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چارديواري

سفرهاى نوروزى به كام تورهاى خارجى
در تعطيالت نوروز امسال سفرهاي خارجي با افزايش 35 درصدي و گردشگري داخلي با كاهش 30 درصدي مواجه شد

پوران محمدي / گروه جامعه 

ــد، قرار بود  ــال خيلي اتفاق ها بيفت ــرار بود امس ق
بخت صنعت گردشگري كشور باز شود و گردشگري 
خارجي رونق بگيرد، اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه 
ــاي مردم در  ــش 30 درصدي سفره ــا از كاه آماره
ــت.ايراني ها  ــوروز امسال حكايت داش ــالت ن تعطي
ــح دادند به جاي اين كه  ــالت عيد امسال ترجي تعطي
ــان را در جاي ديگري مانند  ــردي كنند پولش ايران گ
ــان خرج كنند تا چرخ  ــه، دبي، امارات و ارمنست تركي

گردشگري اين كشورها بيش از پيش بچرخد. 
ــب مسئوالن سازمان  ــن موضوع باعث تعج اي
ــگري كشور نيز شده است تا جايي كه رئيس  گردش
ــوروز به ده  ــراث فرهنگي كه در ايام ن ــان مي سازم
ــور سفر كرده بود، در نشست خبري روز  استان كش
ــا در تمام مراكز  ــت: همه اقامت ه ــته خود گف گذش
ــپ، مهمانسراهاي  ــي؛ چادرهاي اقامتي، كم اقامت
ادارات، خوابگاه هاي دانشجويي، مدارس، هتل ها و 
ــل آپارتمان ها و حتي چادرهاي مسافرتي در اين  هت
مدت بررسي شد كه نتيجه آن ثبت حدود 57 ميليون 

اقامت در شب بود.
ــم ديگري هم  ــود سلطاني فر به نكته مه مسع
ــار مربوط به سفر ايرانيان  ــاره مي كند، اين كه آم اش

ــت روز بيستم فروردين  ــور قرار اس ــه خارج از كش ب
اعالم شود، چراكه بسياري از تورهاي نوروزي خارج 
ــه دارد و رقم سفرهاي  ــور تا بيست و دوم ادام از كش
ــن موضوع يكي از  ــان زياد بوده و اي ــي ايراني خارج
ــت، چراكه تعداد خروجـي ها  چالش هاي مهم ماس

دو برابر تعداد ورودي هاست.
ــان  ــوالن سازم ــد مسئ ــان هرچن ــن مي در اي
گردشگري و برخي اعضاي فراكسيون گردشگري 
ــد افزايش هزينه ها  ــل مختلفي مانن مجلس عوام
ــرايط  ــا در ايام عيد، ش ــد خانواره ــت به درآم نسب
ــام فاطميه را  ــا اي ــي تعطيالت ب ــوي و همزمان ج
ــي مي دانند، اما  ــگري داخل ــل بي رونقي گردش دلي
ــگري معتقدند گراني تورهاي  ــناسان گردش كارش
ــت در هتل ها مهم ترين عامل  ــي و هزينه اقام داخل
ــگري داخلي و تقاضاي مردم  از رونق افتادن گردش
ــورهاي خارجي  براي سفرهاي ارزان قيمت به كش

همسايه شده است. 

تورهاي داخلي ،گران تر از تورهاي خارجي 
اگر قرار بود تعطيالت عيد امسال سفري پيش رو 
داشته باشيد ترجيح مي داديد به يك كشور خارجي 

سفر كنيد يا ايران گردي كنيد؟ 
شايد شما هم از آن دسته باشيد كه فكر مي كنيد 

ــود نبينيد، پس  ــگ سفر خارجي به خ ــا سال ها رن ت
ــد و ترجيح مي دهيد  ــرش را هم نمي كني اصال فك
ــويد، اما قبل از  ــاي داخلي متمركز ش روي گزينه ه
ــوال را بدهيد، بد نيست به اين  اين كه جواب اين س

آمارو ارقام نگاهي بيندازيد:
تور كـــــيش، 3 شب و 4 روز با اقامت در هتل 
4 ستاره، همراه با صبحانه، ناهار و شام: يك ميليون 

و 800 هزار تومان.
ــب و 5 روز،  ــول (تركيه)، 4 ش ــور اســـــتانب ت
ــاره: يك ميــليون  ــت در هتل 4 ست ــراه با اقام هم

و800 هزار تومان. 
ــب و 5 روز، اقــامـت در هـتل  ــي، 4 ش ــور دب ت
ــام: يك ميليون  ــاره، صبحانه، ناهــــار و ش 3 ست

و 600 هزارتومان.
ــي و تورگرداني  ــات آژانس هاي مسافرت تبليغ
ــي و خارجي كه از اسفند  ــگر داخل براي جلب گردش
سال گذشته به طور جدي كليد خورده بود هرچه به 
روزهاي پاياني سال و ايام تعطيالت نوروز نزديك تر 
ــد به اوج خود رسيد، اما در اين ميان آنچه بيش از  ش
ــگران نوروزي را جلب كرد گراني  همه توجه گردش

قابل توجه تورهاي گردشگري داخلي بود.
ــتي  ــم در حالي كه يك مقايسه سرانگش آن ه
ــگري  ــاوت چنداني بين تورهاي گردش ــا تف نه تنه

ــان نمي داد، بلكه حتي در  داخلي با خـــارجي را نش
ــاي خارجي براي مسافران  برخي موارد تــــوره
ــر از تورهاي داخلي هــم  ــر و به صـــرفه ت ارزان ت

از آب درمي آمد.
ــد كه به گفته سردار احمدي مقدم،  نتيجه اين ش
فرمانده نيروي انتظامي كشور نوروز امسال 670 هزار 
ــر از ايراني ها ترجيح دادند تعطيالت عيد خود را به  نف
ــهرهاي سياحتي داخل كشورمان  جاي اين كه در ش

سپري كنند به يك كشور خارجي سفر كنند.
ــه در نوروز  ــور با اعالم اين ك ــس پليس كش رئي
ــور سفر  ــزار ايراني به خارج از كش ــال 670 ه امس
ــش 35 درصدي مسافرت ايراني ها  كردند، از افزاي

به كشورهاي خارجي در نوروز خبر مي دهد.
به گفته احمدي مقدم، بر اساس آمارها 180 هزار 
نفر به عتبات، صد هزار نفر به سفر عمره و 490 هزار 
ــترين سفرها  نيز به سفرهاي تفريحي رفتند كه بيش
ــارات، تركيه، اقليم كردستان و ارمنستان بود،  به ام
ــته 7/2 ميليون  اين در حالي است كه در سال گذش
ــر كردند كه نسبت به  ــور سف ايراني به خارج از كش
ــد نشان مي دهد، درحالي  سال 91، 12/5 درصد رش
كه ورود افراد خارجي به كشور با 21 درصد افزايش 

به 4/6 ميليون نفر رسيد.
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كار بزرگ 
استقالل و 

صدرنشيني 
نفت

ــرايطي ايستگاه  ــال در ش ــگ بـــرتر فوتب لي
ــت كه پرسپوليس  ــت سر گذاش بيست و نهم را پش
ــدون انگيزه راه آهن  ــن ناباوري مقابل تيم  ب در عي
ــــكست دادن فوالد  ــد، استقالل با ش ــف ش متوق
ــرد و نفت تهران با  ــت قهرماني خود را حفظ ك بخ
ــرگل مقابل گسترش فوالد تبـريز  كسب برتري پ

به صدر جدول صعود كرد.
ــان دوستداران فوتبال، ديروز در اوج بود و  هيج
نگاه ها متوجه ورزشگاه هاي آزادي و تختي تهران 
ــين  و غدير اهواز؛ جايي كه در اهواز فوالد صدرنش
ــگاه آزادي  ــالل پذيرايي مي كرد، در ورزش از استق
ــس در ديداري به نظر آسان مقابل راه آهن  پرسپولي
ــگاه خالي از تماشاگر تختي  قرار گرفته بود و ورزش
نيز ميزبان ديدار نفت تهران و گسترش فوالد تبريز 
ــا روييد و  ــه ده گل در آنه ــگاهي ك بود؛ سه ورزش
ــيني در نهايت اين  ــن جابه جايي صدرنش در مارات
ــر 2 پرسپوليس  ــران بود كه از تساوي 2 ب ــت ته نف
ــكست يك بر صفر فوالد مقابل  مقابل راه آهن و ش
ــالل، نهايت بهــره را برد و با كـسب پيروزي  استق
4 بر يك بر تيم بي انگيزه تبريزي، صدرنشين ليگ 

شد تا خود را در يك قدمي قهرماني ببيند.
ادامه در صفحه18

مالك  هاى درآمدى 
براى پرداخت يارانه

دو مقام ارشد سازمان هدفمندي يارانه ها ديروز 
با اعالم مالك هاي درآمدي مورد نظر اين سازمان 
ــراد متقاضي و  ــص يارانه نقدي به اف براي تخصي
ــار فرم ثبت نام يارانه جديد، آغاز اجراي مرحله  انتش

دوم هدفمندي را كليد زدند.
به گزارش خبرگزاري ها، ديروز جزئيات متنوعي 
از نحوه اجراي يكي از مهم ترين بخش هاي مرحله 
ــدي يارانه هاـ  انصراف و ثبت نام مجدد  دوم هدفمن
براي دريافت يارانه نقديـ  اعالم شد. مالك هاي 
ــراد و چگونگي  ــوه محاسبه درآمد اف درآمدي،نح
ــي از  ــار فرم جديد براي دريافت يارانه، بخش انتش

ــن راستا و  ــت.در اي ــن جزئيات اس اي
ــر، مديرعامل  ــن اظهارنظ در نخستي
ــا  ــازي يارانه ه ــان هدفمندس سازم
ــي از  ــوي تلويزيون ــك گفت وگ دري
ارتباط سامانه اين سازمان با 43 بانك 
اطالعاتي خبر داد و گفت: خانوارهاي 
ــت يارانه نقدي به پنج  متقاضي درياف
سقف درآمدي تقسيم بندي شده اند. 

ــا و واحد مركزي  ــزارش ايرن به گ
ــزدي در اين خصوص  ــر اي ــر، اكب خب
ــامل سقف  افزود: اين تقسيم بندي ش

درآمدي ماهانه كمتراز 600 هزار تومان، 600 هزار 
ــون تا دو ميليون  ــك ميليون تومان، يك ميلي تا ي
ــان، دو ميليون تا 2/5 ميليون تومان و باالتر از  توم

2/5 ميليون تومان مي شود.
ــي از  ــدي يك ــح درآم ــه سط ــت: البت وي گف
ــه مي تواند در بانك اطالعاتي  مولفه هايي است ك
سازمان هدفمندي يارانه ها اثرگذار باشد و مجموع 
ــامل شغل اول، شغل دوم، اجاره بها  كل درآمدها ش
ــت اقساط بانك است و  ــود سهام قبل از پرداخ و س
بر همين اساس همه دارايي ها را حساب كرده ايم.
ادامه در صفحه 4

ظريف: پارلمان اروپا
 حق مداخله  در كشورهاى ديگر را ندارد
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معاون وزير امور اقتصادي و دارايي: عرضه 2 نرخي بنزين ادامه مي يابد

ــديد از  ــورمان با انتقاد ش ــور خارجه كش ــر ام وزي
ــد كرد: دولت اجازه  ــه اخير پارلمان اروپا تاكي قطعنام
ــروطي  ــد داد هيچ هيات پارلماني از اروپا با ش نخواه
ــه در اين قطعنامه پارلمان اروپا آمده است، به ايران  ك

سفر كند.
ــزارش اداره كل ديپلماسي رسانه اي وزارت  به گ
ــه دعوت  ــف كه ب ــواد ظري ــه، محمدج ــور خارج ام
ــت خارجي مجلس  ــت ملي و سياس ــون امني كميسي
ــروز در اين كميسيون حضور يافته بود، اظهار كرد:  دي
پارلمان اروپا در شأن و جايگاه اخالقي نيست كه بتواند 

درباره وضع ديگر كشورها اعالم نظر كند.
وي افزود: اين پارلمان، جايگاه اندك در مناسبات 
درون اروپايي و بسيار حاشيه اي در مناسبات بين المللي 
ــي قرار ندارد كه به آن توجه  ــن در موقعيت دارد وبنابراي
ــود و در سطح و حدي نيست كه اين ميزان  چنداني ش
ــود.ظريف خاطرنشان كرد: واضح  در مورد آن بحث ش
است كه پارلمان اروپايي به لحاظ وزن سياسي و حقوق 
و تاريخچه اخير در اروپا نه تنها در گذشته تاريخي اين 
ــتارهايي كه  قاره بلكه حتي در دو دهه قبل، بويژه كش
ــه بالكان رخ  ــالدي در بوسني و منطق ــه 90 مي در ده
ــت به خارجيان و  ــه در درون اروپا نسب ــاري ك داد، رفت
ــود و نيز برخورد با تقاضاي عضويت  مسلمانان مي ش
ــروعيت و مقبوليت در  ــورهاي مسلمان، فاقد مش كش

وعظ ديگران نسبت به رعايت حقوق بشر است.
ــس دستگاه ديپلماسي تصريح كرد: فجايع و  رئي

ــري بسيار ناگواري در قلب  اتفاقات حقوق بش
اروپا اتفاق افتاده است و بنابراين 

نبايد گروهي تندرو خود 
را در جايگاهي قرار دهند 
ــردم متمدني را كه  كه م

ــخ همواره منادي گفت وگو و همزيستي  در طول تاري
بوده اند و هيچ سابقه اي از نسل كشي و جنايات جنگي 
ــرار دهند. وزير امور خارجه  ــد، مورد امر و نهي ق ندارن
ــه كرد: مردم ايران به گروه هايي كه در انتخابات  اضاف
ــد از مردم در  ــا حضور متوسط 43 درص ــم رونق و ب ك
ــده اند، اجازه  آخرين انتخابات پارلمان اروپا انتخاب ش
ــكوه آنها كه با  ــت به انتخابات پر ش ــد داد نسب نخواه
ــور بيش از 73 درصد مردم ايران حماسه سياسي  حض
خرداد 92 را آفريدند، قضاوت كنند و آن را با معيارهاي 

متكبرانه خود بسنجند.
ــر امور خارجه تاكيد كرد: اروپايي ها بايد بدانند  وزي
ــت بزرگ و متمدن ايران خواهان تعاملي مبتني بر  مل
ــورهاست و  احترام متقابل و از موضع برابر با ديگر كش
ــاي توهين آميز و مداخله آميز هيچ جريان و  برخورده

كشوري را بر نخواهد تافت.
ادامه در صفحه 2

وزير بهداشت: هزينه هاي درمان
 تا 2 ماه آينده كاهش مي يابد

ــكي گفت: قول مي دهيم تا دو ماه آينده  ــت، درمان و آموزش پزش وزير بهداش
سهم پرداخت هزينه هاي درماني از جيب مردم را 10 درصد كاهش دهيم.

ــورت اختصاص  ــمي افزود: در ص ــن قاضي زاده هاش ــزارش ايرنا، حس به گ
اعتبارات الزم از محل اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها، هزينه هاي درماني 

مردم در بخش بستري بيمارستان ها كاهش مي يابد.

دكتر علي دارابيديدار اول
معاون سيما
Darabi@jamejamonline.ir

تالش ها براى
 آزادى مرزبانان 

به ثمر نشست
صفحه 2

پيام هاي پايتخت 3
سريال پايتخت 3 در نوروز 93 از سيماي رسانه ملي 
ــا، همچنان در صدر  ــر نظرسنجي ها و ارزيابي ه براب
ــاي سيما و  ــي و ويژه برنامه ه ــاي نمايش مجموعه ه
نوروز بوده است. يك دغدغه مهم براي معاونت سيما 
ــال در خصوص سري سازي  ــاران سري و دست اندرك
ــده و رضايتمندي  ــت كه آيا بينن پايتخت وجود داش
ــت 1 و 2 در پايتخت 3 هم تكرار  ــب در پايتخ مخاط
ــد؟ دستيابي به پاسخ اين پرسش و برطرف  خواهد ش
ــدن نگراني ها، مطالعه، بررسي و زمان زيادي را به  ش
ــود اختصاص داد و در يك اقدام هماهنگ، معاونت  خ
ــده، تهيه كننده، كارگردان،  سيما و تيم توليد (نويسن
ــه توليد پايتخت گرفتند كه  ــران و ...) تصميم ب بازيگ
ــت از درستي  ــت عمومي مردم، حكاي ــال و رضاي اقب
ــا براستي داليل موفقيت،  اين تصميم بوده است. ام
ــدي پايتخت 3 نزد  ــتازي و رضايتمن محبوبيت، پيش

بينندگان ميليوني در چه مواردي نهفته است؟
ــم اين داليل  ــك دسته بنــدي كامل اه در ي

عبارت است از:
يكم) صيانت از زبان و گويش هاي محلي. 

ادامه در صفحه آخر
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 تذكر 160 نماينده به وزير ارشاد
ــي در تذكر كتبي  ــوراي اسالم ــده مجلس ش 160 نماين
ــاد اسالمي از برخورد اين  ــتركي به وزير فرهنگ و ارش مش

وزارتخانه با رسانه هاي منتقد دولت انتقاد كردند.
ــا، در تذكر اين نمايندگان خطاب به علي  ــه گزارش ايرن ب
ــده است: با وجود  ــاد اسالمي آم ــي، وزير فرهنگ و ارش جنت
تاكيد رهبر معظم انقالب اسالمي مبني بر اين كه اساس بايد 
ــد، چرا  ــت از جريان هاي فرهنگي مومن و انقالبي باش حماي
ــا رسانه هاي منتقد از جمله هفته نامه 9دي به دليل انتقاد از  ب
دولت برخورد شده و توقيف مي شود؛ در حالي كه وزارت ارشاد 
ــت به توقيف رسانه هاي هتاك به مقدسات اظهار تاسف  نسب

مي كند و رئيس جمهور از آزادي منتقدان سخن مي گويد.
ــن واحد مركزي خبر به نقل از سيدعلي طاهري،  همچني
ــت: 12نفر از اعضاي  ــون فرهنگي نوش سخنگوي كميسي
ــدار وزير  ــس در اعتراض به دي ــي مجل ــون فرهنگ كميسي
ــاد با سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور پيشين، سوالي را  ارش
تنظيم كرده اند. نصراهللا پژمان فر، يكي از اعضاي كميسيون 
ــاون پارلماني  ــه گفته است: مع ــم در اين زمين ــي ه  فرهنگ
وزير ارشاد اعالم كرده كه اين جلسه شخصي بوده است، اما 
جلسه شخصي و خصوصي نبايد رسانه اي مي شد. وي تاكيد 
كرد: آقاي جنتي شخصيت حقوقي است كه بايد در خصوص 

جلساتش با اصالح طلبان افراطي، دقت داشته باشد.
روايت ظريف از تماشاي كاله قرمزي

ــواد ظريف، وزير امور خارجه با بيان اين كه «من  محمدج
ــد، آسان تر  ــحال بودن ــاد مي خندم و هروقت مردم خوش زي
خنديدم»، گفت: از تماشاي «قندپهلو» يا زماني كه خانواده، 
ــايندي  ــا مي كنند به خاطر واقعه خوش «كاله قرمزي» تماش
ــده ام. او اين را هم اضافه كرد كه حتي اگر ــق دل خندي  از عم
 قرار باشد با من شوخي كنند هر كاري كه مردم را خوشحال 
ــف در پاسخ به اين  ــزارش ايسنا، ظري ــد مي پسندم. به گ كن
پرسش كه فكر مي كنيد در هيات دولت سوژه به قدري وجود 
دارد كه محتواي يك برنامه طنز را تامين كند، گفت: هميشه 
ــراي ساخت برنامه طنز  ــا يكي از سوژه هاي خوب ب دولت ه
بوده اند.سريال ها و برنامه هاي نوروزي سيما اين روزها بارها 
ــاره سياسيون قرار گرفته و در اين باره محمدحسن  مورد اش
ــان جلسه ديروز مجلس ضمن مزاح  ــي فرد هم در پاي ابوتراب
ــه سريال پايتخت به خاطر  ــاره ب با نمايندگان مازندران و اش
ــكسوتان در اين استان كه مادر كشتي  قهرماني كشتي پيش

كشور است، به آنها تبريك گفت.
 اختالف نظر انصاري و حدادعادل

 درباره يك بيانيه
ــس از اختالف نظر  ــو فراكسيون اصولگرايان مجل عض
ــي رئيس جمهور و حداد عادل  ــد انصاري معاون پارلمان مجي
ــس فراكسيون اصولگرايان در صدور بيانيه عليه اتحاديه  رئي
ــواد كريمي قدوسي در اين  ــا خبر داد. به گزارش مهر، ج اروپ
ــت: مجيد انصاري معتقد بود اين قطعنامه را پارلمان  باره گف
ــاوت است و نبايد  ــه با اتحاديه اروپا متف ــا صادر كرده ك اروپ
ــد. اما رئيس  ــه مجلس در محكوميت اتحاديه اروپا باش بياني
ــاوت ماهوي ميان  ــان معتقد بود تف ــون اصولگراي فراكسي
ــدارد و اتحاديه اروپا،  ــان اروپا وجود ن ــه اروپا و پارلم اتحادي

پارلمان اروپا، ناتو و... را در برمي گيرد.

بازداشت چهارمين ايراني در ارتباط با 
پرونده عباس يزدي

رويترز گزارش داد كه يك شهروند ايراني در تايلند به اتهام 
دست داشتن در پرونده ناپديد شدن عباس يزدي، تاجر انگليسي 
ـ ايراني، بازداشت و به امارات تحويل داده شده است. به گزارش 
ــع آگاهي كه رويترز به اظهارات او استناد كرده، نام  فارس، منب
شهروند بازداشت شده را علي رحمت اسدي عنوان كرده است. 
ــاهد  عباس يزدي، تاجر ايرانيـ  انگليسي كه از او به عنوان ش
ــد و  ايران در پرونده كرسنت نام مي برند، سال 2013 ناپديد ش
پس از آن مقامات اماراتي از بازداشت سه مظنون خبر دادند كه 

يكي از آنان، در بازداشت جان خود را از دست داد.
سوال از وزير اطالعات درباره شنود

ــور و يك  ــي نمايندگان مجلس از وزير كش ــوال مل دو س
ــوي هيات رئيسه مجلس  ــوال ملي از وزير اطالعات از س س
اعالم وصول شد. به گزارش مهر، سيدناصر موسوي الرگاني، 
نماينده مردم فالورجان و علي مطهري نماينده مردم تهران 
ــع حجاب سوال كرده و سوال ملي  ــور درباره وض از وزير كش
ــات در رابطه با  ــي نماينده تهران از وزير اطالع ــد رساي حمي
ــنود از سوي هيات  عملكرد وزارت اطالعات درباره مساله ش

رئيسه نيز اعالم وصول شد.
اوغلو ادعاهاي ضد ايراني را تكذيب كرد

احمد داووداوغلو وزير خارجه تركيه كه در نيويورك به سر 
مي برد، در گفت وگويي با خبرنگاران، انتشار مطلبي مبني بر 
ــتن در شنود نشست  اين كه وي تلويحا ايران را به دست داش
ــرده است، رد كرد و  ــات تركيه در مورد سوريه متهم ك مقام
ــن موضوع در باره ايران سخن نگفته ام و نام  ــت: من در اي گف

اين كشور به سخنانم اضافه شده است.
بازگشت 14 ايراني زنداني در آذربايجان

ــوس در زندان هاي  ــاع ايراني محب ــر از اتب ــر ديگ 14نف
جمهوري آذربايجان در اجراي موافقت نامه انتقال محكومان 
بين تهران و باكو، ديروز به كشورمان منتقل شدند. به گزارش 
مهر، محسن پاك آئين سفير ايران در باكو گفت: اين زندانيان 
كه همگي به جرم خريد و فروش يا حمل مواد مخدر بازداشت 
ــده بودند، در مرز آستارا تحويل مقامات قضايي  و محكوم ش
ــدند تا ادامه محكوميت خود را در زندان هاي داخل  ايران ش
ــور سپري كنند. در آستانه نوروز نيز 11 نفر از اتباع ايراني  كش
ــورمان  محبوس در زندان هاي جمهوري آذربايجان به كش
ــر از اتباع آذري زنداني را  ــده بودند. ايران هم دو نف منتقل ش

تحويل مقامات قضايي جمهوري آذربايجان داد.

ــار اخبار غيررسمي درباره  ــره پس از چند روز انتش باالخ
ــد و تكذيب هاي  ــده و تائي ــان ايراني ربوده ش آزادي مرزبان
ــراوان در اين زمينه، چهار مرزبان جمهوري اسالمي ايران  ف
ــيد دانايي فر از  ــان، جمش ــه بهمن ماه به همراه همرزمش ك
ــدل به گروگان گرفته  ــوي گروهك تروريستي جيش الع س
ــده بودند، به خاك جمهوري  ــور پاكستان منتقل ش و به كش
ــتند و آن طور كه مقامات وزارت كشور  اسالمي ايران بازگش
اعالم كرده اند، رايزني ها براي بازگشت پيكر شهيد دانايي فر 

ادامه دارد.
ــال قبل در منطقه  ــي، هفدهم بهمن س ــج سرباز ايران پن
مرزي جكيگور استان سيستان و بلوچستان از سوي گروهك 
جيش العدل ربوده شدند و سوم فروردين بود كه اين گروهك 
ــيد دانايي فر را  ــي در اطالعيه اي اعالم كرد جمش  تروريست
به شهادت رسانده است.در روزهاي گذشته اخبار غيررسمي 
ــر شده بود، اما منابع  فراواني درباره آزادي چهار مرزبان منتش
ــده  ــي اعالم كرده بودند تا زماني كه سربازان ربوده ش رسم
ــور نشوند،  نمي توان  جمهوري اسالمي ايران وارد خاك كش
اين اخبار را تائيد كرد و سرانجام ديروز پس از آن كه مرزبانان 
ــده، از منطقه مرزي افغانستان و پاكستان وارد ايران  ربوده ش
ــدند، وزارتخانه هاي اطالعات و كشور در اطالعيه هايي،  ش

اين موضوع را رسما تائيد كردند.
ــور  ــي عبداللهي، معاون امنيتي و انتظامي وزارت كش عل
ــده به ايرنا اظهار كرد: با  درباره روند آزادي مرزبانان ربوده ش
توجه به تاكيدات رئيس جمهور براي آزادي مرزبانان، تمامي 
مسئوالن ذي ربط در اين باره به تالش پرداختند و روند آزادي 
ــك تروريستي با هدايت و مديريت  مرزبانان از چنگ گروه
وزير كشور، تالش دستگاه هاي مختلف انتظامي و مرزباني، 
وزارت امور خارجه، وزارت اطالعات و استانداري سيستان و 

بلوچستان انجام شد.
معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور با بيان اين كه جلسات 
ــور و شوراي امنيت برگزار  مختلفي در اين باره در وزارت كش
ــدن مرزبانان را نتيجه يك كار گروهي دانست و  ــد، آزاد ش ش
ــالش تمام دستگاه هاست كه  ــت: اين موفقيت مرهون ت گف
ــم ياري رساني كرده  ــي هم در اين مه ــه معتمدين محل البت

و همراه بوده اند.
ــد: مجموع هماهنگي ها و  ــور يادآور ش معاون وزير كش
ــنبه (ديروز)  ــد تا ظهر يكش همكاري ها نتيجه داد و باعث ش
ــوند.  ــوري اسالمي ايران وارد ش ــه خاك جمه ــان ب مرزبان
ــهيد دانايي فر را  ــرد: هنوز پيكر ش ــان ك عبداللهي خاطرنش

تحويل نگرفته ايم و پيگيري ها همچنان ادامه دارد.
ــيد دانايي فر، محمد  رامين حضرتي، سجاد زاهاني، جمش
نظامي و جمشيد تيموري پنج مرزبان ايراني شامگاه هفدهم 
ــن 1392 توسط گروهك تروريستي جيش العدل ربوده  بهم
ــوي گروهك تروريستي  ــيد دانايي فر كه از س ــدند. جمش ش
ــد 1366 در محمدآباد  ــهادت رسيد، متول ــدل به ش جيش الع
ــان و بلوچستان بود كه پس از اخذ مدرك ديپلم از سه  سيست

سال پيش در مرزباني خدمت مي كرد.

 وزير كشور: پاكستان مامن گروهك تروريستي 
جيش العدل بود

پس از آزادي چهار مرزبان ربوده شده كشورمان، وزير كشور با 
انتشار پيامي، آزادي آنها را تالش هماهنگ مجموعه دستگاه هاي 
امنيتي، انتظامي، ديپلماتيك و بويژه مرزباني جمهوري اسالمي 

ايران و استانداري سيستان و بلوچستان دانست.
ــور، عبدالرضا  به گزارش پايگاه اطالع رسانى وزارت كش
ــرد: متاسفانه برخى  ــن پيام تصريح ك ــى در اي رحمانى فضل
ــا و افراد فريب خورده كه بازيچه دست سرويس هاى  گروه ه
ــز هستند، با انجام اقدامات  ــورهاى خارجى ني جاسوسى كش
ــور قصد القا و ايجاد ناامنى در اين  مذبوحانه در مرزهاى كش
ــمندى نيروهاى  ــته كه البته با اقتدار و هوش بخش ها را داش

پرتوان ما، راه به جايى نخواهند برد.
ــن اظهار اميدوارى كرد:  ــور در اين پيام همچني وزير كش
ــترى تالش كــند  ــت پاكستان با مسئوليت پذيرى بيش دول
ــاى تروريستى،  ــرورانه گروهك ه ــا به واسطه اقدامات ش ت

خدشه اى به روابط دوستانه دو ملت وارد نشود.
ــت: هرچند  ــور آمده اس ــام وزارت كش ــي از پي در بخش
ــادى براى آزادى  ــران گزينه هاى زي ــورى اسالمى اي جمه
ــت،  ــرار داش ــورد قاطع با اش ــده و برخ ــوده ش ــان رب مرزبان
ــى از روش هاى  ــاى دين ــادات و باوره ــاظ اعتق ــا به لح ام
ــرد و ضمن رعايت  ــرار استفاده نك ــوم در برخورد با اش  مرس
حسن همجوارى و خويشتندارى در قبال كشور پاكستان كه 
متاسفانه مامن اين گروهك تروريستى بود، در تماس مداوم 
ــك بصراحت انتظار و توقع ملت و دولت جمهورى  و ديپلماتي
اسالمى از دولت پاكستان در كنترل و تامين امنيت مرزهاى 
ــترك خود با جمهورى اسالمى مطرح شد كه اميدواريم  مش
ــور با مسئوليت پذيرى بيشترى تالش كند تا   دولت اين كش
ــاى تروريستى  ــرورانه گروهك ه ــات ش ــه واسطه اقدام ب

خدشه اى به روابط دوستانه دو ملت وارد نشود.
ــود آورده است: توسعه منطقه  ــي در پيام خ رحماني فضل
ــور در گرو امنيت پايدارى است كه بايد با  ــرق كش جنوب ش
ــود و رفتار  ــردم و سرمايه گذاران تامين ش ــاركت همه م مش
شرورانه نه تنها مانع پيشرفت و توسعه منطقه اى خواهد بود، 

بلكه سرمايه هاى موجود را تهديد مى كند.
ــه اى از همه  ــروز در اطالعي ــم دي ــات ه وزارت اطالع
ــا و دستگاه هاى اجرايى بويژه تالش هاي  مسئوالن، نهاده
ــان و بلوچستان كه  ــان استان سيست ــران، علما و بزرگ  مدي
ــن مرزبانان كمال همكارى را به عمل  ــاط با آزادى اي در ارتب

آورده اند، تشكر و قدردانى كرد.

پيگيري سرنوشت دانايي فر  
ــران با صدور  ــه جمهوري اسالمي اي ــور خارج وزارت ام
ــار مرزبان نتيجه  ــك آزادي چه ــه اي تاكيد كرد: بي ش بياني
ــبانه روزي مجموعه دستگاه ها  ــا و پيگيري هاي ش تالش ه
ــاركت و  ــاي ذي ربط جمهوري اسالمي ايران و مش و نهاده

همكاري صميمانه معتمدان محلي بوده است.
ــود تصريح كرده است: وزارت  ــه در بيانيه خ وزارت خارج
ــور خارجه به عنوان يكي از وظايف اصولي خود به موازات  ام
ــور اقدامات انجام شده  ديگر نهادهاي ذي ربط و مسئول كش
ــت آقاي جمشيد  ــدن سرنوش ــن ش تاكنون را به منظور روش
ــورمان كماكان ادامه داده  دانايي فر، ديگر مرزبان عزيز كش
ــوع را در تماس ها و ارتباطات با دولت پاكستان مورد  و موض

پيگيري قرار خواهد داد.

 احمدي مقدم: معامله اى با جيش العدل
 انجام نشده است

ــل احمدى مقدم، فرمانده نيروي انتظامي  سردار اسماعي

ــا اعالم اين كه گروهك هاى  ــستي خبري ب هم ديروز در نش
تروريستى توسط سرويس هاى بيگانه در منطقه ساماندهى 
ــك تروريستى ريگى،  ــوند، افزود: بعد از انهدام گروه مى ش
گروهك هاي ديگري توسط سرويس هاى بيگانه ساماندهى 
ــدند؛ در سال 91 هيچ حادثه تروريستى در كشور رخ نداد،  ش
ــته چند مورد حادثه تروريستى داشتيم. هرچه  اما سال گذش
ــا مرزها را ايمن كنيم و نيروها را آموزش دهيم، بدون اقدام  م
ــور همجوار نمى توانيم امنيت را تامين كنيم، چراكه اين  كش

گروهك ها از خاك كشورهاى همسايه استفاده مى كنند.
ــك تروريستي  ــا گروه ــه آيا ب ــه اين ك ــخ ب وى در پاس
ــده است، با رد اين موضوع تاكيد كرد:  جيش العدل معامله ش
ــده است و هيچ  اقدامات ديپلماسى در اين خصوص انجام ش
ــك جيش العدل با  ــورت نگرفته است. گروه ــه اى ص معامل
ــد، وگرنه اين  ــده وادار به آزادى سربازان ش اقدامات انجام ش
اقدام را انجام نمى داد. احمدي مقدم تاكيد كرد: واكنش هاى 
ــد  اجتماعى بويژه در منطقه سيستان و بلوچستان موجب ش

رفتار اين گروهك تغيير كند.

 قدرداني از تالش معتمدان محلي
ــمي، استاندار سيستان و بلوچستان هم با  علي اوسط هاش
ــار پيامي با اشاره به تالش جمعي مسئوالن دستگاه هاي  انتش
ــان از رياست جمهوري اسالمي  ــط درباره آزادي مرزبان ذي رب
ايران، وزراي كشور و خارجه و نهادهاي امنيتي، انتظامي، نظامي 
ــان، علما و گروه هاي  ــوراي تامين است و مرزباني و اعضاي ش
مرجع و سران طوايف فعال مردمي كه بخوبي در جهت احترام 
به دغدغه مردم و مسئوالن و ضرورت هاي فرداي استان ايفاي 

نقش كردند، تشكر و قدرداني كرده است.

نهادهاي اطالعاتي، نظامي و انتظامي پاكستان 
نقشي نداشتند

ــروي انتظامي هم گفت: در پي اقدام  فرمانده مرزباني ني
ــداري سيستان و بلوچستان و  ــترك مرزباني ناجا، استان مش
ــه، چهارنفر از  ــن و ريش سفيدان منطق ــاري معتمدي همك

مرزبانان ايراني آزاد شدند.
ــن ذوالفقاري اعالم كرد: با  ــه گزارش مهر، سردار حسي ب
ــات نيروهاي مرزي پاكستان براي يافتن  وجود برخي اقدام
ــان ايراني، نهادهاي اطالعاتي، نظامي و انتظامي اين  مرزبان
ــي در آزادسازي گروگان ها نداشتند.  ــور هيچ گونه نقش كش
ــا توجه به اين كه گروگان ها از خاك  ــاري تاكيد كرد: ب ذوالفق
ــر برخي مقامات  ــدند ادعاي اخي ــان تحويل داده ش پاكست
ــان ايراني در خاك  ــدم حضور مرزبان ــي مبني بر ع پاكستان
پاكستان بي پايه و اساس است. وي گفت: در مورد سرنوشت 

درجه دار جمشيد دانايي فر پيگيري ها همچنان ادامه دارد.
ــل از يك منبع  ــزاري فارس به نق ــن حال خبرگ در همي
ــه ايران  ــيد دانايي فر ب ــهيد جمش ــاه اعالم كرد پيكر ش آگ
ــده و در پاكستان است. اين منبع آگاه افزود:  تحويل داده نش
ــهيد اطالعي  ــورمان نيز از وضع پيكر اين ش ــان كش مرزبان
ــته و اعالم كردند كه اعضاي تروريستي اين گروهك،  نداش
ــهادت با خود به مكاني نامعلوم ــهيد دانايي فر را پس از ش  ش

 منتقل كرده اند.
ــت پاكستان در  ــان كرد كه دول ــن منبع آگاه خاطرنش اي
ــهيد  اين باره مسئول بوده و بايد نسبت به يافتن پيكر اين ش

پاسخگو باشد.

ادامه از صفحه اول
ــق ما بر اين  ــرد: براساس اطالعات موث ــف اظهار ك ظري
ــده جمهوري  ــرات مثبت و سازن ــه مذاك ــم، با توجه ب باوري
ــي ايران با گروه 1+5 درخصوص حل و فصل موضوع  اسالم
هسته اي، تالش هاي زيادي از سوي جريانات صهيونيستي 
صورت مي گيرد كه با طرح مسائل جعلي ، دروغين و حاشيه اي 
ــات بر هم زدن اين روند را فراهم سازد كه بديهي است  موجب
ــي و دقت نظر همه كشورهاي  ــياري ، دورانديش در پرتو هوش
ــكست ــم صهيونيستي با ش ــن ترفند رژي ــرف مذاكره اي  ط

 مواجه خواهد شد.
ــرح دو فوريتي  ــن درباره ط ــور خارجه همچني ــر ام وزي
ــت نگاري از اتباع  ــوراي اسالمي درباره انگش در مجلس ش
ــاري مي كنند،  ــت نگ ــورهايي كه از اتباع ايراني انگش كش
ــته درخصوص عمل متقابل  ــت: هر چند از سه سال گذش گف
انگشت نگاري، مصوبه اي از سوي هيات وزيران ابالغ شده، 
اما وزارت خارجه هيچ مشكلي با طرح جاري در مجلس ندارد 
و آمادگي كامل براي انجام اين كار را دارد مشروط بر اين كه 
بودجه كافي و معين براي اين كار تخصيص يابد تا با استفاده 
ــه كارآمد و روزآمد از  ــدرن و ايجاد يك سامان ــاي م از ابزاره
ــت نگاري براي افزايش امنيت كشور در سفارتخانه ها  انگش

و مبادي ورودي كشور استفاده شود.

الريجاني: اسالم را با مشوق هاي غرب، معاوضه نمي كنيم
ــي الريجاني هم ديروز در نطق پيش از دستور خود در  عل
ــال جديد با بيان اين كه  ــن جلسه علني مجلس در س نخستي
ميدان ديپلماتيك، ميدان بي ادبي سياسي، رندي و ناشيگري 
ــان اروپا چه از نظر نحوه تنظيم  ــت؛ گفت: قطعنامه پارلم نيس
ــن آن كه نفوذي در اجرا  ــب و چه از لحاظ جايگاه نمادي مطال

ندارد، بيانيه اي بيش نيست. 
ــزارش ايرنا، رئيس مجلس تاكيد كرد: نگاه تبليغاتي  به گ
ــده است و با لحن پر  ــئون اين قطعنامه سايه افكن ــر ساير ش ب
ــت منفي تحميق را بر خود روا  ــراق تالش كردند رياض طمط
ــا گونه ديده  ــي در اين متن انش ــان گوي ــد و نوعي پريش دارن
ــاره و خاطرنشان كرد:  ــود. وي به متن اين قطعنامه اش مي ش
ــن قطعنامه از يك سو از مذاكرات هسته اي و توافق نامه ژنو  اي
ــال مي كند و استمرار تعامل سازنده طرف ها را خواستار  استقب
است و از سوي ديگر راه حل مساله هسته اي ايران را صرفا در 

حل مسالمت آميز آن مي داند.
رئيس مجلس يادآور شد: آيا هيچ عاقلي كه قصد اين گونه 
همكاري گسترده در مسائل هسته اي، منطقه اي و تكنولوژيك 
با كشوري را دارد و به دليل اهميت آن و به قول خودشان داراي 
جوان ترين جمعيت جهان است، اين گونه حرف هاي سخيف 
ــا اين گونه رفتار ها  ــه را مطرح مي كند؟ وي افزود: آي ــي پاي و ب
پريشان گويي را نشان نمي دهد؟ آيا به اين گونه رفتار، سياست 
ــايد همان سياستي است كه به قول يكي از  گفته مي شود؟ ش

سياستمداران اروپايي در مرداب ها عمل مي كند.
ــه بخش هايي از اين قطعنامه  ــاره ب رئيس قوه مقننه با اش
ــرد: اين عبارت عجيب و  ــات در ايران اظهار ك ــاره انتخاب درب
غريب در مورد انتخابات رياست جمهوري ايران كه آمده است 
«مطابق استانداردهاي دموكراتيكي برگزار نشده كه اتحاديه 
ــان مي دهد، اعضاي  ــراي آن ارزش قائل است» نش ــا ب اروپ
پارلمان اروپا دچار تنگي تفكر شده اند و باورشان شده كه خود 

استانداردهاي مترقي در دموكراسي و انتخابات دارند. 
ــراي تقليد از چنين  ــزود: ما هيچ انگيزه اي ب الريجاني اف
ــم بلكه آن را  ــاي معيوب آن نداري ــي و استاندارده دموكراس
ــم؛ اين دموكراسي  ــت دموكراسي نمي داني غاصب صالحي

ــت داده و دچار افسردگي دموكراتيك  ــت خود را از دس جذابي
ــده است. وي خطاب به پارلمان اروپا تاكيد كرد: اگر صد بار  ش
بيانيه بدهيد كه همجنس بازان بتوانند آزادانه ازدواج كنند، جز 
ــر در ملت ايران نسبت به فرهنگ غرب چيزي براي خود  تنف

دست و پا نمي كنيد.
ــد چنين مباني  ــس مجلس تصريح كرد: اگر قرار باش رئي
ــد، بپذيريم، چه  ــما باش ــه فرض كه استاندارد ش ــي را ب غلط
ــي به نهضت محمدي(ص) بدهيم كه پيامبر ما حركت  پاسخ

خود را در مبارزه با بت پرستي آغاز كرد؟
ــن به شما مي گوييم پارلمان  رئيس قوه مقننه افزود: روش
ــرايطي ملت ايران، اسالم و  اروپا بايد بفهمد كه تحت هيچ ش

احكام نوراني آن را با مشوق هاي غرب معاوضه نمي كنند.
رئيس مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: هر مقام اروپايي 
ــد، بايد با احترام به  ــته باش كه بخواهد با ايران مراوده اي داش
ــگ و آداب سياسي ملت ايران ارتباط را برقرار كند. وي  فرهن
ــا از مقامات اروپا كه  ــور خارجه بايد صرف ــه داد: وزارت ام ادام
ــي را رعايت كرده و در چارچوب ضوابط جمهوري  ادب سياس

اسالمي ايران عالقه مند به ديدار هستند را راهنمايي كند.

حدادعادل: ايران امروز، ايران دوره قاجاريه نيست
ــون اصولگرايان  ــادل، رئيس فراكسي ــي حدادع غالمعل
مجلس هم در نطق ميان دستور خود گفت: از اين بيانيه بخوبي 
ــق و خوي استعماري  ــود كه اروپاييان هنوز خل معلوم مي ش
ــد، درست است كه  ــوش نكرده ان ــاي 18 و 19 را فرام قرن ه
استعمار به شكل گذشته كمتر مطرح مي شود اما همان نگاه و 

منش استكباري هنوز در اروپا وجود دارد.
ــه اروپا از  ــزود: در بيانيه اتحادي ــده مجلس اف ــن نماين اي
ــا استانداردهاي  ــران مكررا خواسته ت ــوري اسالمي اي جمه
ــت كند، ما از اتحاديه  ــه اروپا را در موارد مختلف رعاي اتحادي
ــردم دنيا بايد  ــده است كه م ــم كجا ثابت ش ــا مي پرسي اروپ
ــاي اروپا را رعايت كنند؟ چه كسي گفته است كه  استاندارده
ارزش ها و هنجارهاي شما مطلق است؟ و ديگران بايد دنباله 

روي شما باشند.
ــم و اعتقادات خود را  ــح كرد: ما مسلمان هستي وي تصري
ــم و از اين اعتقادات با استدالل دفاع مي كنيم و حاضريم  داري
ــي گفت وگو كنيم اما حاضر  ــا ديگران در باب احكام اسالم ب
ــما دست  ــود براساس بيانيه هاي ش ــم از اعتقادات خ نيستي
ــه از دموكراسي و   ــما ك ــم. حدادعادل تصريح كرد: ش برداري
ــما زير  ــر دم مي زنيد هر كجا دموكراسي به نفع ش حقوق بش
ــود، سكوت مي كنيد يا برخالف آن عمل مي كنيد  پا نهاده ش
ــد  ــما باش ــود و به نفع ش ــر زير پا نهاده ش و هر كجا حقوق بش

خوشحال مي شويد.
ــا بايد بداند كه ايران امروز، ايران  ــزود: اتحاديه اروپ وي اف
ــما بتوانيد در آن  ــران دوره پهلوي نيست، كه ش ــاري و اي  قاج
ــون آموزش و  ــام دهيد. عضو كميسي ــه بخواهيد انج ــر چ ه
ــران امروز، ايران اسالمي  ــد: اي ــات مجلس يادآور ش تحقيق
ــران خميني و ايران خامنه اي است، ايران امروز ايران  است، اي

استقالل، آزادي،  شهامت و شجاعت است.

بيانيه 200 نماينده در محكوميت قطعنامه 
پارلمان اروپا عليه ايران

محمدحسن آصفري، عضو هيات رئيسه كميسيون امنيت 
ــا گفت: بيش از  ــي مجلس هم به ايرن ــي و سياست خارج  مل
ــر اتحاديه اروپا عليه  ــده در بيانيه اي قطعنامه اخي 200 نماين
ــن اقدامات اتحاديه اروپا  ــران را محكوم و اعالم كردند: اي اي

مي تواند در روند مذاكرات هسته اي تاثير منفي بگذارد.

 عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اي كشورمان در 
ايران و 1+5 در وين گفت:  آستانه دور جديد مذاكرات 
اميدواريم در مذاكرات پيش رو در كالن بحث ها بتوانيم 
ديدگاه ها را نزديك و فاصله ها را كم كنيم تا بتوانيم از جلسه 

بعدي وارد جزئيات شويم و نگارش متن را آغاز كنيم.
سيدعباس عراقچي درباره دستور كار مذاكرات و اين كه 
ــازي و اراك كه در دور قبلي  ــا موضوعاتي از جمله غني س آي
ــورد مذاكره قرار گرفته، در اين دور نيز از موضوع مذاكرات  م
ــت، گفت: در اين دور از مذاكرات همه مباحث مورد توجه  اس
ــده و بعضي از  ــه در دور قبل انجام ش ــي ك ــت. بحث هاي اس
ــده بود براي  ــناسان ارجاع داده ش ــاي آن به كارش قسمت ه

بررسي بيشتر دوباره مورد بحث قرار مي گيرد.

ــاره به اين كه موضوعات ديگري كه در دفعات  وي با اش
ــث و بررسي  ــود در اين دوره مورد بح ــورد بحث نب ــي م قبل
ــم در باره  ــرد: تالش مي كني ــد گرفت، اظهار ك ــرار خواه ق
ــوب مذاكرات قرار مي گيرد و  ــه موضوعاتي كه در چارچ هم

موضوعات متنوعي هم هست، بحث كنيم.
ــت وارد  ــه اميدواريم از ارديبهش ــي با بيان اين ك عراقچ
نگارش متن شويم، ادامه داد: البته تحقق اين امر بستگي به 
آن دارد كه بتوانيم در موضوعات، ديدگاه ها را نزديك كنيم.

ــاره جلسات  ــورمان درب ــور خارجه كش ــاون وزير ام مع
ــان رسيد نيز گفت:  ــنبه در وين به پاي ــناسي كه روز ش كارش
ــوب و مفيدي بوده و  ــديم جلسات خ ــا جايي كه ما مطلع ش ت
ــناسان  بحث هاي بسيار ريز و عميقي صورت گرفته و كارش

 به مديران سياسي گزارش خواهند داد.
ــودن مذاكرات  ــا نتيجه بخش ب ــاره كه آي ــن ب وي در اي
ــناسي در اين اندازه بوده است كه ديدگاه هاي دوطرف  كارش
ــود و دوطرف آماده ورود به نگارش متن شوند،  نزديك تر ش
بيان كرد: هدف جلسات كارشناسي اين است كه از زاويه هاي 
فني و تكنيكي مسائل را بازتر و جزئيات را روشن و مشخص 
ــر در جلسات  ــدن ديدگاه ها به يكديگ ــد، اما نزديك ش كنن

سياسي صورت مي گيرد.
ــزي و مالقات ها در اين دور از  ــي درباره برنامه ري عراقچ
مذاكرات گفت: برنامه ريزي خاصي وجود ندارد، اما در جريان 
ــاي دوجانبه با همه هيات ها يا  مذاكرات معموال گفت وگوه
ــه در محل ــورت مي گيرد ك ــد ص ــي كه نياز باش  هيات هاي

 در اين باره تصميم مي گيريم.
ــز تصريح كرد:  ــزاري مذاكرات ني ــاره روند برگ وي درب
ــنبه شب(امشب) ضيافت شام خانم  طبق روال گذشته دوش
ــتون و آقاي ظريف برگزار خواهد شد و از روز سه شنبه نيز  اش
ــتون و آقاي  ــست افتتاحيه با حضور خانم اش مذاكرات در نش
ــد و در ادامه مذاكرات در سطح معاونان  ظريف آغاز خواهد ش

برگزار مي شود.

ــالب در پاسخ به  ــور بين الملل رهبر معظم انق ــاور ام مش
ــي درباره اولويت هاي سياست خارجي ايران در سال  پرسش

93، مذاكرات هسته اي را ازجمله اين اولويت ها دانست.
ــروز پس از ديدار  ــا، علي اكبر واليتي دي ــه گزارش ايرن ب
معاون وزيرخارجه نيوزيلند در جمع خبرنگاران اظهار كرد: از 
ديگر اولويت هاي ما در سال جاري همكاري هاي منطقه اي با 
كشورهايي است كه به لحاظ سياسي با ايران نزديك هستند. 
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت 
ــع ملي و تالش در  ــاع از مصالح و مناف ــام تاكيد كرد: دف نظ
ــبرد اهداف مشروع نظام جمهوري اسالمي ايران  جهت پيش

ــط دوجانبه از اولويت هاست. وي  ــه بين الملل و رواب در عرص
ــورهايي كه آمادگي دارند براساس  ادامه داد: همكاري با كش
ــترك با جمهوري  ــل، حقوق برابر و منافع مش ــرام متقاب احت
ــند از اولويت هاي ايران در  ــته باش اسالمي ايران روابط داش

سال جاري است.
ــاره  قطعنامه پارلمان  ــخ به پرسش ديگري درب او در پاس
ــد: جمهوري اسالمي ايران به هيچ وجه عزت  اروپا، يادآور ش
ــت تاثير تبليغات  ــود را وجه المصالحه قرار نمي دهد و تح خ
ــان كرد:  مردم ما حتما  ــي بيگانگان قرار نمي گيرد. او بي منف

تحت تاثير اين نوع تبليغات قرار نخواهند گرفت.

تالش ها براى آزادى مرزبانان به ثمر نشست ظريف: پارلمان اروپا حق مداخله  در كشورهاى ديگر را ندارد 
4 مرزبان ربوده شده ايراني ديروز وارد خاك كشور شدند

آغاز نگارش متن توافق جامع هسته اي از ارديبهشت 

واليتي:
مذاكرات هسته اي در اولويت سياست خارجي ايران است

 رئيس مجلس شوراي اسالمي به كميسيون قضايي 
نيروي  و  قوه قضاييه  با همكاري  داد  ماموريت  مجلس 
انتظامي در قوانين مربوط به نحوه برخورد با شرارت در 

مقابل امر به معروف و نهي از منكر، تجديدنظر كند.
ــهادت طلبه  ــاره به ش به گزارش مهر، علي الريجاني با اش
ــه دليل اهميت فرهنگ در  ــي از منكر در ايام عيد گفت: ب ناه
دوره پيشرفت، موضوع امر به معروف و نهي از منكر پايه تفكر 
اصالحي مستمر جامعه قرار مي گيرد كه بايد پذيرفت اين امر 
كه اصلي بسيار مهم و تاثيرگذار در جامعه ماست، جايگاه خود را 

نيافته است حال آن كه نماد مسئوليت مشترك آحاد ملت در اين 
ــل قرار دارد. وي تاكيد كرد: متاسفانه در همين ايام ابتداي  اص
ــنيديم. از طرفي اين  ــال، خبر رحلت عزيزي را در اين راه ش س
ضايعه غم انگيز حكايت از نبود جديت در برخورد با افراد شرور 
در جامعه دارد. بنده بارها اين خطر را متذكر شدم و در جلسات 

مختلف مبارزه با اين گونه طغيان گري را مطرح كردم.
ــروف و نهي از منكر در  ــي اظهار كرد: امر به مع الريجان
ــد كه خود از ظرفيت اوليه آرامش  ــر جامعه اي رخ مي ده بست
ــرارت سركوب  ــد. ابتدا بايد ش ــالح برخوردار باش براي اص

ــود.  ــل فرهنگي براي اصالح فراهم ش ــا زمينه تعام ــود ت ش
ــا اين گونه افراد اصالح  ــم بايد قانون برخورد ب تصور مي كن
ــرارت ها در مقابل انجام تكليف  ــود و مجازات اين گونه ش  ش
ــاجرات و  ــي از منكر،  سنگين تر از مش ــه معروف و نه ــر ب ام

جدال هاي معمولي تدوين شود.
ــه داد: از كميسيون حقوقي مجلس  ــس مجلس ادام رئي
ــورت قوه قضاييه و نيروي  ــم هر چه سريع تر با مش مي خواه
ــي در قوانين اين بخش تجديدنظر و براي تصويب به  انتظام

مجلس ارائه كند.

ماموريت الريجاني به كميسيون قضايي براي افزايش مجازات شرارت  
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ــدور پيامي، آزادي  ــي، رئيس جمهور با ص حسن روحان
ــالب و ملت ايران  ــر معظم انق ــي را به رهب ــان ايران مرزبان

تبريك گفت.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، روحاني 
ــام خود آورده است: آزادي مرزبانان عزيز و دربندمان را  در پي
ــتند، به شما  ــت سر گذاش كه روزهاي سخت و تاريكي را پش
ــريف ايران و به رهبر معظم انقالب و فرماندهي كل  مردم ش
نيروهاي مسلح، تبريك و تهنيت عرض مي كنم. خوشحالم 
ــان بركفمان به  ــارت سربازان ج ــه روزهاي پرمحنت اس ك
ــج دوران سخت  ــس از تحمل رن ــن عزيزان پ ــد و اي سرآم

جدايي، به آغوش خانواده هاي خود بازگشتند.
ــان كرده است: شادباش  وي در ادامه اين پيام خاطرنش
ويژه به خانواده هاي اين عزيزان كه با پيشه كردن صبر، اميد 
خود را حفظ كردند تا با تدبير دولت و مسئوالن امنيتي كشور، 
ــد آن كه تروريسم  ــند. امي ــاهد باش آزادي عزيزان خود را ش

ــود و فضاي سوء ظن و  ــه ما برچيده ش ــونت در منطق و خش
ــه از ميان برود. او همچنين تاكيد كرده  كدورت براي هميش
است: از همه مسئوالن مربوطه بويژه وزارتخانه هاي كشور، 
ــن شدن  اطالعات و خارجه و صداوسيما مي خواهم تا روش
وضع پنجمين مرزبان فداكار وطن، لحظه اي از پاي ننشسته 
و هرچه سريع تر موجبات رفع نگراني خانواده بردبار و شريف 

او را فراهم آورند.
ــد اين گونه  ــام آورده است: بي تردي ــي در اين پي روحان
ــداد اندكي از پيروان فرقه  ــوادث نفرت انگيز كه توسط تع ح
جهل و جور و جنايت، گاه و بيگاه به وقوع مي پيوندد، گرچه 
كام مردم عزيزمان را تلخ مي كند، اما اراده ملت و مسئوالن 
ــع خويش و مبارزه با  ــي بر آرمان هاي رفي ــراي ايستادگ را ب
اذناب دشمنان نظام و كشور روز به روز قوي تر و مستحكم تر 
خواهد نمود. رئيس جمهور تصريح كرده است: اين موفقيت 
ــان داد موضع جمهوري اسالمي ايران در  يك بار ديگر نش

ــع قاطع، اصولي  ــونت، يك موض ــه با تروريسم و خش مقابل
ــارهاي سياسي و  ــر است و در مقابل همه فش ــر ناپذي و تغيي
ــل افراط گرايان و همه  ــكست كام تبليغاتي تا رسوايي و ش
ــرد و حمايت  ــي خواهد ك ــي آنان ايستادگ ــان خارج حامي
ــيعه  ــخصيت هاي ديني و سياسي اعم از ش همه مردم و ش
ــه تروريست ها از  ــن برخورد قاطع ثابت كرد ك ــي از اي  و سن
دستاويز كردن تفاوت هاي مذهبي هيچ سودي نخواهند برد 

و مورد انزجار همه مذاهب و گروه هاي سياسي كشورند.
ــم از همه  ــت: الزم مي دان ــن پيام آمده اس ــان اي در پاي
ــه دوران خدمت  ــر، فرماندهان و سربازاني ك ــان دلي مرزبان
ــجاعت در پاسداري  ــادت و ش مقدس سربازي خود را با رش
ــورمان سپري كرده  و  و حراست از مرزهاي جغرافيايي كش
ــاوزي به آب و خاك ايران  ــه هاي تجاوزگرانه هر متج نقش
ــزاري نموده و  ــر آب مي كنند، سپاسگ ــش ب ــراز را نق سراف

توفيقات و عزت آنان را از خداوند متعال مسالت دارم. 

رئيس جمهور: تا روشن شدن وضع پنجمين مرزبان، لحظه اي از پا نمي نشينيم




