولت هاي 
قبل زير ذره بين مجلس قرار دارد، به طوري كه حسين مظفر 
ــوال از وزرا در مقايسه  ــت: س معاون نظارت مجلس گفته اس
ــنوات قبل پنج برابر افزايش پيدا كرده است. به گزارش  با س
ــه ماه  ــم اضافه كرده كه در طول س ــت، او اين را ه ــه مل خان
ــوال از وزراي دولت مربوط به وزير راه و  ــته بيشترين س گذش
شهرسازي و كمترين آن مربوط به وزير دفاع است. در طول 
ــران و رئيس جمهور  ــاه 1429 تذكر به هيات وزي ــه م اين س
ــترين تذكر مربوط به  ــده كه بيش از طرف نمايندگان داده ش

رئيس جمهور بوده است.

مخالفت نمايندگان با لغو تعطيالت
ــاي بودجه اي، محمدرضا  ــدن بحث ه همزمان با داغ  ش
ــه ديروز گفت: تعدادي از  ــر نايب رئيس مجلس در جلس باهن
ــه تاخير افتادن تعطيلي  ــت دارند براي ب نمايندگان درخواس
ــه حوزه  هاي  ــي ب ــه اي نمايندگان جهت سركش ــك هفت ي
انتخابيه راي گيري شود. پس از اظهارات باهنر، اين موضوع 
ــده از ميان ــط 88 نماين ــد كه فق ــته ش  به راي گيري گذاش

 214 نماينده حاضر، با آن موافق بودند و 108 نماينده مخالف 
به تعويق افتادن اين تعطيلي شدند و بنابراين مجلس در هفته 

آينده، جلسه علني ندارد. 

روحاني در فهرست متفكران برتر جهان
ــخصيت  ــن روحاني در ميان ده ش پس از آن كه نام حس
ــي  ــريه فارين پاليس ــريه تايم قرار گرفت، حاال نش برتر نش
ــت 134 نفره  ــورمان را در ميان فهرس نام رئيس جمهور كش
ــت. به  ــال 2013 قرار داده اس ــي خود در س ــران جهان متفك
گزارش مهر، نام حسن روحاني از سوي اين نشريه آمريكايي 
ــه در كنار  ــت ك ــازان» قرار گرفته اس در بخش «تصميم س
ــري وزير خارجه آمريكا،  ــاي ديگري چون جان ك وي نام ه
ــينزو آبه نخست وزير ژاپن، آنگال مركل صدراعظم آلمان،  ش
والديمير پوتين رئيس جمهور و سرگئي الوروف وزير خارجه 

روسيه نيز قرار دارند.

توصيه بادامچيان به عقالي اصالحات
ــوراى مركزى حزب موتلفه  اسداهللا بادامچيان، عضو ش
ــرى برخى از  ــان اين كه به كارگي ــا مهر، با بي ــو ب در گفت وگ
تندروهاى اصالح طلب در دولت موجب فعال شدن فتنه گران 
ــده است، به عقالى اصالحات توصيه كرد «رفتار تندروها  ش
را مراقبت كنند كه موجب جبهه گيرى جديد در جامعه نشود، 

زيرا مردم در انتخابات به آرامش و اعتدال راى دادند.»

 درخواست وزير علوم از 
شوراى عالى انقالب فرهنگى

يك روز پس از سالروز شكل گيري شوراي عالي انقالب 
فرهنگي، وزير علوم، تحقيقات و فناورى با بيان اين كه ورود 
ــورا به كارهاى اجرايى، اين نهاد را از رسيدن به وظيفه  اين ش
ــتگذارى  ــأن سياس ــورا ش ــى خود باز مى دارد، گفت: ش اصل
ــر حوزه هاى  ــت هاى حاكم ب ــرار بود سياس ــدا ق دارد و از ابت
ــگاه ها را نيز  مختلف فرهنگى كه بحث علم و فناورى و دانش

دربرمى گيرد، انجام دهد.
ــنا با بيان اين كه تاكيد  رضا فرجى دانا در گفت وگو با ايس
ــالب فرهنگى  ــوراى عالى انق ــالب به ش ــر معظم انق رهب
ــز از ورود به امور اجرايى  ــتگذارى و پرهي پرداختن به سياس
ــد در پيوند با  ــه نظر مى رس ــرد: بنابراين ب ــوده، تصريح ك ب
ــت، شوراى عالى انقالب فرهنگى بايد در حوزه  همين سياس
 سياستگذارى و تدوين راهبردها فعال بوده و امور اجرايى را به 

دستگاه هاى ذى ربط واگذار كند.

تذكر 60 نماينده به روحانى
ــر از نمايندگان مجلس به رئيس جمهور تذكر دادند  60 نف
ــبت به تقويت تيم مذاكره كننده هسته اى با توجه به ابعاد  نس

فنى و حقوقى مذاكرات پيش رو، اقدام كند.
به گزارش فارس، 151 نفر از نمايندگان هم در نامه اى به حسن 
روحانى، رئيس جمهور خواستار رفع موانع و محدوديت هاى تردد 

انفرادى و كاروانى زائران عتبات عاليات  شدند.

وزير ارشاد: فيسبوك مانند تلفن است
علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي يك بار ديگر به 
ــبكه اجتماعي فيسبوك پرداخت و گفت: فيسبوك  دفاع از ش
شبكه اجتماعي محسوب مي شود و در آن هم مي شود ارتباط 
ــاي زيادي دارد.  ــم دام ها و زيان ه ــرار كرد و ه ــدي برق مفي
ــت، همه چيز مي توان در آن گفت؛  ــبوك مثل تلفن اس فيس
ــب زد،  هم مي توان حرف هاي خوب و هم حرف هاي نامناس
ــاد كرد و هم مي توان گمراه كرد زيرا يك  ــود ارش هم مي ش

وسيله ارتباطي است.
ــوي وي  ــده از س  به گزارش ايرنا، جنتي مطالب عنوان ش
درباره فيسبوك را مورد اشاره قرار داد و گفت: آن صحبت ها 
عقيده شخصي خودم درباره اين شبكه اجتماعي بوده است.

ــتركي كه با  ــت خبري مش ــيه در نشس  وزير خارجه روس
ــت تاكيد كرد: نتيجه مذاكرات و  ــورمان داش وزير خارجه كش
توافق نامه ژنو حق ايران براي داشتن غني سازي خواهد بود.

ــف، وزير خارجه  ــا محمدجواد ظري ــدار و گفت وگو ب دي
ــالمي ايران از جمله برنامه هاي ديروز سرگئي  جمهوري اس
ــيه در تهران بود. مذاكراتي كه به  الوروف، وزير خارجه روس
ــته اي  ــوريه و همچنين پرونده هس گفته طرفين، موضوع س
ــه از مهم ترين محورهاي آن  ــران و ارتقاي روابط دوجانب اي
ــا الوروف از اصرار  ــري خود ب ــت خب ــود و ظريف در نشس ب
ــكو درباره  ــته تهران-مس ــراي توافقات گذش ــران بر اج  اي

سامانه موشكي اس300 سخن گفت.
ــا بيان  ــيه هم ب ــنيم، وزير خارجه روس ــزارش تس ــه گ ب
ــتيم، گفت: در خصوص مسائل  اين كه مذاكرات مفيدي داش
ــي   ــوريه) را بررس ــت ژنو1(درباره س منطقه اي نتايج نشس
ــته اي  ــاره حل و فصل گام به گام موضوع هس ــم ودرب كردي
ــق ايران براي انرژي  ــران گفت وگو كرديم. وي افزود: ح اي
ــازي و نيز حل و فصل  ــته اي از جمله غني س ــز هس صلح آمي
ــدن سواالتي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي دارد مورد  ش

تاكيد قرار گرفت.
ــران بايد كامال تحت  ــته اي اي الوروف گفت: برنامه هس
ــتركي ايجاد  ــد. همچنين درك مش ــس ادامه ياب ــر آژان نظ
ــود و به  ــط همه طرف ها اجرا ش ــد كه توافق ژنو بايد توس ش
ــم تا به مرحله حل و  ــرده كار مي كني صورت هماهنگ و فش
ــيم تا اين مساله به طور كامل حل  ــته نهايي برس فصل و بس
ــيه اميدوارند در تاريخ هاي مشخص شده  شود. ايران و روس

 به اين نتايج برسند.

تماميت ارضي سوريه بايد حفظ شود
وزير خارجه روسيه تاكيد كرد:  حاكميت و تماميت ارضي 
سوريه بايد حفظ شود و تمام فرقه ها و مذاهب داراي حقوق 

برابر و در پروسه سياسي حضور داشته باشند.
ــيدن به اين اهداف در ژنو 2  ــه گفته وي، به منظور رس ب
ــوري و بازيگران خارجي و همه كساني  همه طرف هاي س
ــته باشند. الوروف  كه مي توانند كمك كنند بايد حضور داش
ــورها مي تواند تاثير  ــك ايران بين كش تاكيد كرد: بدون ش

زيادي در رخدادهاي سوريه داشته باشد.
الوروف درباره توافقات انجام شده در گفت وگوهاي ژنو 
ــتم و اين سفري دوجانبه  گفت: بنده نماينده گروه 1+5 نيس
ــطح وزراي خارجه در ژنو مكتوب شده  ــت و توافق در س اس
ــخص مورد توافق قرار گرفته است كه  ــت و مسائل مش اس
ــورهايي  ــورهاي 1+5 و بخصوص كش هم ايران و هم كش
ــي عليه ايران وضع  ــوراي امنيت تحريم هاي كه خارج از ش

كرده اند، بايد اين توافقات را اجرا كنند. 
وي تاكيد كرد: مهم ترين مساله اين است كه تمام موارد 
ــه عالوه اين  ــود و ب ــق در ژنو نهايي و عملي ش ــورد تواف م

توافقنامه تفسير نشود. به موازات آن الزم است رايزني هايي 
براي رسيدن به توافق آغاز شود.

ــراز عالقه مندي اين  ــا اب ــيه ب ــور خارجه روس ــر ام وزي
ــعه همكاري ها در زمينه انرژي  ــور به حضور براي توس كش
ــا طرح هاي  ــرد و افزود: م ــد ك ــته اي تاكي ــز هس صلح آمي
ــبك كار  ــهر كه با آب س ــروگاه بوش ــد ني ــران را همانن اي
ــد مي كنيم،  ــرار مي دهيم و تاكي ــي ق ــد مورد بررس مي كن
ــكاري را منع  ــن هم ــي اي ــوراي امنيت ــه ش ــچ قطعنام  هي

نكرده است.
ــالمي  ــر امورخارجه ايران هم گفت: جمهوري اس وزي
ــامانه  ــته درباره خريد س همچنان بر اجراي توافقات گذش

موشكي اس 300 از روسيه اصرار دارد. 
به گزارش ايرنا، محمد جواد ظريف در پاسخ به پرسشي 
درباره دريافت سامانه اي جايگزين به جاي اس300 گفت: 
ــفر ماه گذشته آقاي «راگوزين» به تهران، ايشان  البته در س
با مقامات دفاعي ايران ديدارهايي داشتند كه اين رايزني ها 

ادامه داشته و همچنان ادامه خواهد داشت.
ظريف افزود: با توجه به روابط خوب دو كشور و افق هاي 
ــيار جدي همكاري در حوزه هاي مختلف، اميدواريم دو  بس

طرف بتوانند به نحو قابل قبولي اين مساله را حل كنند.
وي در پاسخ به پرسشي درباره محورهاي مذاكراتش با 
ــيه گفت: بحث هايي كه امروز داشتيم در  وزير خارجه روس

حول روابط درازمدت دوجانبه بود.
ــائل مربوط به اجراي  ــت: در مذاكرات امروز مس وي گف
ــرورت پيگيري اجراي آن  ــترك ژنو و ض ــه اقدام مش برنام
ــان كرد: همكاري  مورد بحث قرار گرفت. ظريف خاطرنش
ــكل دادن به توافق نهايي بسيار  ــور براي ش نزديك دو كش

مهم است.

اتفاق نظر ايران و روسيه درباره سوريه
ــت  ــاره برگزاري نشس ــي درب ــخ به پرسش وي در پاس
ــكو  ــوريه با همكاري هاي تهران و مس ژنو2 درخصوص س
ــوريه اتفاق نظر داريم كه  ــن باره گفت: درخصوص س در اي
ــاله  ــچ راه حل نظامي در اين رابطه وجود ندارد و اين مس  هي

بايد از راه سياسي حل شود. 
ــي فقط  ــه تصريح كرد: راه حل سياس ــر امور خارج وزي
ــوريه تعيين خواهد شد و بازيگران خارجي  از سوي مردم س
ــيدن به راه حل كمك كنند،  فقط مي توانند به آنها براي رس

ولي نمي توانند براي مردم سوريه تعيين تكليف كنند.

 اولويت ما در گسترش همكاري هاي هسته اي 
با روسيه خواهد بود

ــي درباره احداث  ــخ به پرسش ــر امور خارجه در پاس وزي
ــهر توسط روسيه  ــته اي بوش واحدهاي جديد نيروگاه هس
ــترش همكاري ها در حوزه  ــت: بحث هايي در مورد گس گف

رآكتور و نيروگاه هسته اي با روس ها داشته ايم.
وي با بيان اين كه در برخي موارد براي رسيدن به توافق 
ــاي جديد نيروگاه در  ــات اجرايي براي احداث فازه و اقدام
ــترش همكاري ها  ــتيم، افزود: با گس ــهر نزديك هس بوش
ــراي تامين منابع متعدد انرژي را فراهم خواهيم  زمينه اي ب
ــتاوردهاي ديگر آن اين است كه از آب شيرين  كرد و از دس
ــي كشورمان  ــتگاه ديپلماس ــتفاده مي كنيم. رئيس دس اس
ــه همكاري هاي تهران و  ــح كرد: با توجه به تاريخچ تصري
مسكو حتما نگاه و اولويت ما گسترش اين نوع از همكاري ها 
ــيه خواهد بود.  سرگئى الوروف، وزير خارجه روسيه  با روس
ــران ديدار و  ــالمى اي ــروز با رئيس جمهورى  اس ــر دي عص

گفت و گو كرد. 

 الوروف:نبايد توافق نامه ژنو را تفسير كرد
ظريف: ايران بر اجراي توافقات درباره اس 300 اصرار دارد 

ــتگاه قضا  ــد بر اين كه دس ــوه قضاييه با تاكي ــس ق رئي
ــدارد، گفت:  ــق و دروغ توجهي ن ــاي بي منط ــه حرف ه ب
ــرا معتقديم  ــود ادامه مي دهيم، زي ــا صالبت به كار خ ــا ب م
ــري در اسالم به رسميت  عالي ترين ارزش هاي حقوق بش

 شناخته شده است.
ــوه قضاييه، آيت اهللا صادق  ــه گزارش روابط عمومي ق ب
ــه ديروز مسئوالن عالي قضايي به  آملي الريجاني در جلس
ــوي غربي ها به بهانه روز  ــده از س برخي از مطالب مطرح ش
ــر اشاره كرد و افزود: بسيار شگفت انگيز است كه  حقوق بش
ــتعمار  ــورها كه قرن ها ملت هاي ديگر را به اس برخي از كش
كشيده و منابع كشورها را به غارت برده اند و هنوز هم براي 
ــوريه دست به كشتار  ــتان، عراق و س ــان در افغانس منافعش
ــورها  ــر در ديگر كش مي زنند، اينك مدعي نقض حقوق بش

هستند.
ــاد از «معيارهاي دوگانه غرب»  ــي الريجاني با انتق آمل

ــر گفت: اكنون مردم بحرين براي اين كه  درباره حقوق بش
ــار قرار مي گيرند و اين  ــند، تحت فش ــته باش  يك رأي داش
در حالي است كه حكام آنان مورد حمايت كشورهاي مدعي 

حقوق بشر قرار دارند.
ــرد: همان طور كه قبال هم  ــس قوه قضاييه تاكيد ك رئي
ــا ادعاي نقض  ــكاالتي كه ب ــياري از اش اعالم كرديم، بس
ــا اعدام،  ــود، از جمله مخالفت ب ــر مطرح مي ش ــوق بش  حق
ــت، زيرا قصاص نص  ــالم اس در واقع مخالفت با حكم اس

قرآن كريم است. 
ــوه قضاييه،  ــه «هرچه ق ــا بيان اين ك ــن ب وي همچني
مستقل  و با اقتدار بيشتري عمل كند، مورد هجمه بيشتري 
ــالف آنچه برخي تصور  ــرار مي گيرد» تصريح كرد: بر خ ق
ــالم هستند كه عليه غرب  مي كنند، در واقع اين علماي اس
ــر ادعايي خود را از كجا آورده  ــتند كه حقوق بش مدعي هس
ــتوار كرده اند؟ ما از طرفداران حقوق بشر  و بر چه مبنايي اس

ــيم كه بر اساس كدام منطق براي كسي كه  غربي مي پرس
ــال زندان تعيين  ــت 20 س ــلب كرده اس حيات چند نفر را س
ــت كه اين حكم منطبق بر  ــي گفته اس مي كنيد؟ و چه كس

حقوق بشر است؟
آملي الريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با بيان 
ــلمانان بزرگ ترين خطري  ــه تهاجم فرهنگي به مس اين ك
ــت كه اكنون جوامع اسالمي را تهديد مي كند، در تبيين  اس
ــوي استعمارگران تصريح كرد:  شيوه هاي اين تهاجم از س
ــت ديني در برخي از  ــل جوان و هوي ايجاد فاصله ميان نس
ــورهاي اسالمي سبب شده است كه گروهي از جوانان  كش
ــتوانه فرهنگي خود با  ــدن از پش ــلمان به دليل جدا ش مس

احساس خأل و سرگرداني روبه رو شوند.
ــتبد و  ــتگاه قضا روي كار آوردن حكام «مس رئيس دس
ــورهاي اسالمي و راه اندازي «رسانه هاي  ضد دين» در كش
مخرب» را دو راهكار ديگر سلطه گران براي تهاجم فرهنگي 

به جهان اسالم برشمرد و اظهار كرد: نمونه اي از اين تالش 
ــبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان كه  را مي توان در انبوه ش
ــف و تخريب بنيان هاي  ــر با هدف تضعي ــال هاي اخي در س

فرهنگي مردم تأسيس شده است، مشاهده كرد.
آملي الريجاني با اظهار اميدواري به ناكام ماندن تهاجم 
ــاهد  ــبختانه اكنون ش ــلطه افزود: خوش فرهنگي نظام س
ــل جوان هستيم كه  ــتن» در نس ــت به خويش موج «بازگش
ــترده جوانان در آيين هاي  ــاي آن را در حضور گس نمونه ه
ــب هاي احيا، اعتكاف و عزاداري عاشورا  مذهبي از جمله ش

مي بينيم.
ــكل گيري اين  ــا افزود: با وجود ش ــتگاه قض رئيس دس
ــتر  ــرد اميدواركننده البته نبايد از ضرورت تالش بيش رويك
ــد؛ زيرا  ــه روزافزون به موضوعات فرهنگي غافل ش و توج
ــاي رهبر معظم انقالب در مقابله با تهاجم  به تعبير زيبا و رس

فرهنگي، نيازمند «كار و ابتكار» هستيم.

آملي الريجاني: قوه قضاييه به حرف هاي بي منطق توجهي ندارد
 رئيس قوه قضاييه بسيارى از ادعاهاى غرب مبنى بر نقض حقوق بشر را ناشى از مخالفت آنها با اسالم دانست

انصاري: تقابلي بين مجلس و دولت نيست 
ــدگان مجلس به اليحه  ــراض برخي نماين به دنبال اعت
ــي رئيس جمهور گفت كه  ــه 93 دولت، معاون پارلمان بودج
دولت اليحه بودجه را به مجلس تقديم كرده و تصميم گيري 
ــت؛ گرچه  ــار مجلس اس ــه در اختي ــه بودج ــورد اليح در م
ــيون هاي  ــيدگي به بودجه در كميس طبعا دولت در روند رس
تخصصي و تلفيق حضور پيدا مي كند و ديدگاه ها و نظراتش 

را بيان خواهد كرد.
ــنا، درحالي كه نمايندگان خوزستان اولين  به گزارش ايس
ــهم پيش بيني شده در  نمايندگاني بودند كه در اعتراض به س
ــتان خود استعفا دادند، مجيد انصاري  اليحه بودجه براي اس
ــتان در  ــتان خوزس گفت كه با اعتبارات عمراني كه براي اس
اليحه بودجه سال 93 در نظر گرفته شده اين استان نسبت به  
ديگر استان ها در سطح باالتري قرار دارد. اين همان نكته اي 
ــود كه نوبخت، معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز بر  ب
ــرد و ديروز گفت كه 10 درصد اعتبارات عمراني  آن تاكيد ك

به استان خوزستان اختصاص يافته است.
ــاون پارلماني رئيس جمهور البته اين را هم اضافه كرد  مع
ــوي ديگر  ــتيم و از س كه «ما با محدوديت منابع مواجه هس
ــازي را در بودجه رعايت كند و  ــت تالش كرده شفاف س دول
در واقع بودجه واقعي را تقديم مجلس كند.» وي يادآور شد: 
ــا، مقوله اولويت را  ــراي اختصاص اعتبارات طرح ه  دولت ب

در نظر گرفته است. توافق كلي بين دولت 
ــت كه اليحه بودجه و  و مجلس اين اس
ــع و مصارفي كه در آن در نظر گرفته  مناب

شده است، واقعي باشد.
ــت كه بيانيان، عضو  اين در حالي اس
ــتان  ــتان كردس ــع نمايندگان اس مجم
ــتعفاي  ــم نامه اس ــته از تقدي روز گذش
ــه  ــتان به هيات رئيس نمايندگان اين اس
مجلس خبر داد.  همچنين در واكنش به 
موضعگيري نمايندگان برخي استان ها 
ــخنگوي  ــال اليحه بودجه 93 س در قب
دولت اليحه بودجه را يك پيشنهاد روي 

ميز نمايندگان مجلس خواند و گفت: اگر نمايندگان پيشنهاد 
ما را قبول ندارند، هر طور فكر مي كنند مناسب تر است، اقدام 
كنند. نوبخت اضافه كرد: اگر بين نمايندگان مخالفتي هست، 
آن را به كميسيون تلفيق بگويند و قهر كردن جايي ندارد. ما 
ــنهادمان را به مجلس ارائه داديم و مجلس هر طور فكر  پيش
ــت، به همان ترتيب  مي كند به عدالت و بهره وري نزديك اس

عمل كند؛ ما قطعا حمايت خواهيم كرد.
ــاون پارلماني رئيس جمهور ديروز  اما مجيد انصاري، مع
ــش ديگري از اظهارات خود درباره كارت زرد مجلس  در بخ
ــاد هم بيان كرد: مجلس اقتضائات خاص خود  به وزير اقتص
ــان را مطرح مي كنند؛  ــدگان مجلس سواالتش را دارد، نماين
گرچه ممكن است برخي از سواالت مطرح شده در چارچوب 
ــد، ولي تقابلي در  ــده به مجلس نباش وظايف وزير دعوت ش

كار نيست. 

 دفاع انصاري از ظريف
درباره  پرسشي  برابر  در  رئيس جمهور  پارلماني  معاون 
نامه تعدادي از نمايندگان مجلس به رئيس جمهور در مورد 
عملكرد وزير خارجه و انتقاد از اين عملكرد، پاسخ داد: عملكرد 
وزارت خارجه روشن است و مطمئنا يكي از درخشان ترين 
عملكردها در دولت تدبير و اميد در حوزه سياست خارجي است 
كه در رأس اين موفقيت، وزارت خارجه 
و شخص آقاي ظريف قرار دارد و داوري 
عملكرد  به  نسبت  نيز  جامعه  عمومي 
صورت گرفته در اين ارتباط مثبت است. 
وي با اشاره به عملكرد وزير خارجه در 
حوزه سياست خارجي، گفت: ايشان در 
موقع  به  و  فعال  عرصه حضوري  اين 
دارند و در عرصه داخلي نيز از جمله در 
مجلس حضوري جدي و فعالي داشته اند 
تعامل داشته اند. دولت  نمايندگان  با  و 
از عملكرد وزارت خارجه حمايت جدي 

كرده و مي كند.

ــازمان  ــوي س ــاي كارت هديه از س ــر اعط ــث بر س بح
ــان ادامه دارد و  ــي به برخي نمايندگان همچن تامين اجتماع
نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسالمي ديروز گفت: مجلس 
خواهان پيگيري سوء استفاده هاي شخصي از بيت المال است 

و اين كار بايد از طريق قوه قضاييه پيگيري و انجام شود.
ــر، محمدرضا باهنر كه اداره  ــه گزارش واحد مركزي خب ب
ــس از تذكر چند  ــت پ ــروز را به عهده داش ــي دي ــه علن جلس
ــازمان  نماينده درباره گزارش تحقيق و تفحص مجلس از س
تامين اجتماعي كه در آن به دريافت كارت هديه و بن كارت از 
ــوي برخي نمايندگان اشاره شده، گفت: همه مدعي اند كه  س

بايد جلوي هر نوع تخلف و سوءاستفاده را گرفت.
ــدگان گفته بود  ــر يكي از نماين ــخ به تذك وي كه در پاس
ــز به نمايندگان  ــت و مجلس ني برخي پرداخت ها قانوني اس
ــا به مراجعه كنندگان داده  ــن زمينه پرداخت هايي دارد ت در اي
ــط ماهانه حدود 300 هزار  ــود، افزود: امسال به طور متوس ش
ــخاص حقيقي  تومان به نمايندگان مجلس براي كمك به اش
ــد داده ايم، اما اين مبلغ  ــي كه به آنان مراجعه مي كنن و حقوق

كفاف نيازمندي ها و مراجعات را نمي دهد. 
ــخن اين است كه بايد جلوي پرداخت هاي  باهنر گفت: س

غيرقانوني گرفته شود و همه در برابر قانون يكسان اند. 
ــايي، نماينده تهران در تذكر  ــه ديروز، حميد رس در جلس
ــامي تعدادي از نمايندگان در گزارش  ــاره به ذكر اس خود با اش
ــي اظهار كرد:  ــازمان تامين اجتماع ــق و تفحص از س تحقي
دستگاه قضايي بايد با هر كسي كه تخلف انجام داده، برخورد 
كند حتي اگر نماينده مجلس باشد، اما از اين حاشيه ها به شكل 
ــي بهره برداري مي شود و شايسته بود كه اسامي در اين  سياس
ــوي قوه قضاييه  ــود تا نتيجه از س تحقيق و تفحص برده نش
ــايي افزود: در اين گزارش ذكر شده است كه  ــود. رس اعالم ش
ــد  37 نماينده بن كارت هديه دريافت كرده اند و بعد اعالم ش
اين تعداد 150 نماينده بوده و سپس اعالم كردند كه اين رويه 

در تمام دوره هاي مجلس بوده است.
ــازمان ها و  ــده تهران ادامه داد: همه مي دانند كه س نماين
ــتي و تامين اجتماعي،  ــي مانند كميته امداد، بهزيس نهادهاي

ــطه در اختيار نمايندگان  گاهي مبالغ ناچيزي را به عنوان واس
ــاي انتخابيه  ــدگان نيز در حوزه ه ــد؛ چراكه نماين مي گذارن
ــغ را در اختيار آنها  ــد و اين مبال ــي دارن ــود مراجعه كنندگان خ
ــاهديم كه اين موضوع سبب سوءتفاهم  قرارمي دهند، اما ش
ــده است كه گويي انگار نمايندگان يك  و حمله به مجلس ش
تخلف و حتي خداي نكرده دزدي انجام داده اند در صورتي كه 
ــوده و اين روابط بين نمايندگان و  ــن روال در همه دوره ها ب اي

برخي سازمان ها بوده است.
ــانه اي  ــر اظهار كرد: برخي رفتارهاي رس ــه، باهن در ادام
ــت و اگر خداي  ــت نبوده اس در خصوص اين اتفاق اخير درس
ــي در اين پرونده سوءاستفاده شخصي انجام داده،  نكرده كس

ــه حتما آن پرونده را به قوه قضاييه ارسال خواهد   هيات رئيس
كرد و قوه قضاييه نيز بدقت بررسي خواهد كرد.

ــدام در همه  ــس ادامه داد: اين اق ــب رئيس دوم مجل ناي
ــي رئيس مجلس نيز  ــت و گاه ادوار مجلس اتفاق افتاده اس
ــرار مي دهد؛ چراكه  ــزي را در اختيار نمايندگان ق ــغ ناچي مبل
ــان  نمايندگان به دليل كثرت مراجعه كنندگان از جيب خودش
نيز پولي روي اين مبالغ مي گذارند. باهنر با بيان اين كه البته با 
سوءاستفاده كنندگان بايد برخورد شود، گفت: اين جوسازي ها 

ظلم به نظام و خدمتگزاران به نظام است.

 توكلي: دريافت هدايا، غيرقانوني بوده است
ــوي ديگر احمد توكلي، نماينده تهران در مجلس  اما از س
بااشاره به گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي 
ــازمان تأمين  ــوي رئيس وقت س ــش هدايا از س گفت: بخش
ــي افراد از جمله برخي  ــوى  برخ اجتماعي و دريافت آن  از س

نمايندگان مجلس، غيرقانوني بوده است.
ــن نكته كه بعضي  ــاره به اي ــو با مهر با اش وي در گفت وگ
افراد معتقدند نمايندگاني كه از مرتضوي كارت هديه دريافت 
كردند، آن را صرف كمك به افراد نيازمند كرده اند، گفت: شايد 
ــاله درست باشد و اين نمايندگان اين كارت ها و هدايا  اين مس
ــند و در صورت  را صرف افراد نيازمند و بي بضاعت كرده باش

صحت اين بحث، اين كار هم غيرقانوني است.

باهنر: مجلس پيگير سوءاستفاده از بيت المال است 

 واكنش ايران به بيانيه شوراى 
همكارى خليج فارس

ــالمي ايران  ــخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اس س
ــتي  ــراي همكاري هاي مبتني بر دوس ــرد: ايران ب ــالم ك اع
ــارس، محدوديتي ــوزه خليج ف ــورهاي ح ــرادري با كش  و ب

 قائل نيست.
ــي و  به گزارش ايرنا، مرضيه افخم در واكنش به بيانيه س
ــران كشورهاي عضو شوراي همكاري  چهارمين اجالس س
ــالمي ايران  خليج فارس در كويت تصريح كرد: جمهوري اس
ــايگان را در اولويت قرار داده است و  ــبات خوب با همس مناس
ــورهاي همسايه ــت ثابت و اصولي ايران در قبال كش  سياس

 بر مبناي گسترش و تعميق روابط دوستانه، حسن همجواري، 
ــده  ــدم مداخله در امور داخلي و احترام متقابل پايه ريزي ش ع
ــتن گام هاي عملي و محكم  و دولت جديد ايران نيز بر برداش
ــد كرد: جزاير  ــت.افخم تاكي ــاس كامال مصمم اس بر اين اس
ــش جدايي ناپذير  ــي، تنب بزرگ و تنب كوچك بخ ابوموس
ــت و تكرار ادعاهاي بي اساس تاثيري بر  ــرزمين ايران اس س
ــته و مردود است.وي افزود: تمام تدابير  حقايق تاريخي نداش
ــه مطابق با حق  ــه گان ــات صورت گرفته در جزاير س و اقدام

حاكميت جمهوري اسالمي ايران است.

دور بعدي مذاكرات ايران و آژانس 
اول بهمن

ــران در آژانس بين المللي  ــالمي اي نماينده جمهوري اس
ــرژي اتمي با بيان اين كه فضاي مثبتي بين ايران و آژانس  ان
ــت: ايران و  ــت، گف ــده اس ــي انرژي اتمي ايجاد ش بين الملل
ــه ديگري در تهران در اول بهمن  آژانس توافق كردند جلس

ماه (بيست و يكم ژانويه) برگزار شود.
به گزارش واحد مركزي خبر، رضا نجفي پس از پايان دور 
دوم نشست ايران و آژانس كه ديروز در وين برگزار شد، افزود: 
ــن گفت وگو پيرو مذاكراتي بود كه يك ماه پيش در تهران  اي
ــتيم. وي افزود: موضوع جلسه ادامه اجراي اقداماتي بود  داش
ــم و همين طور در زمينه  ــت توافق كردي كه در مرحله نخس

اقدامات عملي مرحله دوم بحث كرديم.
ــن مذاكرات، تريو واريورانتا، معاون مديركل آژانس  در اي
ــت.  گفت وگوهاي اخير از  بين المللي انرژي اتمي حضور داش

روز سه شنبه در وين آغاز شده بود.

وزير كشور: طرح منطقه بندي 
درحال مطالعه است

ــور كه  ــور درباره طرح منطقه بندي جديد در كش وزير كش
چندي پيش مطرح كرده بود، گفت: از كارشناسان در حوزه هاي 

مختلف دعوت كرده ايم اين موضوع را بررسي كنند.
ــزي خبر، عبدالرضا رحماني فضلي  به گزارش واحد مرك
در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت درجمع خبرنگاران افزود: 
از كارشناسان در حوزه هاي مختلف دعوت كرديم تا بررسي 
ــيمات كشور را  ــود منطقه بندي جديد در تقس كنند آيا مي ش
ــوع به دليل  ــر؟ وي ادامه داد: اين موض ــم يا خي ــرح كني مط

اهميتي كه دارد مقدمات طوالني مي خواهد.
ــان  ــر همه كارشناس ــه نظ ــزود: البت ــي اف رحماني فضل
ــاره آن بحث  ــز درب ــت ني ــد در دول ــت؛ باي ــم گرف را خواهي
ــال به عنوان  ــد اما فع ــته باش ــود و مصوبه مجلس را داش  ش

يك ايده مطرح است.
ــتانداران كشور انتخاب  ــور ادامه داد: از ميان اس وزير كش
استانداران قم و خراسان رضوي باقي مانده كه براي خراسان  

رضوي استاندار فعلي مطرح است.
ــخ به اين پرسش كه روند انتخاب  رحماني فضلي در پاس
ــتاندار خراسان رضوي طوالني شده است، گفت: به علت  اس
ــي ها در حال انجام است و بزودي  ــتان، بررس اهميت اين اس

ــد. وي درباره تاريخ ديدار  گزينه مورد نظر انتخاب خواهد ش
ــازمان هاي مردم نهاد عنوان كرد: تالش  رئيس جمهور از س

مي كنيم اواخر دي اين كار را انجام دهيم.
ــي در برنامه  ــه پخش گزارش ــاره ب رحماني فضلي با اش
ــادان افزود:  ــع آوري معت ــاره جم ــب درب 20:30 سه شنبه ش
ــتور دادم بالفاصله موضوع مطرح  گزارش خوبي بود كه دس
ــز از عوامل تهيه ــود و در نامه اي ني ــري ش ــزارش پيگي  در گ

 اين گزارش تشكر كردم.
ــور در پاسخ به پرسشي درباره سرنوشت احزابي  وزير كش
ــده اند، گفت: اين موضوع در حوزه وزارت كشور  كه منحل ش

نيست بلكه در حوزه قوه قضاييه است و بايد گزارش دهد.
ــه  ــه كرد: البته در دو هفته آينده با احزاب، جلس وي اضاف
خواهيم گذاشت  و سياست هاي وزارت كشور را درباره احزاب 

اعالم خواهيم كرد و صحبت هاي آنان را خواهيم شنيد.
وزير كشور همچنين درباره توافق امنيتي ايران و پاكستان 
ــت: توافق امنيتي با هم داريم اما بعد از مدتي كه دوره اش  گف
تمام مي شود مي نشينيم و درباره موارد جديد يا تكميل موارد 

قبلي صحبت مي كنيم كه اخيرا چنين نشستي داشته ايم.
ــاره تجميع  ــي درب ــخ به پرسش ــي در پاس رحماني فضل
ــدوق بيمه اي نداريم  ــاي بيمه افزود: ما هيچ صن صندوق ه

و اين موضوع در حيطه اختيارات ما نيست.
ــم معارفه استاندار  ــور همچنين ديروز در مراس وزير كش
جديد بوشهر تصريح كرد: تغيير مديران به معناي ناكارآمدي 
ــت، بلكه پاسخي به  مدير قبل يا نارضايتي از آن مديران نيس

انتظارات مردم است.
ــتاندار جديد، به اجماعي  وي اضافه كرد: براي انتخاب اس
نسبي رسيديم و صحبت هايي با نمايندگان مجلس، نماينده 
ــتان ها  ــتادهاي دكتر روحاني در اس ــتان و س ولي فقيه در اس

انجام داديم.
ــتانداران  ــور گفت: 425 نفر را براي انتخاب اس وزير كش
ــتانداران  ــدود 135 نفر مصاحبه كرديم تا اس ــي و با ح بررس

انتخاب شدند. 

 توصيه آيت اهللا مكارم
به دولت و مجلس

ــاره به برخي اختالفات اخير  ــيرازي با اش آيت اهللا مكارم ش
ــت و مجلس گفت: برخي اختالفات ميان دولت و مجلس  دول
مشاهده مي شود، اما در اين شرايط نبايد بين قوا اختالف باشد.

به گزارش فارس، اين مرجع تقليد در درس خارج فقه خود 
در مسجد اعظم قم با تاكيد بر اين كه هر دو طرف بايد رعايت 
ــي ها بايد تحمل بيشتري داشته باشند و  كنند، افزود: مجلس

دولتي ها بايد مراقب تعبيراتشان باشند.
ــاخص  ــان كرد: يكي از وزرا گفته بود كه ش وي خاطرنش
ــور از مرز 50 درصد گذشته است، اما اين تعبير  فالكت در كش
به چه معناست؟ نبايد اين گونه تعبيرات را به كار ببريد، واقعيت 
اين طور نيست. اين مرجع تقليد افزود: برخي ديگر نقل كرده 
ــه چنين و چنان  ــكا حمله كند در ده دقيق ــد كه اگر آمري بودن
ــتري  ــود، رئيس جمهور بايد وزراي خود را آموزش بيش مي ش

بدهد تا بدانند چه ادبياتي در اين شرايط به كار ببرند.
مكارم شيرازي يادآور شد: بايد در برابر دشمن از مقام 
عزت، قدرت و اميدواري صحبت كرد؛ اين ادبيات در اين 
شرايط مهم است كه اميدواريم هر دو طرف مسائل را رعايت 

كنند تا پايه هاي اتحاد و اتفاق محكم تر شود.
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