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شبكه قرآن موفق  و دوست داشتني است
ــبكه قرآن  ــيرازي درباره ش ــت اهللا مكارم ش آي
ــرآن و معارف  ــبكه ق تلويزيون گفت: بحمداهللا ش
سيما، شبكه اي موفق، قابل قبول و دوست داشتني 
است و بايد در اين شبكه برنامه هايي توليد و پخش 
شود كه مردم باور كنند كه هر چه بيشتر روي قرآن 
ــود، مطالب تازه تري كشف خواهد شد، زيرا  كار ش

كالم خداوند مانند ذات خدا بي پايان است.
ــبكه قرآن، مدير  ــزارش روابط عمومي ش به گ
شبكه قرآن و جمعي از مديران اين شبكه با آيت اهللا 
ــت اهللا مكارم در  ــدار كردند. آي ــيرازي دي مكارم ش
ــب كه از قرآن هم  ــن ديدار ضمن بيان اين مطل اي
ــتفاده كرد و هم سوءاستفاده، بيان كرد:  مي توان اس
اگر قرآن در مسير غلط تفسير شود بدآموزي خواهد 
ــت؛ تفسير به رأي قرآن، دشمن بزرگ اصالت   داش
قرآن كريم است. در بحث تفسير نبايد ضوابط قرآن 
ــاگرد قرآن بدانيم.  را به هم بزنيم بلكه بايد خود را ش
گروه هايي هستند كه از تفسير به راي قرآن استفاده 

مي كنند و اين خطرناك است.
ــا موضوع  ــيرازي در رابطه ب ــت اهللا مكارم ش آي
شبهاتي كه به مباني شيعه وارد مي شود، گفت: پاسخ 
ــت و آمادگي مي خواهد زيرا نبايد  به شبهات فن اس
شبهه را پرورش داد. بايد حداقل الزم درباره شبهه را 
ــخ به آن را به طور كامل بيان كرد، زيرا  گفت، اما پاس
گاهي پرورش شبهه باعث مي شود شنونده جذب آن 
ــخ آن را دريافت نكند؛ البته بعضي از  گردد؛ ولي پاس
شبهات نيز اصال نبايد مطرح شود، اما پاسخ آن را بايد 

بدون ذكر شبهه بيان كرد.
ــانه افزود:  ــه اهميت كاركرد رس ــا توجه ب وي ب
ــت؛ البته ما دو نوع  موضوع تنوع، موضوع مهمي اس
ــوع داريم، معقول و نامعقول. هر چه مي توانيم در  تن
ــول را به كار ببريم  ــي بايد تنوع معق ــاي قرآن كاره
ــتري بر مخاطب بگذارد.ايشان خطاب   تا تاثير بيش

ــبكه قرآن و معارف سيما اظهار كرد:  به مديران ش
در برنامه هايتان از منبع عظيم حوزه علميه استفاده 
ــان كار را  ــتفاده از حوزوي ــد زيرا اس ــتري ببري بيش

اثربخش  و پربارتر خواهد كرد.

آيت اهللا مكارم شيرازي در پايان گفت: كار قرآني 
ــتر با اين حوزه  ــت و هركس بيش ــي اس  كار پربركت
ــر و كار داشته باشد، در زندگي توفيقات بيشتري  س

پيدا خواهد كرد.
در ابتداي اين ديدار حسن گروسي، مدير شبكه 
ــارف تلويزيون  ــوراي مع ــرآن و معارف و دبير ش ق
ــوي مدير رسانه ملي براي  گفت: به نمايندگي از س
ــش موفق  هرگونه همكاري براي برگزاري و پوش
ــاي تكفيري  ــي خطر جريان ه ــره بين الملل «كنگ
ــلمين و جهان بشريت و راه هاي  ــالم، مس براي اس
برون رفت از آن» از حضرت آيت اهللا مكارم شيرازي 
درخواست كرديم   آرشيو سخنراني ها و برنامه هاي 
ــوراي معارف سيما قرار دهند تا  خود را در اختيار ش
 براي پخش در اختيار شبكه هاي مختلف تلويزيون

 قرار گيرد.

كرمان، لرستان ، خراسان جنوبي و شهرستان هاي 
فيروزكوه ، مشهد و سراب

مقابله فوري 
وزارت اطالعات 

با مفاسد 
اقتصادي

 معافيت مالياتي حقوق
 تا يك ميليون تومان

رئيس جمهور خواستار شد

 در جمهوري اسالمي
 يك پرچمدار وجود دارد و آن هم 

رهبر معظم انقالب است
ــه در جمهوري  ــر اين ك ــا تاكيد ب ــور ب رئيس جمه
ــك پرچمدار  ــم و ي ــط يك پرچ ــران فق ــالمي اي اس
ــر معظم انقالب  ــت: آن پرچمدار، رهب ــود دارد، گف وج
ــان حركت كنند  ــواي ايش ــه بايد تحت ل ــت و هم اس
ــه عقلي ــد ن ــور باش ــم ديگري در كش ــه پرچ  و اين ك

 است و نه شرعي.
ــن  ــت جمهوري، حس ــايت رياس ــزارش س به گ
ــروز با وزير،  ــب را در ديداري كه دي ــي اين مطل روحان
ــات ــدان وزارت اطالع ــران و كارمن ــان، مدي  معاون

 داشت، بيان كرد.
ــكر از  ــي و تش ــن قدردان ــدار ضم ــن دي وي در اي
ــام  ــام ام ــربازان گمن ــاي س ــا و تالش ه مجاهدت ه
ــتند و  ــي نعمت ما هس ــت: مردم ول ــج)، گف ــان (ع زم
ــهروندان است،  ــتگاه  اطالعاتي ما حافظ امنيت ش دس
ــر براي ــش و امنيت خاط ــاد آرام ــالش دولت ايج  ت

 همه مردم است. 
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غني سازي باالي 20 درصد در صورت شكست مذاكرات

چمدان

نگاهي به لباس هاي 
برخي اقوام ايراني 

گفت وگو

 ما بازيگران 
پر از دغدغه ايم

لباس اقوام  
 جاذبه
 ديده نشده 
گردشگري

7 3  

طى حكمى از سوى ضرغامى
 رئيس ستاد 
 هدفمندى يارانه ها
  در رسانه ملى 
منصوب شد

گفت و گو با 
بيژن امكانيان بازيگر
 سينما و تلويزيون 
و بازيگر برگزيده 
جشنواره جام جم

رسانه

معافيت مالياتي ماهانه حقوق بگيران امسال 833 هزار تومان بود
ــت مالياتي ــقف معافي ــب مجلس، س  با تصوي

ــال  ــدان) در س ــران و كارمن ــوق بگيران(كارگ  حق
ــبت به امسال،   آينده با 167 هزارتومان افزايش نس

به يك ميليون تومان درماه رسيد.
ــد مركزي خبر، نمايندگان مجلس  به گزارش واح
ــش درآمدي اليحه بودجه  ــي بخ ديروز در ادامه بررس
ــور پاراگراف اول بند (الف) تبصره 9 اليحه  93 كل كش
بودجه را تصويب كردند كه براين اساس سقف معافيت 

مالياتي مبلغ 120 ميليون ريال در سال تعيين شد.
ــن بند، عليرضا محجوب  ــيدگي به اي در جريان رس
ــت مالياتي كارگران و  ــنهاد معافي و نادر قاضي پور پيش
ــرح كردند كه اين  ــمول قانون كار را مط ــان مش كاركن

پيشنهاد با مخالفت نمايندگان مجلس رد شد.
ــنهاد افزايش ــي پيش ــيم عثمان ــه، قس  در ادام

 سقف معافيت مالياتي كاركنان دولت از يك ميليون 
ــك ميليون و 250 هزار تومان را مطرح  تومان به ي
ــت نمايندگان ــنهاد نيز با مخالف ــرد. اما اين پيش  ك

 مجلس رد شد.
ــت مالياتي  ــقف معافي ــزارش مي افزايد: س اين گ
ــزار تومان و  ــال ماهانه 833 ه ــران در امس حقوق بگي
ــت كه به اين  ــاالنه 9 ميليون و 996 هزار تومان اس س
ترتيب اين سقف در سال آينده ماهانه 167 هزار تومان 

افزايش يافته و به يك ميليون تومان مي رسد.
 همچنين سقف ساالنه اين معافيت با دو ميليون و 

ــده  40 هزار تومان افزايش به 12 ميليون تومان بالغ ش
ــر يك حقوق بگير  ــاس ضوابط موجود، اگ است.براس
ــد، بايد ماليات  ــقف دريافت كن ــي باالتر از اين س رقم
ــبه  ــيوه و رقم محاس آن را بپردازد. اما در اين مرحله ش
ــه طوري كه  ــت، ب ــات حقوق بگيران متفاوت اس مالي
ــد مازاد  ــان 10 درص ــت به طور يكس ــدان دول كارمن
ــات مي پردازند، اما  ــوان مالي ــود را به عن ــي خ دريافت
ــقف ــتر و تا س ــران به صورت پلكاني رقمي بيش  كارگ

 35 درصد را مي پردازند.
ــران از حداقل 10 درصد آغاز   در واقع ماليات كارگ
ــد. اين تفاوت  ــر افزايش مي ياب ــه ارقام باالت ــده و ب ش
ــده كارگران همواره به تفاوت  محاسبه و رقم باعث ش
ــدان معترض  ــبت كارمن ــات پرداختي خود به نس مالي
 باشند كه البته اين اعتراض هنوز به جايي نرسيده است. 
ــود اين، برخي نمايندگان مجلس ديروز به دنبال  با وج
ــم مقطوع 10 درصدي ماليات  ــن بودند كه همين رق اي
كارمندان را هم تعديل كنند كه پس از بحث هاي فراوان 
اين بند براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق مجلس 

ارجاع شد.
ــي  ــه بررس ــدگان در ادام ــاس نماين ــن اس ــر اي ب
ــرخ 10 درصدي  ــه بودجه با ن ــدي اليح ــش درآم  بخ
ــال هاي  ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولت در س

1392 و 1393 مخالفت كردند
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ــورمان با اشاره به مذاكرات  وزير امورخارجه كش
ــيدن به توافق جامع هسته اي  ايران و 1+5 براي رس
كه از بيست و نهم بهمن در وين آغاز مي شود، گفت: 
ــند، ايران سطح  در صورتي كه طرفين به توافق نرس
ــازي را به باالي 20 درصد خواهد رساند، ولي  غني س

بايد تالش كرد چنين نشود.
ــواد ظريف كه براي  ــزارش ايرنا، محمدج به گ
ــخ به آلمان رفته  ــركت در كنفرانس امنيتي موني ش

ــيه اين نشست در گفت وگويي با شبكه  بود، در حاش
تلويزيوني فونيكس، درباره تاثير تحريم ها عنوان كرد: 
ــور توانمندي است كه توانسته تا حدودي از  ايران كش

تاثير تحريم ها بر جامعه بكاهد و آنها را دور بزند.
ــر امورخارجه ايران تاكيد كرد منافع ايران در  وزي
اين است كه با جامعه بين المللي همكاري سازنده بر 
پايه اعتماد داشته باشد و اكنون فرصت اين همكاري 
ــائل منطقه وجود  ــياري زمينه ها، از جمله مس در بس

ــيد، در حالي كه جامعه  دارد.خبرنگار فونيكس پرس
بين المللي ظن شديد دارد كه ايران به دنبال دستيابي 
ــالح اتمي است و ايران اين اتهام را رد مي كند،  به س
ــرم اورانيوم ــه 200 كيلوگ ــران چه نيازي ب  پس اي

 20 درصد غني شده دارد؟
وزير امورخارجه ايران در پاسخ گفت: اين واكنشي 
ــت به تحريم هاي گسترده عليه ايران تا مبنا  بوده اس
ــت بهتري براي مذاكره براي رفع تحريم ها  و موقعي

ــش از برقراري  ــزود: ايران پي ــد. وي اف ــته باش داش
ــانتريفيوژ داشت و شمار آنها  تحريم ها فقط 200 س
ــيده  امروز پس از تحريم هاي متعدد، به 19 هزار رس
ــت. ظريف تاكيد كرد: ايران براي نيازهاي علمي  اس
ــكي به غني سازي نياز دارد و حاال زمينه هاي  و پزش
ــازي متقابل فراهم آمده كه بتوان راه حلي  اعتمادس

براي آن يافت.
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آيت اهللا مكارم شيرازي:

وزير امور خارجه مطرح كرد

وزير امور خارجه: فرصتي نادر براي اعتمادسازي در پرونده هسته اي به وجود آمده است

ــخنگوي دولت از واريز مبلغ 550 ميليون دالر از  س
دارايي هاي مسدود شده ايران طبق گام نخست اجراي 

توافق نامه ژنو خبر داد.
محمدباقر نوبخت در گفت وگو با واحد مركزي خبر، 
ــش كه آيا مبلغ 550 ميليون دالر  ــخ به اين پرس در پاس
ــت توافق نامه  دارايي هاي ايران پيرو اجراي گام نخس
ژنو واريز شده است يا نه، گفت: واريز شده بود، اما نحوه 
ــنبه و  ــا توجه به تعطيلي روزهاي ش ــات بانكي ب عملي
يكشنبه (در اروپا) عملي نبود، از اين جهت، اين عمليات 
ــنبه (ديروز) مي تواند اجرايي شود و كشور از  از روز دوش
منابع خودش استفاده كند. وي در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا اين مبلغ اكنون در حساب ايران است، افزود: بله 

اين طور است.
ــخ به اين پرسش كه آيا  ــخنگوي دولت در پاس س
ــت يا اين كه ــزي 550  ميليون دالر اس ــغ واري  كل مبل
ــت بدهي هاي ايران ــي از آن باب   به گفته برخي، بخش

 به سازمان هاي بين المللي يا بورسيه دانشجويان ايراني 
خارج از كشور هزينه مي شود، خاطرنشان كرد: ما نوعي 
ــد از آنها براي مصارف خاص  ــع ديگر داريم كه باي مناب
ــتفاده كنيم. نوبخت افزود: ممكن است اين پولي را  اس
كه به حساب ما مي آيد اصال ضرورت ندانيم كه همين 
االن به داخل كشور برگردد، زيرا كه ممكن است برخي 

خريدهايي كه مي خواهيم انجام دهيم با آن باشد.
ــالم كرد: فرآيند  ــن حال يك مقام آگاه اع در همي
انتقال قطعي اولين بخش از درآمدهاي نفتي جمهوري 
اسالمي ايران به مبلغ 550 ميليون دالر به حساب بانك 
مركزي ايران در سوئيس پايان يافته است.اين مقام آگاه 
ــود، به ايرنا گفت: با شروع  ــت نامش بيان نش كه خواس
ــنبه (ديروز) در اروپا و ــمي روز كاري اداري از دوش  رس

 بر اساس اعالم بانك مركزي ژاپن، فرآيند انتقال قطعي 
ــاب بانك  اولين بخش از درآمدهاي نفتي ايران به حس

مركزي كشورمان در سوئيس پايان يافته است.

ــرش گفت كه درهاي تيم ملي به روي  كارلوس ك
ــت، اما در مورد سيدمهدي رحمتي،  علي كريمي باز اس

نظرش هماني است كه قبال بوده.
ــوان گفت وگو  ــا راديو ج ــي كه ب ــرمربي پرتغال س
ــش كه آيا علي كريمي  ــخ به اين پرس مي كرد، در پاس
ــانس حضور در تيم ملي و بازي در جام جهاني  هنوز ش
ــا نه، گفت: درهاي تيم ملي به روي كريمي باز  را دارد ي
ــت. كرش درباره شانس بازگشت دوباره رحمتي به  اس
اردوگفت: من كسي بودم كه همواره قدرداني فراواني 

ــته و دارم. او احتماال  از زحمات رحمتي داش
ــال حاضر ايران  بهترين دروازه بان ح

ــت مطلبي را كه  ــت، اما الزم اس اس
ــش از اين هم گفته بودم، تكرار  پي
ــي  كنم. برخي بازيكنان نگرش
ــه فكر مي كنند  ــتباه دارند ك اش
ــق به  ــي متعل ــم مل ــاس تي لب
ــت. چيزي كه سعي كردم  آنهاس

ــت كه  به بازيكنانم بگويم اين اس
قدر پيراهن و لباس مقدس ملي را 

ــن لباس براي  هيچ كس  بدانيد و اي

نيست. من هيچ گاه دستاوردها را فراموش نمي كنم، اما 
ــت.او در پاسخ به  ــاله،  مساله اي شخصي نيس اين مس
ــاف رحمان احمدي و  ــش كه پس با اين اوص اين پرس
دانيل داوري، دروازه بانان تيم ملي ايران در جام جهاني 
خواهند بود، گفت: بله، اما تا زماني كه فهرست تيم ملي 
ــخ اين  ــود و تا زماني كه به برزيل نرويم، پاس اعالم نش

پرسش مشخص نخواهد بود.
سرمربي تيم ملي درباره پيشنهاد برخي كشورهاي 
ــن نمي توانم  ــت: م ــي گف ــاي جنوب ــي و آفريق اروپاي
ــحالم كه اين  ــنهادها را تكذيب كنم و خوش ــن پيش اي
ــنهادها به من داده مي شود، اما من ذهنم متمركز  پيش
ــت. بعد از  ــام جهاني و صعود ايران به مرحله دوم اس ج
ــنهادها فكر كنم.كرش در  آن مي توانم درباره اين پيش
ــاره به اين كه بيشتر بازيكنان  ادامه اين گفت وگو با اش
ــاي همگروه ايران در جام جهاني در ليگ هاي  تيم ه
ــرح دنيا بازي مي كنند، گفت: بازيكنان نيجريه،  مط
ــن در ليگ هايي مثل جزيره،  ــني و آرژانتي بوس
ــري A بازي  ــگا و س ــگا، اللي ــدس لي بون
ــتند؟  مي كنند، اما بهترين هاي ما كجا هس
ــا اينها بازيكنان بدي  ــر و كويت! آي در قط
ــتند؟ به هيچ وجه اين طور نيست. ما  هس
ــردن داريم، اما اگر زير  احتياج به كار ك
ــايه درخت پسته بنشينيم، به جايي  س

نخواهيم رسيد.
ــش كه  ــخ به اين پرس او در پاس
ــد تيم ملي  ــدر احتمال مي ده چق

ــت: تا زماني كه يك  ــران از گروهش صعود كند، گف اي
ــم كه چه زماني  ــته باش ــفاف براي اين نداش جواب ش
ــود، نمي توانم به اين پرسش  اردوهايمان برگزار مي ش

پاسخ دهم.

 علي كريمي در پاسخ به كرش: آماده ام!
ــه صحبت  ــخ ب ــابق فوتبال در پاس ــوش س ملي پ
ــكلي كه شده به  كارلوس كرش گفت: آماده ام به هر ش
تيم ملي كمك كنم. علي كريمي كه در حاشيه تمرين 
ــگاران صحبت مي كرد  ــازي با خبرن ديروز تراكتورس
ــر اين كه درهاي تيم  ــاره اظهار نظر كرش مبني ب درب
ــت: اميدوارم بتوانم  ــت، گف ملي به روي كريمي باز اس
ــان طور كه قبال هم  ــخ اعتماد كرش را بدهم. هم پاس
گفته بودم به هر شكل ممكن آماده خدمت به تيم ملي 
ــورم هستم.  وي افزود: در گذشته نيز گفته بودم كه  كش
ــي ايران كمك كنم.  ــكلي به تيم مل مي توانم به هر ش
ــم همين حرف را مي زنم تا در صورت حضور در  االن ه
تيم، بتوانيم در جام جهاني نتيجه اي درخور شأن كسب 
كنيم و بازي هاي خوبي انجام دهيم و باعث شادي دل 

مردم شويم.

چراغ سبز سرمربي تيم ملي به علي كريمي

پايان واريز قسط اول دارايي هاي ايران

طى حكمى

ههدفم
د

محسن ماندگاريديداراول
سردبير

Mandegari@jamejamonline.ir

 استعفا؛ راه حلي
 براي بازگشت اعتماد

ــه دو روز از اجراي آن  ــبد كاال  در حالي ك ــداي س اه
ــت اما دست كم  ــده، احتماال غيرممكن اس ــپري ش  س
ــت براي فرونشاندن حجم گسترده  مي توان انتظار داش
نارضايتي ها از چگونگي اجراي چنين طرحي، طراحان 
ــران، بزرگ ترين  ــه اي -كه به اعتقاد ناظ ــن برنام چني
ــخصيت دولت تدبير و اميد تاكنون  ضربه به جايگاه و ش
ــتانه اما معنادار از سمت  ــت- در اقدامي پيشدس بوده اس
ــتعفا كرده و براي اولين بار در دولت جناب آقاي  خود اس
ــي كه اميدهاي زيادي به آن وجود دارد، يك مقام  روحان
ــتباهات خود را بر عهده گرفته و از  ــئوليت اش دولتي مس

كار كنار رود. 
اشتباه در طراحي و اجراي اين برنامه آن قدر بديهي 
و آشكار است كه گمان نمي رود اكنون هيچ مقام دولتي 
ــد. مهم ترين ايرادي  حاضر به تائيد و حمايت از آن باش
ــه نحوه اجراي طرح هدفمندي  كه دولتمردان جديد ب
ــد  نبود تدبير كافي  ــا  در دولت قبل مي گرفتن ــه ه ياران
ــراي آن بود، طرحي كه به گفته  ــي و نحوه اج در طراح
ــه  ــاني جامعه ايراني را خدش منتقدان آن، كرامت انس
ــت كمك هاي دولتي  ــرده و آنها را محتاج درياف دار ك
كرده بود؛ با روي كار آمدن دولت جديد انتظار مي رفت 
ــده بود، طرح هاي جديدي  همان گونه كه وعده داده ش
براي حمايت از طبقه فرودست و آسيب پذير درانداخته 
ــاني  ــود تا عالوه بر حمايت مادي از آنها، كرامت انس ش
ــده و در عين حال يارانه ها به صورت  مردم نيز حفظ ش
ــد اما متاسفانه در  ــت جامعه هدف برس هدفمند به دس
ــادي دولت جديد با مردم، آنچنان  اولين مواجهه اقتص
ــه به نظر  ــت ك ــايندي رقم خورده اس ــه ناخوش  تجرب
ــدت  ــت در افكار عمومي را بش ــد جايگاه دول ــي رس م

تضعيف كرده و به پاشنه آشيل آن تبديل شده است.
ادامه در صفحه 2

صفحات 15 و 17

 يخبندان  درگيالن و مازندران
 هشدار نسبت به بارش سنگين برف در 12 استان

امدادرساني به هموطنان گرفتار در برف
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 پلمب دوباره دفتر حزب مشاركت
ــاركت در  در پي فك پلمب غيرقانوني دفتر مركزي جبهه مش
تهران، دادستاني تهران ديروز دوباره دفتر اين حزب را پلمب كرد.
ــن انقالب، پس از انتخابات  ــاركت و مجاهدي احزاب مش
ــال 88 به دليل برخي اقدامات، از سوي  رياست جمهوري س

نهادهاي قضايي منحل اعالم شدند.

توصيه ظريف به كري 
اخبار مربوط به ديدار وزيران خارجه ايران و آمريكا همچنان 
ــروز به نقل از يك مقام  ــن باره، رويترز دي ــه دارد و در همي ادام
ــد در وزارت خارجه آمريكا نوشت: جان كري در مالقات با  ارش
همتاي ايراني اش، نگراني خود را از تاخير در انتقال سالح هاي 
ــوريه به بندر الذقيه اين كشور و وضع انساني در  ــيميايي س ش

سوريه بويژه در مناطق محاصره شده ابراز كرد.
ــن حال يك مقام آگاه نيز به ايرنا گفت: وزير امور  در همي
ــاي آمريكايي خود به جان  ــه ايران در مالقات با همت خارج
ــد كه در صحبت هاي خود بايد به متن توافق  كري يادآور ش

ژنو استناد كرده و بدون مبنا فكت شيت صادر نكند.

انتقاد تند باهنر از تذكرات تريبوني
نايب رئيس دوم مجلس با انتقاد از استفاده واژه هاي نامتعارف 
ــت  در تذكرات برخي نمايندگان مجلس، گفت: نمايندگان پش

تريبون و در صحبت هاي خود دقت الزم را داشته باشند.
ــس از تذكر مهدي  ــا، محمدرضا باهنر، پ ــه گزارش ايرن ب
ــي  ــك زاده، نماينده تهران در مجلس در واكنش به بخش كوچ
از صحبت او با اين محتوا كه عزت ملت را فروختند، با تاكيد بر 
ــن  كه نمايندگان بايد در بيان برخي واژه ها دقت كنند و از آن  اي
استفاده نكنند، گفت:  مگر كسي مي تواند عزت ملت را بفروشد؛ 
اين چه واژه هايي است كه بيان مي كنيد، ممكن است نقدهايي 
نسبت به مذاكرات ژنو وجود داشته باشد، اما نبايد اين واژه را به 
كار برد كه عزت ملت را فروختند، مگر مملكت صاحب ندارد كه 

كسي اين كار را بكند.

ورود كميسيون اصل 90 به بدهي نفتي ناجا
ــت: موضوع  ــل 90 مجلس گف ــيون اص ــس كميس رئي
ــركت هاي  ــروي انتظامي و ش ــت از ني ــات وزارت نف مطالب
ــيدگي  ــتور رس داخلي و خارجي از محل فروش نفت در دس

اين كميسيون قرار دارد.
محمدعلي پورمختار در گفت وگو با خانه ملت اظهار كرد: 
رسيدگي به اين موضوع نياز به بررسي و كار كارشناسي دارد.

«آسمان» روزنامه شد
هيات نظارت بر مطبوعات با درخواست مسئوالن هفته نامه 

«آسمان» براي تبديل اين نشريه به روزنامه موافقت كرد.
ــن امروز با  ــئول روزنامه وط ــن ديروز مديرمس همچني
ــكايت يك نهاد دولتي به دادسراى رسانه  احضار شده و با  ش

قيد وثيقه 15ميليون توماني آزاد شد.

ادامه از صفحه اول
ــاره به اين كه انقالب اسالمي بر پايه ايثار  رئيس جمهور با اش
ــداكاري مردم و رهبري حكيمانه امام خميني (ره) به پيروزي  و ف
رسيد، گفت: عده اي ابتدا مي گفتند مگر مي شود اين انقالب پيروز 
شود بعد كه پيروز شد، پيش بيني كردند دوام زيادي نخواهد آورد، 
ــته است و ان شاءاهللا با حمايت  ــال از آن روز گذش اما امروز 35 س

مردم با قدرت بيشتري دوام خواهد داشت.
ــتمديدگان  روحاني وزارت اطالعاِت مطلوب را خانه اميد س
ــت و تصريح كرد: رعايت حقوق شهروندي و حقوق اقوام،  دانس

مذاهب و اقليت ها ضرورتي انكارناپذير است.
ــري از توانمندي هاي تمامي  ــتفاده حداكث رئيس جمهور اس
ــاليق، گروه ها و طوايف مختلف را مولفه هاي ضروري براي  س
ايجاد امنيت پايدار دانست و خطاب به كاركنان وزارت اطالعات 
ــت از آبرو، حيثيت و  ــنگين، صيان گفت: در كنار ديگر وظايف س
 اسرار مردم و حفظ اعتماد عمومي در عالي ترين سطح از وظايف
ــر و اميد به اصول  ــزود: دولت تدبي ــت. روحاني اف  اصلي شماس
ــت گويي به مردم  ــازي و راس ــفاف س ــه ناپذيري چون ش خدش
به عنوان ولي نعمتان خود معتقد است و بر اصل نقد و سليقه هاي 
ــير حمايت از  ــارد و در اين مس ــه پاي مي فش ــف در جامع مختل
ــت.وي تصريح كرد:  ــهروندي جزو وظايف وزارت اس حقوق ش
ــزاب، نخبگان،  ــه تأكيد بر تعامل با اح ــه ما در جامع ــالش هم ت
ــگاهيان، حوزويان، اصحاب رسانه و حمايت از فضاي نقد   دانش
در اين مجامع است.  جريان افراط و تفريط، اين فضا را برنمي تابد 
ــخنان تند و غيرمنطقي، محيط بحث و نقد را تيره  و عده اي با س
مي كنند و عده اي ديگر با رفتارهاي خشن و تحريك كننده فضا 

را متشنج مي كنند.
ــطوح كالن  ــاره به خطر نفوذگري در س رئيس جمهور با اش
ــت و اين  ــات ديد بان نظام اس ــت: وزارت اطالع ــي گف مديريت
ــته و گروهي تعلق  ــان آن به هيچ حزب، دس ــه و كاركن وزارتخان

ــات متعلق به ملت، متعلق به نظام، متعلق  ــد. وزارت اطالع ندارن
ــت كه وزارت  ــت. نظام مانند قلعه اي اس به راه امام و رهبري اس
ــمن را رصد كرده و البته نگاه  ــات از فراز آن تحركات دش اطالع
ــاره به اين كه جمهوري  الزم به داخل قلعه نيز دارد. روحاني با اش
اسالمي ايران از امنيت مطلوبي برخوردار است، اما در منطقه اي 
بشدت ناآرام قرار دارد، اظهار كرد: وزارت اطالعات در حكم چشم 
نظام است و بايد با رصد دقيق تحوالت، اطالعات و تحليل دقيقي 

از اوضاع به مسئوالن كشور ارائه كند.

 وزارت اطالعات به طور جدي در عرصه مبارزه با 
فساد اقتصادي ورود كند

ــود به وضع  ــخنان خ ــور در بخش ديگري از س رئيس جمه
ــتي بخش قابل توجهي از مردم اشاره و تصريح  ــب معيش نامناس

ــاد اقتصادي نيز دامنه  ــب، فس ــرايط نامناس كرد: در كنار اين ش
ــته و مقابله با آن يك وظيفه بسيار مهم، فوري  ــترده اي داش گس

و ضروري براي همه بويژه وزارت اطالعات است.
روحاني از همه كاركنان و مديران وزارت اطالعات خواست تا 
به طور جدي در عرصه مبارزه با فساد اقتصادي وارد شده و ضمن 
صيانت و حراست از بيت المال و حقوق مردم نسبت به بازگرداندن 
ــودجو و  ــوي عده اي س ــت رفته مردم از س اموال و حقوق از دس

ويژه خواران اقتصادي اقدام قاطع به عمل آورند.
ــت ماده اي امام خميني(ره) در  ــاره به پيام مهم هش وي با اش
ــالمي اظهار كرد: كاركنان وزارت  ــال هاي آغازين انقالب اس س
ــود را براي حفظ نظام،  ــات در عين اين كه بايد وظايف خ اطالع
ــرار نظام  ــه و دقيق انجام دهند، همان گونه كه حافظ اس قاطعان

هستند، بايد حافظ آبرو و اسرار مردم نيز باشند.

 مردم نبايد از فوايد فضاي مجازي محروم شوند
وي با بيان اين كه ارتقاي امنيت سايبري يكي از سياست هاي 
ــد با همكاري  ــت: وزارت اطالعات باي ــت، گف كالن دولت اس
ــيارانه اقدامات پيشگيرانه براي  ــتگاه هاي مرتبط هم هوش دس
ــايبري را دنبال كند و هم اجازه ندهد مردم از  مقابله با حمالت س
ــتيابي به نيازهاي اطالعاتي، آموزشي، تفريحي و ديگر فوايد  دس

فضاي مجازي محروم شوند.
ــمنان براي  ــرايط اجتماعي و تالش دش روحاني با تحليل ش
ايجاد اختالف و چند دستگي در ميان مردم گفت: در شرايطي كه 
دشمنان به دنبال تفرقه در جامعه اند،  تالش در جهت حفظ آرامش 
و اميد بهترين روش براي خنثي كردن برنامه هاي آنان است. وي 
با تاكيد بر اين كه اين نظام با توطئه هاي داخلي و خارجي زيادي 
ــت، گفت: به محض اين كه ما يك قدم براي تعامل با  مواجه اس
دنيا برداشتيم تا از اين فشار ظالمانه و ناحقي كه عليه ملت ايران 
ــده، بكاهيم، دشمن تحركات وسيع خود را براي خدشه  اعمال ش

وارد كردن به اين حركت آغاز كرد.
ــمنان و بدخواهان،  ــور با بيان اين كه اكنون دش رئيس جمه
ــاعت وقت براي توطئه عليه اين نظام  ميلياردها دالر و هزاران س
ــما سربازان گمنام و كاركنان زبده  هزينه مي كنند، گفت: اين ش
ــن تحركات را زير نظر  ــتيد كه بايد همه اي وزارت اطالعات هس
ــماييد كه بايد گزارش دهيد كه چقدر رژيم  ــته باشيد. اين ش داش
ــتي از اين حركت ما عصباني و خشمگين شده است،  صهيونيس
اين شماييد كه بايد بگوييد تا چه حد گروهك هاي ضد اين نظام 
ــد و روزانه با مقامات كنگره  ــور به تكاپو افتاده ان ــارج از كش در خ
ــيدن اين نظام به  ــران ديدار مي كنند تا مانع از رس ــكا و ديگ آمري

اهداف خود شوند.
ــور در ادامه با تاكيد بر اين كه جامعه امروز بيش از  رئيس جمه
هرچيز به اميد، آرامش، نشاط نياز دارد، نقش وزارت اطالعات در 
تامين اين نيازها و ايجاد امنيت و ثبات بر پايه آن را مهم توصيف 
ــرد و گفت: بدون تعارف به وزارت اطالعات و نيروهاي فداكار  ك
آن افتخار مي كنم، زيرا نيروهاي زبده و توانمند وزارت اطالعات 

جمهوري اسالمي سرمايه  گرانبهاي ملت و نظام هستند.

 عزم دولت در اجراي نظرات دلسوزانه مراجع
ــنبه هيات دولت، پس از ارائه  ــه عصر يكش روحاني در جلس
ــحاق جهانگيري از ديدار با مراجع تقليد در قم اظهار  گزارش اس
ــبت به پيگيري و اجراي نظرات دلسوزانه آن بزرگواران  كرد: نس

مصمم هستيم.
ــخصيت هاي بلند  ــع تقليد ش ــزود: مراج ــور اف رئيس جمه
ــتند و عالوه  مرتبه، داراي موقعيت معنوي و نفوذ اجتماعي هس
ــيار مهم  ــر راهنمايي ها، توجه و دعاي آنان نيز براي دولت بس ب
است. روحاني ضمن مغتنم دانستن ارتباط نزديك دولت و مراجع 
ــاي علميه، اظهار اميدواري كرد كه اين رابطه صميمي  و حوزه ه

روز به روز بيشتر و صميمانه تر شود.

قريب به 30 ماه پس از رسانه اي شدن پرونده اختالس 3000 
ــي از متهمان كليدي اين  ــت يك ميليارد توماني، هنوز از سرنوش
ــت: محمودرضا خاوري كه زماني مديرعامل  پرونده خبري نيس
بانك ملي ايران بود. همان فردي كه به بهانه «مشكالت عصبي 

حادث شده و بيماري مزمن» استعفا و به كانادا فرار كرد.
حاال دو سال و نيم پس از فرار اوليه خاوري، رئيس پليس 
ــد: «پليس كانادا مدعي  ــل نيروي انتظامي مي گوي بين المل
ــت.» ادعايي كه  ــور خارج شده  اس ــده خاوري از اين كش ش
ــت، بايد آن را دومين  ــده، اما در صورت صح هنوز اثبات نش

فرار خاوري ناميد.

پليس ايران: تائيد نمي كنيم
با اين همه سرهنگ مسعود رضواني، رئيس پليس بين الملل 
نيروي انتظامي توضيح داد: پليس كانادا ابتدا با ادعاي اين كه اين 
ــي در صورت ورود، هنوز  ــده اعالم كرد كه حت  فرد وارد كانادا نش
از سوى  پليس شناسايي نشده است. اين در حالي است كه ما آدرس 
ــكونت خاوري را به پليس كانادا اعالم كرديم. رضواني  و محل س
ــد اين فرد  ــي مدعي ش افزود: چند روز قبل اينترپل كانادا در تماس
به يكي از كشورهاي آمريكاي جنوبي يا حوزه كارائيب متواري شده 
البته ما هنوز اين موضوع را تائيد نمي كنيم  و  اين آخرين اطالعاتي 
ــت. وي تاكيد كرد:  ــت كه پليس كانادا در اختيار ما قرار داده اس اس
ــوي اينترپل را به تمامي پليس هاي  ــده از س اعالن قرمز صادر ش
ــالم كرديم تا  ــكاي جنوبي و حوزه كارائيب اع ــورهاي آمري كش

درصورت مشاهده اين فرد، وي را دستگير و مسترد كنند.
ــالم اين كه هدف پليس  ــارس، رضواني با اع ــه گزارش ف ب
ــالوه بر كانادا  ــت، افزود: قصد داريم ع ــتگيري اين فرد اس دس
ــده  ــورهاي ديگري متواري ش ــه اين فرد به كش ــي ك درصورت
ــاس  ــش ناامن كنيم تا احس ــاي بين المللي را براي ــت، فض اس
ــورت بايد فضاي فعاليت اين گونه  ــي و خطر كند. در هر ص ناامن
ــال دارد  ــه وي، احتم ــود. به گفت ــان محدود ش ــراد و مجرم اف
ــخصات جعلي و تغيير هويت در كشورهاي حوزه   خاوري با مش
ــد كه اين امر  آمريكاي جنوبي و حوزه كارائيب در حال تردد باش

ناشي از ضعف پليس اين كشورهاست.

دستگاه قضا، پليس و وزارت خارجه به دنبال خاوري
در  واكنش به اين خبر، سخنگوي قوه قضاييه ديروز در نشست 
خبري خود درباره سرنوشت مديرعامل پيشين بانك ملي گفت: 
ــده از محتواي اين خبر  ــت. بن قوه قضاييه پيگير اين موضوع اس
چيزي نمي دانم و آن را در رسانه ها خوانده ام و هنوز از وزارت خارجه 
ــفانه مدعيان  ــد اين خبر را دريافت نكرده ام. با اين حال متاس تائي
مبارزه با مفاسد پولشويي حاضر نشدند چنين فردي را كه اتهام او 
فساد مالي است به ما تحويل دهند ؛ اكنون هم قوه قضاييه،  ناجا و 

وزارت امور خارجه دنبال اين موضوع هستند.
ــور توضيح  ــد اقتصادي در كش او درباره داليل وقوع مفاس
ــالس، اخالل در  ــال اخير كه پرونده هاي اخت ــد س داد: در چن
ــروع داشتيم، بخصوص  نظام اقتصادي و تحصيل مال نامش
ــيديم كه بعضي  در پرونده 3000 ميلياردي، به اين نتيجه رس
مراكز بايد در بخشنامه ها، مصوبات و نظارت هايشان بازنگري 
ــته هايي كه االن از دولت و ستاد  ــته باشند. يكي از خواس داش
مبارزه با مفاسد اقتصادي داريم اين است كه نظارت هايي وجود 
ــته باشد تا اين قبيل پرونده ها ديگر به وجود نيايد. تقويت  داش

نظارت هاي بانكي و اصالح گمرك از اين جمله است.

براي محكوم اصلي اختالس، درخواست عفو نشده
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه در مورد تغيير حكم متهم 
ــدام به حبس ابد، گفت:  ــي پرونده 3000ميلياردي از اع اصل
هيچ تغييري در احكام 
ــده  ــان پرون متهم
ــاردي  3000 ميلي

بخصوص متهماني كه حكم شان اعدام بوده، اتفاق نيفتاده و در 
 مورد اين پرونده برخي متهمان درخواست اعمال ماده 18 كرده اند

ــت  ــت. همچنين در مورد درخواس ــده اس ــه پذيرفته نش  ك
ــده و اين افراد  ــت عفو نش متهمان پرونده ميلياردي درخواس
فقط يك مورد اعمال ماده 18 كرده بودند كه آن هم رد شده 
ــده ام كه اين افراد  ــن بنده تاكنون متوجه نش ــت. همچني اس

تقاضاي اعاده دادرسي داده باشند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسش ديگري درباره 
ــت اموال خود  ــي گفت: اين فرد فهرس ــده بابك زنجان پرون
ــر اقدامي كه در  ــه وزارت نفت اعالم كرده و ه ــته و ب را نوش
ــد، انجام مي دهد. در اين  مقابل ادعاي وزارت نفت الزم باش
ــد،  ــده باش  باره اگر احيانا جرمي صورت گرفته يا قصوري ش

رسيدگي مي شود.
مهم ترين بخش از اظهارات سخنگوي دستگاه 

قضايي در جمع خبرنگاران را در جدول زير ببينيد.

مقابله فوري وزارت اطالعات با مفاسد اقتصادي
رئيس جمهور خواستار شد

ديدارهاي وزير امور خارجه سوئد در تهران 

ابهام در فرار دوباره خاوري 
محسني اژه اي: مدعيان مبارزه با پولشويي حاضر نشدند اين متهم را تحويل دهند 

كارل بيلت، وزير امور خارجه سوئد كه به كشورمان آمده 
ــت، امروز با مقامات ارشد جمهوري اسالمي ايران ديدار  اس

و گفت وگو مي كند.
ــانه اي وزارت امور  ــي رس ــه گزارش اداره كل ديپلماس ب
ــراي ديدار از  ــل از ورود به تهران، ديروز ب ــه، بيلت قب خارج

جاذبه هاي گردشگري ايران به شهر اصفهان رفته بود.
ــا و آمريكاي وزير امور  ــد تخت روانچي، معاون اروپ مجي
خارجه ديروز در گفت وگو با ايرنا گفت: سفر آقاي كارل بيلت، 
ــفر وزير وقت امور خارجه سوئد به ايران كه  پس از آخرين س

حدود 13 سال پيش بود، انجام شده است.
ــور خارجه گفت: ديدار با دكتر محمدجواد  معاون وزير ام
ظريف، وزير امور خارجه و بررسي تقويت مناسبات دو كشور 

ــفر به  ــوئد در س از مهم ترين برنامه هاي وزير امور خارجه س
تهران است.

پس گرفتن دعوت از ايران اشتباه بود
وزير خارجه سوئد در گفت وگو با يك روزنامه اتريشي ضمن 
ــركت در مذاكرات  انتقاد از پس گرفتن دعوت از ايران براي ش
ــت آمده با ايران درباره  ژنو، ابراز اطمينان كرد كه توافق به دس

برنامه هسته اي به دستيابي به راه حل نهايي منجر شود.
ــا روزنامه  ــو ب ــت در گفت وگ ــارس، بيل ــزارش ف ــه گ ب
ــه گفت: «ما برخي فرصت ها را بخصوص  اتريشي دي پرس

ــال 2003 و حتي بعد از آن زماني كه واقعا زمينه توافق   درس
وجود داشت از دست داديم.»

ــوي محققان  ــي خليج فارس كه از س ــواره مخابرات ماه
ــي  ــتر طراح ــي مالك اش ــگاه صنعت ــمندان دانش  و دانش

و ساخته شده  است، رونمايي شد.
ــراي برقراري خدمات  ــه گزارش فارس، اين ماهواره ب ب
ارتباطي امن اختصاصي باند باريك مورد استفاده قرار گرفته 

و سرويس پيام كوتاه را در داخل و خارج تامين مي كند.
ــادل پيام هاي داده رقومي متني يا صوتي بين كاربران  تب
ــع داده هاي  ــي و توزي ــش پيام هاي همگان ــرك، پخ متح

حسگرهاي نصب شده از كاربردهاي اين ماهواره است.
ــن كاربران در  ــت تبادل اطالعات بي ــن ماهواره قابلي اي

شبكه هاي بيسيم ناهمگون را دارد.
ــلح پيش از مراسم  ــتيباني نيروهاي مس وزير دفاع و پش

رونمايي از ماهواره هاي خليج فارس و تدبير در سالن اجالس 
ــتقالل به معناي اين  ــورهاي اسالمي گفت: اس ــران كش س
نيست كه در اطراف كشور چهارديواري ايجاد كنيم و فارغ از 
ــه را ملت نياز دارد تامين كنيم، بلكه  ــط پيرامون هر آنچ محي
استقالل كه از شعارهاي جمهوري اسالمي است مفهومش 
ــت كه آنچه را نياز داريم با اتكا به اراده خود و فارغ از  اين اس

تحميل ديگر كشورها توليد كنيم.
ــان گفت: در حوزه  ــين دهق ــردار حس به گزارش مهر، س
ــوري است كه  ــالمي ايران تنها كش ــي، جمهوري اس سياس
ــداف و منافع ملي خود را  ــلطه ديگران اه ــارج از اراده و س خ
ترسيم، طراحي و اجرا مي كند. وي افزود: اگر در پي استقالل 

واقعي هستيم بايد دنبال كسب قدرت باشيم.

ماهواره مخابراتي خليج فارس رونمايي شد 

پاسخ هاي محسني اژه ايپرسش هاي خبرنگاران

تغيير در وضع حصر مهدي كروبي
هيچ تغييرى در وضع وى به وجود نيامده است. تغيير منزل از ابتدا تاكنون چند بار 

اتفاق افتاده و موضوع جديدى نيست. هر كس مرتكب جرمى شده باشد چه دستگير 
شده باشد يا خير،  اگر توبه كرده و جبران كند از لحاظ شرعى و قانونى برخورد با او 

متفاوت خواهد بود حتى اگر دستگير شده باشد.
 مشكالت به وجود آمده در جريان

دولت تدبيرى بينديشد؛ زيرا اين صف هاى طوالنى، شايسته مردم نيست. توزيع سبد كاال

پرونده در مرحله تحقيقات اوليه است. اگر قاضى ضرورت بداند كه وى در دادگاه آخرين وضع پرونده احمدي نژاد
حاضر شود اين كار انجام مى شود.

پرونده آتش سوزي خيابان جمهوري
پرونده در حال پيگيرى از سوى سازمان بازرسى كل كشور، شهردارى و دولت است. 
افرادى از سوي دادسرا احضار شده و از آنها تحقيق به عمل آمده است كه اين افراد از 

آتش نشانان و افرادى كه نخ ها در اختيارشان بوده هستند.
 فرجام اعالم جرم دادستاني

 عليه علي مطهري
 پرونده در حال رسيدگى است و به همه اختالف برداشت ها از قانون در رسيدگى 

به اين پرونده توجه مى شود.

 گزارش هاي احمد شهيد 
درباره وضع حقوق بشر در ايران

اين فرد نمى خواهد به واقعيت برسد. اگر مى خواست به واقعيت برسد ارزيابى مى كرد 
و از جمهورى اسالمى سوال مى پرسيد. از اول انقالب تاكنون از تحقيق  از سوي افراد 
بى طرف استقبال شده، اما افراد مغرض را هيچ وقت راه نمى دهيم؛ زيرا تا وقتى كه اين 

آقايان بى طرف نباشند، راه دادن آنها به كشور هيچ سودى ندارد.
دستور رئيس جمهور براي تشكيل 

كميته اى براى بازگشت ايرانيان خارج 
از كشور

ما هيچ تبعه ايرانى را ممنوع الورود نمى كنيم. هر كسى هم كه اتهامى متوجه او باشد، 
برگردد به اتهامش رسيدگى خواهد شد. اگر افرادى كه خارج از كشور هستند جرمى 

مرتكب نشده باشند، نبايد نگران باشند و اگر اتهامى متوجه آنهاست به نفع شان 
است كه برگردند تا به آن رسيدگى شود.

 بازداشت برخي كارگران معترض 
به مشكالت صنفي

طبق قانون كار اعتراض كارگران به رسميت شناخته شده و تغيير رويه اى در اين 
موضوع صورت نگرفته، ولى اگر كسى تحت عنوان صنفى اقدامى خالف قانون و 

مجرمانه انجام داد كه خالف نظم و امنيت عمومى بود، بايد با آن برخورد شود.
ادعاي درخواست واشنگتن براي رسيدگي 

 به پرونده برخي دستگيرشدگان در ايران
 با تابعيت دوگانه

خبري ندارم.

چنين چيزى روشن نيست، معاونت در امرى نيازمند وحدت قصد است.آيا آلودگى هوا معاونت در قتل محسوب مى شود؟
هر نهادى كه بخواهد از حقوق مردم دفاع كند حتما ما كمك مى كنيم. اما در بعضى تدوين منشور حقوق شهروندي در دولت

مواقع با اين مساله به صورت سياسى برخورد شده كه اين حقيقتا صحيح نيست.
 شكايت وزارت نفت از نيروى انتظامى

اطالعي ندارم. به دليل بدهي

وزير امور خارجه مطرح كرد
 غني سازي باالي 20 درصد 
در صورت شكست مذاكرات

ادامه از صفحه اول
وزير امورخارجه ايران گفت: در مساله هسته اي، فرصتي نادر 
به دست آمده و از آن بايد براي اعتمادسازي متقابل سود جست. 
وي تاكيد كرد: ايران با قدمت تاريخي هزاران ساله اش، دشوار 
مي تواند بپذيرد كه دستورالعمل هايي ازخارج به آن ديكته شود. 
ــش مجري درباره هولوكاست، ضمن  ظريف در پاسخ به پرس
ــت خواندن اين واقعه تاكيد كرد كه اين موضوع نمي تواند  جناي

توجيه كننده نقض حقوق  فلسطيني ها باشد. 
 وي گفت: رژيم صهيونيستي، حقوق فلسطيني ها را به مدت 
60 سال تمام، ناديده گرفته و آشكارا نقض كرده و قطعنامه هاي 
سازمان ملل در اين باره را نيز  ناديده گرفته است. ظريف در پاسخ 
ــرائيل مي گويند از سوي يكديگر  ــش كه ايران و اس به اين پرس
ــتي  ــرار گرفته اند، تصريح كرد: رژيم صهيونيس مورد تهديد ق
ــورمان  ــا را به ابهام آلوده كند. وزير خارجه كش ــد فض مي خواه
درباره  بحران سوريه با تاكيد بر اين كه طرفين مناقشه بايد بدون 
پيش شرط وارد مذاكره شوند، افزود: برخالف آنچه ديگران ادعا 

مي كنند ايران در سوريه سرباز ندارد.
 وي تصريح كرد: به اوضاع خونين در سوريه بايد پايان داد، 
ــني ها عليه سني ها در جنگ هستند و بايد  زيرا در آنجا حتي س
ــت و تعادل نيروها را در آنجا برقرار  براي اين فاجعه راه حل داش
كرد تا از كشته ها و آواره هاي بيشتر جلوگيري كرد. ظريف گفت: 
ــوريه دعوت نشد ولي جمهوري اسالمي  ايران به كنفرانس س

آماده است براي برقراري صلح در اين كشور تالش كند.
ديدار اول

 استعفا؛ راه حلى 
براى بازگشت اعتماد

ادامه از صفحه اول
ــت كه  ــف بار اس ــور چنان تاس ــر كش گزارش ها از سراس
ــت.  ــته اس ــوزان و حاميان دولت را نيز به واكنش وا داش دلس
برخي اخبار تائيد نشده از كشته شدن يك يا دو نفر از حاضران 
ــامگاه  ــبد كاال حكايت دارد. ش در صف هاي طويل دريافت س
ديروز ، يك پزشك متخصص كودكان در اردبيل در تماس با 
ــدت متاثر بود از شرايط نامناسب يكي  جام جم در حالي كه بش
ــخن مي گفت كه در آغوش مادر در ميان انبوه  از بيمارانش س

جمعيت زير دست و پا آسيب ديده است.
ــالوه نارضايتي  ــبد كاال به ع ــاي طويل دريافت س صف ه
ــتگاني كه به تعلق  ــياري از كارگران و كارمندان و بازنشس بس
نگرفتن اين اقالم ناچيز به خود گاليه مندند در حال تبديل شدن 
به مساله ذهنى همه اقشار جامعه است كه مي تواند براي دولت 
پرهزينه و گران تمام شود. اما واقعا راه حل چيست؟ توقف طرح، 
ــدني است و نه مشكلى را حل مى كند.  ــد نه ش چنان كه گفته ش
شايد استعفا يا بركناري مسئوالني كه با بى تدبيرى خود، طرحى 
ــت، اندكي از مشكالت  ــايد مى توانست با اجراي درس را كه ش
اقتصادي مردم را كم كند با شكست مواجه كردند، راه حلي براي 

بازگشت اعتماد مردم به تدبير و كارآمدي دولت جديد باشد.




