
كوفى عنان خواستار شد:

ادامه تالش ها براى توافق نهايى ايران و 5+1
ــازمان ملل با بيان اين كه ما اعتقاد  ــين س دبيركل پيش
داريم كه شمارى از تحوالت مثبت رخ داده كه از همه 
ــته اى با ايران بوده است كه در  مهم تر توافق موقتى هس
ــته در ژنو شاهد آن بوديم، افزود: به عقيده   نوامبر گذش
ما اين تالش ها اكنون بايد ادامه پيدا كند تا توافق نهايى 
ــود. به گزارش ايسنا، كوفى عنان پس از ديدار  ايجاد ش
با محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان در 
ــه اى را در قالب جمع بندى اين  جمع خبرنگاران بياني
نشست قرائت كرد. او كه در كنار رييس جمهور پيشين 
فنالند و رييس جمهور پيشين مكزيك به عنوان ديگر 
اعضاى رييس گروه متنفذين ايستاده بود ضمن معرفى 
آن ها اضافه كرد: جلسات بسيار خوبى در تهران داشتيم؛ 
ــمى رفسنجانى جلسه اى داشتيم كه  صبح با آقاى هاش
اين جلسه با نشستى با آقاى ظريف نيز تكميل شد. تمام 

جلسات مفيد و سودمند و عميق بودند.
ــازمان ملل اضافه كرد: گروه ما در  ــين س دبيركل پيش
ــتقل هستند كه مرحوم  حقيقت گروهى از رهبران مس
ــفانه  ــال 2007 آن ها را گرد هم آورد. متاس ماندال در س
ــديد آقاى ماندال در ماه دسامبر  همان طور كه مطلع ش
ــت. ما مى خواهيم مصمم تر از  ــم از جهان فروبس چش
ــده است را ادامه  ــته ماموريتى كه به ما محول ش گذش
ــود حقيقت را به قدرتمندان  دهيم. ماندال به ما گفته ب

بگوييد و صداى ضعفا و فقرا و مستضعفان باشيد.
ــروه متنفذين از زمان  ــروه متنفذين افزود: گ رييس گ
ــعى كرده زخم هايى را التيام بخشد و  تاسيس خود س
صلح پايدار در مناطق مختلفى از جهان هم چون سودان، 
سودان جنوبى، شبه جزيره كره و فلسطين را ايجاد كند. 
ــت كه با رهبران ارشد ايران نيز ديدار  هدف ما اين اس
كنيم و به طيف متنوعى از نظرات آن ها درباره تحوالت 
جارى بخصوص تحوالتى كه اين منطقه را تحت تاثير 

قرار داده است گوش دهيم. 
همه  ما از جمله ميزبان ايرانى ما عميقا نگران وضعيت 
تراژيك امروز سوريه هستيم. بايد سعى خود را انجام 
دهيم تا از رنج ها بكاهيم و منافع مردم سوريه را اولويت 
اصلى خود قرار دهيم. ما بايد نهايت سعى خود را بكنيم 
ــورى ها، زنان و مردان و كودكان به پايان  تا كابوس س

ــد. كوفى عنان افزود: هنوز 2 روز از سفرمان باقى  برس
ــترده اى از رهبران و  ــت با طيف گس ــده و قرار اس مان
مقامات ايرانى ديدار كنيم ما منتظر هستيم تا پيشنهادات 
كشور شما و رهبران ايرانى را بشنويم. منتظر هستيم تا 
اين پيشنهادات را بشنويم تا بتوانيم تنش ها را در منطقه 

و سطح بين الملل كاهش دهيم. 
ــخنان رييس جمهور كشورمان در  ــاره به س وى با اش
ــت: آقاى  ــازمان ملل گف ــع عمومى س اجالس مجم
ــازمان ملل در ماه سپتامبر گفته اند كه با  روحانى در س
ــترده اى كه در جهان وجود دارد  وجود ترس هاى گس
گام هاى جهانى وجود دارند كه نخبگان جهان به صلح 
ــه و  آرى بگويند و به جنگ نه و گفت وگو را به مناقش

اعتدال را به افراطى گرى ترجيح دهند. 
دبيركل پيشين سازمان ملل اضافه كرد: در اين باره بايد 
ــل را در اين منطقه و فراتر از آن  اعتماد و احترام متقاب
ــازيم.  اين كار راحتى نيست و به استقامت و  از نو بس

شكيبايى نياز دارد. 

ــتند كه در  ــردم دنيا در حال حاضر به دنبال اين هس م
ــان نقش داشته باشند. جوامع  حكمرانى كشورهاى ش
قوى و دموكراتيك روى 3 پايه  صلح و ثبات و توسعه، 
حاكميت قانون و در نهايت احترام به حقوق بشر ساخته 
ــوند و مى خواهيم بگوييم كه توسعه پايدار صلح  مى ش
ــه در حاكميت  و ثبات مى خواهد و صلح و ثبات ريش

قانون و احترام به حقوق بشر دارد.
نقش ايران براى ثبات صلح در منطقه 

ــنجاني در ديدار كوفي  همچنين آيت اهللا  ها شمي رفس
ــاني  ــونت را يك اصل انس عنان؛ جهان عاري از خش
ــل  ــذ و قاب ــخصيت ها ي متنف ــت: از ش ــد و گف خوان
ــن انتظار مى  رود كه از  احترام براي ملل مختلف؛ همي
ــخصيتي خود براي كم كردن خشونت  ظرفيت ها ي ش
ــخيص  ــتفاده كنند. رئيس مجمع تش ــانها اس بين انس
مصلحت نظام ياد مؤسس بنياد متنفذين؛ يعني نلسون 
ماندال را گرامى  داشت و گفت: تالش براي نهادينه كردن 
ــاهد جنگ ها ي منطقه اي در آن  صلح در جهاني كه ش

هستيم؛ كاري پسنديده و مورد احترام است. 
ايشان با يادآوري آيه 32 سوره مائده كه مربوط به زمان 
حضرت آدم و فرزندان بني اسرائيل است؛ گفت: تالش 
براي نجات انسانها از ظلم و جنايت؛ در اديان آسماني؛ 
ــالم چنان اهميت دارد كه مى  گويد هر  به خصوص اس
كس؛ كسي را بي گناه در زمين بكشد؛ انگار همه مردم 
ــته و هركس كسي را از مرگ نجات دهد؛ انگار  را كش
تمام مردم دنيا را زنده نگه داشته است. آيت اهللا ها شمي 
رفسنجاني با اشاره به اتفاقات خونين در نقاط مختلف 
ــه خاورميانه؛ گفت: نقش  ــان؛ مخصوصاً در منطق جه
استبداد و استعمار در اين اتفاقات برجسته است كه اول 
با ظلم؛ انسانها را به ستوه در مى  آورند و سپس با فريب 

كاري آنها را به جان هم مى  اندازند. 
ــان را كار  ــتي در جه ــان خلق گروه هاي تروريس ايش
ــت و گفت: آتشي را كه  ــتكباري دانس قدرت ها ي اس
ــن كرده اند؛ روزي دامن خودشان را  اين قدرت ها روش
ــياري از كشورها گرفته  هم مى  گيرد كه مى  بينيم در بس
است. آقاي كوفي عنان نيز با ستايش از نقش جمهوري 
ــالمي براي برقراري آرامش بويژه در منطقه گفت:  اس
ــمند براي ثبات صلح در منطقه  ايران سرمايه اي ارزش
ــت و هر كس بخواهد آن را نديده بگيرد؛ به اهداف  اس

خود نمى  رسد. 
ــؤال رئيس مجمع  ــخ س ــس بنياد متنفذين در پاس رئي
ــرا تالش ها ي صلح  ــخيص مصلحت نظام كه چ تش
ــف كرده ايد؟ گفت:  ــوريه متوق ــه خود را در س جويان
واقعيت اين است كه كارهاي سازمان ملل ناموفق بود و 
بسياري از كشورها روي كاغذ تعهداتي را مى  دادند كه 
در عمل فراموش  مى  كردند. رئيس سابق سازمان ملل 
ــؤال ديگري درخصوص اوضاع آشفته  در پاسخ به س
ــاره آفريقا نيز گفت: تالش مى  كنيم  بعضي از مناطق ق
كه مردم آفريقا، بيش از اين قرباني خشونت ها ى قومى   

و فرقه اي نشوند.
ــاي  ــتو زديلو؛ رؤس ــاري و ارنس آقايان مارتي آهتي س
ــم در اين ديدار با  ــين فنالند و مكزيك ه جمهور پيش
ــه بيان ديدگاه هاي  ــر جايگاه ايران در جهان؛ ب تاكيد ب

خويش درخصوص مسايل مختلف پرداختند.
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ــعه روابط  ــور گفت: هيچ مانعى براى توس رييس جمه
ديرينه اقتصادى، علمى، فرهنگى و تجارى ايران و كره 
جنوبى نمى بينيم و شرايط و زمينه ها براى سرمايه گذارى 
ــره اى در حوزه هاى مختلف  ــركت هاى ك و فعاليت ش

نفت و گاز و انرژى و صنعت مهياست.
ــدار رئيس  ــن روحانى در دي ــنا، حس به گزارش ايس
مجلس كره جنوبى با بيان اينكه «امروز با شرايط جديد 
ــم تجارى دنيا براى  ــركت هاى مه پديد آمده، عمده ش
سرمايه گذارى و مشاركت اقتصادى در ايران ابراز تمايل 
ــران در حال طلوعى دوباره  مى كنند»، گفت: اقتصاد اي
ــت و اميدوارم در اين رقابت، شركت هاى با سابقه  اس

كره جنوبى فعاليت بيشترى داشته باشند.
وى با ارائه تصويرى از برنامه هاى وسيع كشورمان در 
ــرژى، معادن، صنعت و  زمينه هاى مختلف از جمله ان
بيان اينكه «در شرايط فعلى، مذاكرات ما با شركت هاى 
اقتصادى بين المللى به سرعت در حال افزايش است»، 

به برخى از زمينه هاى مناسب براى فعاليت شركت هاى 
ــت: بخش خصوصى و  ــاره كرد و گف كره جنوبى اش
شركت هاى كره اى بايد به بخش خصوصى ايران بيشتر 
نزديك شده و زمينه هاى فعاليت خود را گسترش دهند. 
ــته اى ايران  روحانى با تاكيد بر اينكه «فعاليت هاى هس
كامال صلح آميز بوده، هست و خواهد بود»، تصريح كرد: 
ما از نظر موازين دينى و اخالقى با سالح كشتار جمعى 
مخالفيم و آن را محكوم مى كنيم. ما معتقديم سالح هاى 
ــتار جمعى موجود در دنيا نيز بايد برچيده شود. ما  كش
ــاً با جنگ و تنش و بى ثباتى و خشونت و افراط  اساس
در هر نقطه از جهان مخالفيم و اگر بتوانيم اقدامى براى 
تنش زدايى در هر نقطه از جهان انجام دهيم، از آن دريغ 
نخواهيم كرد، چراكه ما همواره خواستار آن هستيم كه 

كل آسيا داراى ثبات، امنيت و آرامش باشد.
رييس جمهور با بيان اينكه «ايران به برنامه اقدام مشترك 
ــى موقت نگاه نمى كند، بلكه آن را  ژنو به عنوان اقدام

ــه اى براى توافقى جامع و دائمى مى داند»، گفت: از  پاي
ــيدن به توافقى دائمى  طرف ايران اراده جدى براى رس
ــن اراده در طرف مقابل هم  ــه اي ــود دارد و چنانچ وج
ــته باشد، در زمانى نه چندان دور، به توافقى  وجود داش
جامع دست خواهيم يافت. در اين ديدار همچنين گانگ 
چنگ هى - رئيس مجلس كره جنوبى - گفت: روابط 
ــيار عميق و تاريخى است و ما  ايران و كره جنوبى بس
ــتيم كه شاهد آينده درخشان روابط دو  به دنبال آن هس
كشور باشيم. ما مى خواهيم با توجه به توافق ژنو، روابط 
ــان  اقتصادى ايران و كره جنوبى، در پرتو آينده درخش

روابط دو كشور، به سرعت گسترش يابد.
ــاره به سوابق طوالنى حضور  رئيس مجلس كره با اش
دكتر روحانى در مجلس ايران، نقش ايشان را در توسعه 
ديپلماسى پارلمانى كه مى تواند زمينه ساز توسعه روابط 
اقتصادى، علمى و فرهنگى دو كشور شود، تعيين كننده 
خواند و گفت: ما قصد داريم مشكالت روابط در حوزه 

اقتصاد را سريعاً مرتفع كنيم و اميدواريم ايراِن بزرگ و 
ثروتمند به سرعت مسير پيشرفت را طى كند.

گانگ چنگ هى افزود: كره جنوبى خواهان بازگشت به 
روابط صميمى و بسيار دوستانه گذشته با ايران است. ما 
به ايران صددرصد اعتماد داريم و به طور همزمان روابط 

دو جانبه را در اسرع وقت احيا خواهيم كرد.
رييس مجلس كره جنوبى گفت : من سخنرانى جنابعالى 
ــا از نظرات عميق  ــنيدم. م ــالس داووس ش را در اج
جنابعالى صددرصد حمايت مى كنيم و سياست اعتدال، 

اميد و تدبير شما را مى ستائيم.

رييس جمهور در ديدار  با رييس مجلس كره جنوبى:
اقتصاد ايران در حال طلوع دوباره است

ثروتمندان يارانه بگير جريمه مى شوند
ــه بودجه از تصويب  ــيون تلفيق اليح يك عضو كميس
ــيون تلفيق خبر داد كه براساس آن  پيشنهادى در كميس
ــوند.  ــال آينده جريمه مى ش ثروتمندان يارانه بگير در س
ــنا اظهار كرد: به  غالمعلى جعفرزاده  در گفت وگو با ايس
ــيون تلفيق، يارانه نقدى صرفا به  موجب مصوبه كميس
سرپرستان خانوارهاى نيازمند متقاضى پرداخت خواهد 
ــد كه مجموعه درآمد ساليانه آنها كمتر از رقم تعيين  ش
ــد و در موعد تعيين شده به  ــط دولت باش ــده توس ش
ــت اضافه كرد  مراكز ثبت نام مراجعه كنند. نماينده رش
ــده هر سال متناسب با تورم،  خط فقر  كه رقم تعيين ش
ــاخصه هاى مربوطه از سوى دولت تعيين مى شود.  و ش
ــاس اين مصوبه چنانچه بعد از تحقيق  وى افزود: براس
ــى اموال و حساب هاى بانكى مشخص شد كه  و بررس
ــخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت  اش
ــه برابر يارانه دريافتى جريمه  يارانه كرده اند به ميزان س
ــيون تلفيق، اين  ــد. به گفته اين عضو كميس خواهند ش
ــيون ويژه حمايت از توليد  ــنهاد كميس مصوبه به پيش
ملى و نظارت براجراى اصل 44 در كميسيون تلفيق به 
تصويب رسيد و به عنوان يك بند به تبصره 21 (مربوط 

به هدفمندى) الحاق شد.

تعيين اعضاى كميته پيگيرى 
پرونده بابك  زنجانى

سخنگوى كميسيون اصل  نود مجلس از مشخص شدن 
ــك  زنجانى خبر داد.   ــاى كميته پيگيرى پرونده باب اعض
مصطفى افضلى فرد در گفت وگو با فارس گفت: كميته 
مشترك كميسيونهاى اصل نود و انرژى مجلس به منظور 
پيگيرى پرونده بدهى نفتى بابك زنجانى تشكيل شد كه در 
اين كميته عالوه بر نمايندگانى از كميسيون هاى اصل نود 
و انرژى مجلس نمايندگان وزارت نفت و بانك مركزى 
عضويت دارند. وى افزود: بر اين اساس داوود محمدى به 
عنوان نماينده كميسيون اصل نود و سيد حسين دهدشتى 
از كميسيون انرژى مسئوليت اين كميته را بر عهده دارند و 

در فرايند از كارشناسان حقوقى نيز استفاده مى شود.

بررسى تعطيلى پنج شنبه ها 
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس، ايجاد فضاى همكارى 
ــرورش را از جمله موارد مطرح  ــوزه آموزش و پ در ح
ــده در جلسه مجمع نمايندگان ادوار با فانى خواند و  ش
گفت: در اين جلسه بحث تعطيلى پنج شنبه هاى مدارس 
نيز مورد بررسى قرار گرفت. سيد حسين نقوى حسينى 
ــا تاكيد بر اينكه يكى از  ــت وگو با خانه ملت،  ب در گف
ــه مذكور درباره تعطيلى  سواالت مطرح شده در جلس
پنج شنبه هاى مدارس بود، افزود: وزير آموزش و پرورش 
اذعان داشتند كه قرار نيست از سال آينده پنج شنبه هاى 
ــت تا  ــد بلكه تاكيد ما برآن اس مدارس روز كارى باش
روزى بدون كيف و كتاب را براى دانش آموزان پيش بينى 
كنيم. نقوى حسينى يادآور شد: همچنين وزير آموزش و 
پرورش اعالم كرد كه در حال حاضر طرح پنج شنبه هاى 
بدون كيف و كتاب، از سوى مدارس داوطلب انجام شد 
و به طور حتم اگر اين طرح موفقيت آميز باشد آن را  به 

ساير مدارس بسط خواهيم داد.

انتقاد از افزايش قيمت بنزين 
ــان اينكه افزايش  ــيون برنامه و بودجه بابي عضو كميس
ــاى انرژى در زندگى مردم  نرخ بنزين و ديگر حامل ه
تاثيرگذار خواهد بود،گفت:در شرايط كنونى دولت براى 
ــد يارانه دهك هاى  ــداوم پرداخت يارانه نقدى يا باي ت
پردرآمد كشور را قطع كند يا ميزان رقم يارانه پرداختى 
فعلى به مردم را كاهش دهد. حسينعلى حاجى دليگانى 
در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اينكه دولت بهتر 
ــت به جاى افزودن بر نرخ بنزين، يارانه دهك هاى  اس
ــار پردرآمد كشور در  پردرآمد را قطع كند، گفت:  اقش
ــال حاضر نيازى به يارانه نقدى ندارند، لذا معقوالنه  ح
ــت كه دولت هم نرخ بنزين را افزايش دهد و هم  نيس

كماكان به اقشار مرفه كشور يارانه پرداخت كند.

فروش مسكن مهر غيرقانونى است
عضو كميسيون عمران با بيان اين كه مصوبه دولت مبنى 
ــازى نقل و انتقال واحد هاى مسكن مهر  بر طرح آزادس
مى تواند آسيب جدى به مردم وارد كند گفت: هرگونه 
فروش و انتقال واحد هاى مسكن مهر از نظر حقوقى غير 
قانونى است. محمدرضا رضايى كوچى در گفت وگو با 
ــت طبق تعهدات  خانه ملت، ادامه داد: دولت مى بايس
ــاس مبلغ  ــكن مهر واحد ها را بر اس خود در طرح مس
تعيين شده در اختيار مردم قرار مى داد ولى به دليل منافع 
مالى تصميم گرفت تا توسعه و تكميل واحد هاى مسكن 
ــورت آزاد در اختيار مردم قرار دهد. وى  مهر را به  ص
افزود: مسكن مهر براى اقشار آسيب پذير جامعه است 
و آزاد سازى نقل و انتقال واحد هاى اين طرح مى تواند 
آسيب جدى را به مردم وارد كند و اين در حالى است 
كه چون دولت توانايى تكميل واحد هاى طرح مسكن 

مهر را ندارد از زير بار آن  شانه خالى مى كند. 

قابل توجه مسووالن محيط زيست
مسووالن محيط زيست بايد تالش كنند تا ظرف چند 
سال آينده درياچه اروميه را احيا كنند تا موجب جذب 

گردشگران به اين منطقه شود.
يك شهروند

آلودگى هوا
اگر علت آلودگى هوا عدم كيفيت بنزين است پس چرا 
ــووالن مانع توزيع آن نمى شوند؟ و همچنان هواى  مس

شهر تهران آلوده است.
محمدپور- تهران

تقدير و تشكر از مسووالن مترو
ــت تعداد فروشندگان مترو كاهش  مدت يك هفته اس
ــت الزم است از مسووالن شركت بهره بردارى  يافته اس
ــندگان اقدام كرده  اند  ــراى جمع آورى فروش مترو كه ب

تقدير و تشكر كنم.
شهروندى از تهران

انتظار مردم از دولت
ــكالت  مردم انتظار دارند كه در دولت تدبير و اميد مش
ــته اى حل شود و گرانى و تورم  اقتصادى و مساله هس

نيز كاهش يابد.
رضايى

زندانيان در دهه فجر عفو نمى  شوند
رييس سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى گفت: 
ــامل  ــبت دهه فجر و 22 بهمن، هيچ عفوى ش به مناس
زندانيان نمى شود. غالمحسين اسماعيلى در گفت وگو با 
ايسنا، ادامه داد: در آيين نامه عفو زمان ها و مناسبت هاى 
ــت. گاهى  ــده اس مختلف مذهبى و ملى پيش بينى ش
اوقات وقتى دو مناسبت به يكديگر نزديك هستند، يكى 
ــموالن عفو در نظر گرفته  ــبت براى مش از آن دو مناس
مى شود. رييس سازمان زندان ها با بيان اينكه دهه فجر و 
ميالد حضرت رسول به يكديگر نزديك بود، گفت: با 
توجه به اينكه زمان اين دو مناسبت به يكديگر نزديك 
بود تصميم گرفته شد كه عفو در روز ميالد پيامبر اجرا 
شود و در دهه مبارك فجر و 22 بهمن، عفوى مشمول 
ــت  ــد. وى در مورد ارايه درخواس زندانيان نخواهد ش
ــهرام جزايرى به رييس دستگاه قضايى، گفت:  عفو ش
ــبت ميالد پيامبر اكرم (ص) انجام  در عفوى كه به مناس
شد، نام وى در فهرست كسانى كه مشمول عفو شدند، 

قرار نداشت.

اصالح اساسنامه بهينه سازى  سوخت 
جلسه هيأت دولت به رياست حسن روحانى تشكيل 
جلسه داد و اعضاى دولت درباره مهمترين مسائل روز 
كشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. به گزارش ايسنا، 
در ابتداى اين جلسه، رييس سازمان ثبت احوال كشور 
گزارشى در خصوص كارت هوشمند ارائه داد. در ادامه، 
تعدادى از پيشنهادهاى دستگاه هاى اجرايى پس از بحث 
ــوى اعضاى دولت به تصويب رسيد.  ــى از س و بررس
ــنامه شركت بهينه سازى مصرف سوخت  اصالح اساس
ــاى قانونى از جمله مصوبات  ــراى رفع برخى ايراده ب
ــه روز گذشته هيأت وزيران بود. همچنين اليحه  جلس
تصويب اصالحيه كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقاالت 
ــوى  ــرزى مواد زايد زيان بخش و دفع آنها از س برون م

اعضاى دولت تصويب شد.

برداشت الريجانى از احمد شهيد
دبير ستاد حقوق بشر گفت: در گزارش شخص «احمق 
ــريرى» گفته شده كه 4 نفر در ايران قرار است اعدام  ش
ــزار نامه براى ما آمد  ــود و در طى اين گزارش 4 ه ش
ــانى  كه اين 4 نفر را اعدام نكنيد، اما اين 4 نفر چه كس
ــوى نانوايى 2 نفر را ترور كرد،  بودند، يكى از آنها جل
يك نفر ديگر خانه اى را منفجر كرد، نفر سوم با اسلحه 
به كسى حمله كرده بود و نفر چهارم در خانه اى مملو 
از آرپى جى و بمب دستگير شده بود. به گزارش ايسنا، 
ــم رونمايى از گزارش  ــواد الريجانى در مراس محمدج
ــر در آمريكا در سال 2013  وضعيت نقض حقوق بش
با اشاره به منشور سازمان ملل  گفت: در دنياى معاصر 
ــى به واقعيت و اطالعات صحيح بسيار  امروز دسترس
ــت و امروز بر روى هر حادثه  ــخت تر از گذشته اس س
ــم اطالعات وجود دارد. وى با اشاره به  ده ها پرده به اس
بحث انرژى هسته اى ايران، اظهار كرد: امروز درگيرى 
ــمت  ــالمى ايران دارد، در قس كه غرب با جمهورى اس
ــى  پايه اى مربوط به تعيين بناى زندگى مدنى و سياس
بر اساس عقالنيت ديگرى مانند اسالم است كه اين از 
حق انرژى اتمى و هسته اى مسلم تر است كه البته بايد 
در مورد حق انرژى اتمى هم مراقبت فراوان انجام داد، 
ولى من معتقد نيستم كه چون چرخ سانتريفيوژهاى ما 
زياد مى چرخيدند، چرخ اقتصاد ما كند شده و به عكس 

است و اشتباه بزرگى است.

جزييات دستگيرى متهم ترور
ــتان و بلوچستان از  ــترى استان سيس رئيس كل دادگس
دستگيرى يكى از عوامل اصلى ترور دادستان زابل خبر 
ــتان  ــتگير و به اس داد و گفت: در حال حاضر متهم دس
سيستان و بلوچستان منتقل شده كه تحقيقات از وى در 
ــدى در گفت وگو با  ــت. ابراهيم حمي مرحله دادسراس
باشگاه خبرنگاران افزود: در حال حاضر متهم دستگير 
شده به استان سيستان وبلوچستان منتقل شده و تحقيقات 
از وى در مرحله دادسراست و رويه قضايى در ارتباط با 
اين متهم در حال پيگيرى است اما فعال جزئيات پرونده 

وى قابل ارائه به رسانه ها نيست.

«نه» بزرگ به اصولگرايان
ادامه از صفحه1

ــى چون اخطار وقت و بى وقت به وزرا، زير  فعاليت هاي
ــئوال بردن توافق هسته اى، تالش براى ايجاد شكاف  س
بين دولت و اصالح طلبان از جمله رفتارهايى است كه 
توسط گروهى افراطى انجام مى شود تا بلكه بتوانند مانعى 

براى تصميم گيرى شوند. 
اخطارهاى متعدد مجلس به دولت در شرايطى مشاهده 
ــين  ــن مجلس در رفتار با دولت پيش ــود كه همي مى ش
ــكل خوردند كه  ــات مى كرد و فقط وقتى به مش مماش
رييس پيشين دولت با رفتارهايى آنچنانى آشكارا سعى 
در ناديده گرفتن جايگاه قانونى مجلس و قانون گذارى 
داشت. همچنين توافق ژنو 3 در حالى با واژگانى چون 
هولوكاست هسته اى معرفى مى شود كه حتى مقام معظم 
ــى به دليل توافق با5+1  رهبرى هم از دستگاه ديپلماس
ــى كردند و همچنين در همين مدت محدود هم  قدردان

مى توان آثار مثبت توافق را به طور ملموس حس كرد. 
ــخص نشانگر اين مساله است  اين شرايط به طور مش
ــى و  ــه مخالفت مخالفان دولت، نه با داليل كار شناس ك
ــود كه اجازه  ــوزى بلكه با اين هدف مطرح مى ش دلس
ــى سلب كنند به قدرى به اين  تحرك را از رقيب سياس
رفتار پراشتباه خود تاكيد دارند كه به راحتى حاضر هستند 
تا در اين موقعيت حساس، منافع ملى را با تهديد مواجه 
كنند و همچنين محدوديت مردم را هم فراموش كرده اند 
تا بلكه اهداف سياسى جريان مشخصى را محقق كنند، 
جريانى كه به دليل شرايط بد به وجود آمده در سال هاى 
ــا 92 رقابت داغ انتخاباتى را به رقيب اصلى خود  84 ت
ــن وجود انگار قصد ندارد پيامى كه  واگذار كرد و با اي
مردم با راى هاى خود در 24 خرداد دادند را درك كنند. 
چنين شرايطى سئوالى با اين مضمون به وجود مى آورد 
كه «دولت بايد چه واكنشى به تحركات افراطيون نشان 
ــت كه دولت به  ــد» كه بايد گفت، مطلوب اين اس بده
جاى پرداختن به مسايل غير مهم، سعى كند تا شرايطى 
به وجود بياورد تا نگاه دنيا به دولت مستقر نگاهى واقع 
بينانه و خوب باشد تا از اين طريق بتوانند با با استفاده از 
همه پتانسيلهاى موجود در جامعه مشكالت را كم كنند 
و آسايش عمومى را از رويا به حقيقتى محض بدل كنند. 
چرا كه نقطه نظرات گروهى تندرو كمترين اهميتى ندارد 

و اين مردم اند كه مهم هستند و بايد ابراز رضايت كنند.
*نماينده مردم تبريز در مجلس

ــر اينكه براى  ــاون اول رييس جمهورى با تاكيد ب مع
ــد، اراده كافى  ــت از دانش و فناورى ها ى جدي حماي
ــوولين كشور وجود دارد، گفت: دولت با  در ميان مس
ــع، از طرح ها  و برنامه ها ى  ــود محدوديت در مناب وج
ــه قابل اجرا حمايت مى  كند. به گزارش پايگاه  فناوران
اطالع رسانى رياست جمهورى، اسحاق جهانگيرى در 
ــعه فناورى پيل سوختى، با اشاره به  جلسه ستاد توس
افزايش 20 برابرى اعتبار صندوق نوآورى و شكوفايى 
براى حمايت از شركت ها ى دانش بنيان اظهار داشت: 
ــع اين صندوق  ــرى از مناب ــتاد مى  تواند با بهره گي س
ــبى براى دستيابى به اهداف مدنظر  برنامه ريزى مناس
ــته باشد. معاون  ــعه فناورى پيل سوختى داش و توس

ــزوم اولويت بندى و تعيين  ــورى بر ل اول رييس جمه
كاربردهاى ضرورى تر فناورى پيل سوختى تاكيد كرد 
ــور مسائل  و افزود: يكى از چالش ها ى پيش روى كش
زيست محيطى و آلودگى هواست كه با توسعه فناورى 
پيل سوختى و استفاده از اين فناورى در بخش حمل 
ــوان يك اولويت ، گام موثرى در  و نقل عمومى  به عن
ــد. در  ــته خواهد ش جهت كاهش آلودگى هوا برداش
ــه كه وزراى نيرو، صنعت، معدن و تجارت  اين جلس
و معاون علمى  و فناورى رييس جمهورى نيز حضور 
ــى از انواع پيل سوختى و كاربردهاى  داشتند، گزارش
آن، مزيت ها ى استفاده از پيل سوختى و روند توسعه 
ــوختى در  ــا ى مرتبط با هيدروژن و پيل س فعاليت ه
كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه و ميزان سرمايه 

گذارى آنها در اين بخش ارايه شد. 
ــده در  ــت همچنين به اقدامات انجام ش در اين نشس
زمينه توسعه فناورى پيل سوختى در كشور همچون 
مطالعات و بررسى ها ى فنى و اقتصادى، امكان سنجى، 
تدوين سند راهبرد ملى توسعه فناورى پيل سوختى و 
برنامه عملياتى آن اشاره شد و برخى موانع و راهكارها 
ــه  ــى قرار گرفت. در اين جلس ــورد بحث و بررس م

تصميماتى نيز اتخاذ شد.

ــان اينكه قيمت  ــيون تلفيق مجلس با بي عضو كميس
ــط 108 درصد  ــه صورت متوس ــاى انرژى ب  حامل ه
ــوع مصوبه  ــت، گفت: اين موض ــته اس افزايش داش
ــا در صحن علنى با آن  ــيون تلفيق بوده و قطع كميس
مخالفت خواهيم كرد. جعفر قادرى در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران، به بررسى اليحه هدفمندى در كميسيون 
تلفيق و حركت دولت و مجلس به سمت حذف يارانه 
دهك هاى باالى درآمدى اشاره كرد و گفت: كميسيون 
تلفيق مصوب كرد دولت بايد مرز درآمدى اعالم كند 
ــان پايين تر از اين مرز بود  افرادى كه درآمد ماهيانه ش
ــان زير مرز اعالم شده  مجددا اعالم كنند كه درآمدش
ــه عبارتى با اين  ــت. وى افزود: ب ــوى دولت اس از س
ــان پايين تر از مرز اعالم شده  كار افرادى كه درآمدش
ــوى دولت است به دولت اجازه داده مى شود كه  از س
بررسى كند كه اگر درآمد آنها باالتر از مرز اعالم شده 
بود نه تنها يارانه ها به آنها تعلق نمى گيرد بلكه سه برابر 
جريمه خواهند شد. رئيس كميته اقتصادى كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات تصريح كرد: در اين روش 
افراد با مراجعه به مراكز تعيين شده اعالم خواهند كرد 
كه ميزان درآمد آنها چقدر است كه اگر زير مرز اعالم 
ــده بود به آنها يارانه تعلق مى گيرد و در صورتى كه  ش

باالتر از اين مرز باشد يارانه اى تعلق نمى گيرد.
نماينده شيراز تاكيد كرد: در اين روش كسانى كه مايل 

به دريافت يارانه باشند اقدام خواهند كرد.
ــيون تلفيق ادامه داد: براى دريافت يارانه  عضو كميس
ــن افرادى كه  ــراد ثبت نام كردند بنابراي ــى همه اف فعل
اطمينان دارند درآمدشان زير مرز اعالم شده از سوى 
ــراى دريافت يارانه  ــت مجددا مراجعه و ب دولت اس
ــت: اينكه چه تعداد دهك  ثبت نام كند. وى اظهار داش
حذف خواهد شد معلوم نيست چراكه فعال مرز اعالم 
ــوى دولت معلوم نشده است و بايد دولت  شده از س
ــقف درآمدى را مشخص كند تا با  پس از بررسى س

استناد به اين به افراد مشمول يارانه پرداخت شود.

ثبت نام مجدد براى دريافت يارانه دولت از طرح ها ى فناورانه قابل اجرا حمايت مى  كند

سه شنبه  ٨ من  ٣٩٢ ١- ٢٦ ربیع االول  ١٤٣٥ -٢٨ ژانویه ٢٠١٤ - سال سیزدهم - مشاره  ٣٣٩٧

سخنگوى كميسيون تلفيق گفت: با تصويب 63 هزار 
ــال آينده، به  ــارد از محل هدفمندى يارانه ها در س ميلي
دولت اجازه داده شد قيمت حامل هاى انرژى را در سال 
بعد به طور ميانگين 33 درصد افزايش  دهد و اين اختيار 
را دارد كه انتخاب كند كدام حامل به چه ميزان افزايش 
قيمت داشته باشد. به گزارش خانه ملت غالمرضا كاتب 
ــى و يكمين جلسه كميسيون  ــريح مصوبات س در تش
تلفيق با بيان اينكه بند الف اين تبصره كه درآمد هدفمند 
سازى را 63 هزار و 200 ميليارد تومان پيش بينى كرده 
ــيد، گفت: در بند ب تغييراتى  بود عينا به تصويب رس
ايجاد شد مبنى بر اينكه درآمد حاصل از افزايش قيمت 
برق ابتدا به حساب خزانه واريز شود و سپس در بخش 

برق هزينه شود. 
ــار  به برخى از بندهاى مصوب الحاقى  نماينده گرمس
ــاره كرد و گفت: در  ــتاى حمايت از توليد اش در راس
ــت به منظور  ــى  از بندها وزارت نفت موظف اس يك
تسريع در گازرسانى و اتصال واحدهاى توليدى اعم از 
كشاورزى، صنعتى، معدنى و تجارى به شبكه سراسرى 
ــن واحدها را  ــوخت مايع مورد نياز اي گاز طبيعى، س
ــه به قيمت مصوب مربوط به بخش  در قبال اخذ وج
ــاورزى، صنعتى، معدنى و تجارى تامين و تحويل  كش
كند. نماينده گرمسار گفت: بر اساس بند ديگرى بانك 
ــارى دولتى و خصوصى  ــات مالى و اعتب ها و مؤسس
ــود و كارمزد بيش از نرخ مصوب  مجاز به دريافت س
ــد. وى افزود: براساس  ــوراى پول و اعتبار نمى باش ش
ــتاى تسريع در  ــيون تلفيق در راس مصوبه ديگر كميس

ــازمان امور مالياتى  ــور و كاهش هزينه ها، س انجام ام
ــت صدور گواهى موضوع ماده 187 قانون  موظف اس
ماليات هاى مستقيم را با هماهنگى سازمان ثبت اسناد 
و امالك كشور به دفاتر اسناد رسمى واگذاركند. كاتب 
ــاس بند ديگرى بانك هاى عامل موظفند  افزود: بر اس
ــهيالت به كشاورزان و روستاييان  به ازاى پرداخت تس
اسناد مربوط به اراضى كشاورزان و اسناد عادى اراضى 
ــاورزى و صنايع وابسته به  محل اجراى طرح هاى كش
ــناد منازل روستايى را به منظور وثيقه وام هاى  آن و اس
ــتاييان  ــاورزى و وام هاى پرداختى به روس بخش كش
ــيون تلفيق  ــخنگوى كميس مورد پذيرش قرار دهد. س
ــاس بند ديگرى مديران عامل بانك هاى  گفت: بر اس
دولتى و غير دولتى موظفند حداكثر طى يك هفته پس 
از تاريخ درخواست تسهيالت، كليه مدارك مورد نياز 
ــانند و پس  ــه صورت كتبى به اطالع متقاضى برس را ب
ــل كليه مدارك موظفند كه حداكثر طى دو ماه  از تحوي
ــى توجيه فنى، اقتصادى و مالى طرح  ــبت به بررس نس
ــت متقاضى اقدام ودر صورت تأييد به صندوق  و اهلي
توسعه ملى ارسال نمايند. وى  گفت: حداكثر ظرف 15 
روز نسبت به اعالم نظر در رابطه با پرداخت تسهيالت 
در قالب قرارداد عامليت با بانك ذيربط اقدام مى كند و 
بانك عامل حداكثر طى يك ماه نسبت به عقد قرارداد 
ــرف دو هفته آن را  ــى اقدام و ظ ــهيالت به متقاض تس
پرداخت مى كند. سخنگوى كميسيون تلفيق گفت: بر 
اساس مصوبه ديگرى بدهكاران مالياتى زير 500 ميليون 

تومان ممنوع الخروج نمى شوند.

ــور دولت اصالحات معتقد  ــى وزير كش معاون سياس
است كه نگرانى و اضطراب محسوسى در اصولگرايان 
ــد در ادامه  ــاس مى  كنن ــود آمده چرا كه آنها احس بوج
ــك فرآيندى از دو  ــت جمهورى در ي انتخابات رياس
مينوى شكست ها ى جديد قرار مى  گيرند و مجلس دهم 

را نيز از دست خواهند داد.
مرتضى مبلغ در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به سواالت و 
تذكرات مجلس به وزراى دولت يازدهم، گفت: برخى 
نمايندگان مجلس به چند دليل اين حركت ها ى ناثواب 
ــد. اول اينكه جايگاه مجلس فعلى در  را انجام مى  دهن
دولت گذشته به شدت تضعيف شد و چون توان دفاع 
ــت مجبور بود كه به چنان وضعى تن  از خود را نداش
ــن دوره دولت برخورد  ــل اينكه در اي ــد. لذا به دلي ده
ــس دارد، برخى  ــل صميمانه اى با مجل منطقى و تعام
نمايندگان به جاى تقدير از اين برخورد به نحو واكنشى 

مى خواهند جبران  وضعيت گذشته خود را بكنند.
وى افزود: دليل ديگر اين رفتار اين است كه به هر حال 
اكثريت مجلس را طيف سياسيونى تشكيل مى  دهند كه 
جزو رقباى دولت محسوب مى  شده و مى  شود. بنابراين 
ــد از اين طريق درصدد جبران شكست  به نظر مى  رس
جريان خود در انتخابات رياست جمهورى باشند. مبلغ 
خاطرنشان كرد: اين جريان ها نشان داده است كه نتوانسته 
و نخواسته اند كه از خطاهاى گذشته خود پند بگيرند و 
آنها را تكرار نكنند. به نظر من اين رفتار مجلس عالوه 
براينكه مشكالتى را در روند اجرايى كشور كه هم اكنون 
ــت بوجود مى  آورد، حل مشكالت حاد  رو به بهبود اس

مردم را نيز با دست اندازى هايى مواجه مى  كند. اين فعال 
سياسى اصالح طلب همچنين در خصوص حضور در 
انتخابات آينده مجلس نيز گفت: به نظر مى  رسد نگرانى و 
اضطراب محسوسى در اصولگرايان بوجود آمده چرا كه 
آنها احساس مى  كنند در ادامه انتخابات رياست جمهورى 
در يك فرآيندى از دو مينوى شكست ها ى جديد قرار 
ــت خواهند داد.  ــد و مجلس دهم را نيز از دس مى  گيرن
اين فعال سياسى اصالح طلب يادآور شد: روند موجود 
حاكى از آن است كه اگر فضاى رقابت واقعى در روند 
ــترده  ــد و رد صالحيت هاى گس ــات حاكم باش انتخاب
ــته همواره شامل حال  ــفانه درسال ها ى گذش كه متأس
ــده است اتفاق نيفتد جريان اصالحات  اصالح طلبان ش
به طور حتم پيروز انتخابات آينده مجلس خواهد شد. 
ــان مى  دهد اصالح  طلبان از  ــوابق گذشته نش چرا كه س
ــا به هر حال  ــى برخوردارند، ام ــيع اجتماع پايگاه وس
ــى اصالح طلب  ــر آينده بود. اين فعال سياس بايد منتظ
همچنين با اشاره به دستور رئيس جمهور براى مبارزه با 
ــفانه در 8 سال گذشته در اوج  ويژه خواران گفت: متاس
شعار دولت پاك بزرگترين مفاسد اقتصادى رخ داد كه 
نمونه اخير آن نيز مبلغ 2/5 ميلياردى بابك زنجانى بود. 
بنابراين به نظر مى رسد دستور رئيس جمهور به منظور 
جبران بخشى از خسارت ها ى مربوط به مفاسد گذشته 
و همچنين برخورد با مفاسدى بود كه هنوز آشكار نشده 
است. به عبارت ديگر اين دستور حاكى از آن است كه 
همچنان مفاسد اقتصادى وجود دارند كه مورد شناسايى 

و برخورد قرار نگرفته اند. 

افزايش 33 درصدى قيمت حامل هاى انرژى  اصولگرايان مجلس دهم را نيز از دست مى  دهند 


