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برنامه هاي ويژه معارفي تلويزيون 
براي ماه رمضان

واليبال ايتاليا بازهم زانو زد

آذرمهاجر/ گروه راديو و تلويزيون

ــاه مبارك رمضان  ــبكه هاي تلويزيوني براي م ش
مجموعه اي از برنامه هاي معارفي شامل تالوت قرآن، 
ــژه برنامه هاي  ــخنراني هاي مذهبي و وي ــه و س ادعي

تركيبي را تدارك ديده اند.
ــبكه قرآن و  ــن گروسي، مدير ش ــته حس روز گذش
ــيما، برنامه هاي ويژه  ــوراي معارف س معارف و دبير ش
افطار و سحر در ماه رمضان را معرفي كرد و ايجاد شادي 
ــاي ماه رمضان 93  ــش را هدف اصلي برنامه ه و آرام
ــوراي معارف تلويزيون از برنامه ريزي  دانست.دبير ش
ــبكه هاي  براي توزيع برنامه ها، مداحان و قاريان در ش

ــف خبر داد و تاكيد كرد: جمع خواني و جزءخواني  مختل
قرآن در تلويزيون باعث ترويج آن شده و امسال ترتيبي 
ــده كه در هر ساعت از شبانه روز دست كم يكي  اتخاذ ش
از شبكه هاي تلويزيون برنامه قرائت قرآن داشته باشد تا 
افراد بتوانند هر ساعتي كه برايشان مقدور بود در يكي از 
شبكه هاي تلويزيوني بيننده قرائت قرآن كريم باشند. 

ــخنراني هاي مذهبي و ادعيه   اين نكته در مورد س
ــده است. دبير شوراي معارف تلويزيون از  نيز رعايت ش
پوشش اخبار و رويدادهاي نمايشگاه بين المللي قرآن در 
ايام برگزاري اين جشنواره و ارائه برنامه زنده از نيايش و 

عزاداري مردم در اماكن مذهبي خبر داد و گفت:
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فتنه گران عراق دشمن شيعه و سني هستند 

شهرستان هاي فارسان و درگز

اعتراف جهاني 
به شايستگي 

ايراني 
رونالدو: ايران اليق پيروزي بود

ــد تا  ــران در مقابل آرژانتين باعث ش ــازي اي ب
ــين بازيكنان  بزرگان فوتبال جهان، زبان به تحس

شايسته ايراني بگشايند.
ــه نتيجه ــاداوري ب ــا ن ــن بازي ب ــد اي هرچن
 يك بر صفر به سود آ رژانتين منجر شد اما نتوانست از

 ارزش هاي تيم فوتبال ايران بكاهد
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شانس قبولي در كنكور 
امسال؛ 68 درصد

چارديواري

قد كشيدن 
پابه پاي كودكان

21

بررسي راه هاي
 حذف فاصله ها 

در روابط والدين و 
فرزندان

گروه هاي آزمايشي رياضي و فني نسبت به ديگر گروه ها
 شانس قبولي بيشتري دارند

امين جاللوند /  گروه جامعه

با وجود آن كه براساس آمارهاي رسمي، هم اكنون 
ــع كارداني و  ــزار صندلي خالي در مقط ــدود 400 ه ح
كارشناسي دانشگاه ها وجود دارد، اما همچنان تحصيل 
ــگاه هاي مطرح دولتي و پذيرش در رشته هاي  در دانش
ــكي، حقوق و برخي رشته هاي  پرطرفداري مثل پزش

مهندسي، رقابت كنكور را گرم نگه داشته است.
ــنجش هم اعالم كرده، امسال شانس  سازمان س
ــت؛  ــي كنكوري ها به طور ميانگين 68 درصد اس قبول
ــه روز ديگر زمان ــروع آن فقط س ــه تا ش ــوري ك كنك

 باقي مانده است.
البته اين شانس قبولي در همه گروه هاي آزمايشي 
ــانس  ــت. مثال در گروه علوم رياضي، ش ــان نيس يكس
قبولي داوطلب بيشتر از 100 درصد است و در واقع همه 
ــگاه قبول شوند  داوطلبان اين گروه مي توانند در دانش
ولي در گروه زبان هاي خارجي، تقريبا از هر سه نفر، يك 

نفر در كنكور امسال قبول مي شود.
شانس قبولي در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني 
با 241 هزار نفر ظرفيت و 222 هزار نفر داوطلب نسبت 
به گروه هاي ديگر بيشتر است. همچنين شانس قبولي 
ــاني  ــروه علوم تجربي 43 درصد، گروه علوم انس در گ
ــد و زبان هاي خارجي  ــد،  گروه هنر 45 درص 81 درص

33 درصد است.

همان طور كه از آمارها هم معلوم است، پس از گروه 
علوم رياضي، گروه علوم انساني داراي بيشترين شانس 
قبولي است؛ ولي در رشته هاي گروه هنر و علوم تجربي، 

شانس قبولي به مراتب پايين تر و زير 50 درصد است.
ــي هم شانس قبولي  در بين خود گروه هاي آزمايش
ــود متوسط  ــت. مثال در حالي كه گفته مي ش متغير اس
ــاني 81 درصد است؛  ــانس قبولي در گروه علوم انس ش
ولي در همين گروه آزمايشي هم شانس قبولي در رشته 
ــته هايي مثل  ــوق به مراتب پايين تر از قبولي در رش حق

مديريت يا حسابداري است.
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حضرت آيت اهللا خامنه اي6  اولويت اصلي براي دوره جديد 5  ساله رياست آيت اهللا آملي الريجاني  در قوه قضاييه را تشريح كردند
ــه اي رهبر معظم انقالب  حضرت آيت اهللا خامن
اسالمي صبح ديروز در ديدار رئيس و مسئوالن عالي 
دستگاه قضايي و همچنين روساي كل دادگستري ها 
ــتان ها، ضمن بيان شش  ــتان هاي مراكز اس و دادس
ــت  ــاله رياس اولويت اصلي براي دوره جديد پنج س
ــوه قضاييه، همكاري  ــت اهللا آملي الريجاني در ق آي
ــه قوه در مسائل  ــاي س و همدلي و يكصدايي روس
ــيار ضروري و  ــور را بس كالن و مصالح عمومي كش
ــاره به تحوالت اخير عراق  ــمردند و با اش مهم برش
تأكيد كردند: پشت پرده فتنه انگيزي و آتش افروزي 
ــلطه گر و در رأس آنها  در عراق، قدرت هاي غربي س
ــالمي ايران  ــم آمريكا قرار دارند و جمهوري اس رژي
ــه دخالت آمريكا در  ــديد با هرگون ضمن مخالفت ش
ــت مردم و دولت و  ــائل داخلي عراق، معتقد اس مس
ــور توانايي پايان  دادن به اين  مرجعيت ديني اين كش

آتش افروزي را دارند.
رهبر انقالب اسالمي در اين ديدار با گراميداشت 
ــهداي هفتم تير بويژه شهيد آيت اهللا  ياد و خاطره ش
بهشتي و همچنين تجليل از شهيد آيت اهللا قدوسي، 
ــبت به قواي  ــتگاه قضايي نس مهم ترين ويژگي دس
ــه حق و عدل از جانب  ــر را، تضمين تحقق اقام ديگ

ــالمي دانستند و گفتند:  همه دستگاه هاي نظام اس
ــاس توقعات از قوه قضاييه باالست و با  بر همين اس
توجه به توانايي ها و صالحيت هاي برجسته رياست 
اين قوه كه عالمي فاضل، متدين، مجتهد، خوش فكر، 
انقالبي، آگاه به مسائل و شجاع است، تحقق توقعات 

و اهداف موردنظر امكان پذير به نظر مي رسد.

 تشريح 6   اولويت براي دوره جديد
ــالمي ضمن تشكر و قدرداني از  رهبر انقالب اس
تالش هاي رئيس قوه قضاييه و مسئوالن عالي اين 
قوه در پنج سال گذشته، شش اولويت اصلي را براي 

دوره جديد بيان كردند.
«سازوكار ويژه و روشن براي اجراي سياست ها» 
ــالمي به آن  ــن اولويتي بود كه رهبر انقالب اس اولي
ــازوكار ويژه و روشني  ــاره كردند و گفتند: بايد س اش
ــت هاي مربوط به قوه  ــراي نظارت و اجراي سياس ب
ــت ها به برنامه و عملياتي  قضاييه و تبديل اين سياس

شدن همه آنها  تدارك ديده شود.
ــن اولويت  ــه اي دومي ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــر عملكردها  ــتگاه قضايي را «نظارت ب ــي دس اصل
ــران»  ــرد مدي ــات و عملك ــرد قض ــم از عملك اع

ــان كردند: اين نظارت ها بايد  برشمردند و خاطرنش
ــكاالت  ــند كه اش ــترده باش به گونه اي جدي و گس
ــه پايين ترين ــا، ب ــي عملكرده ــكايات از برخ و ش

 سطح ممكن برسد.
ــدم تاخير در اجراي  ــان به موضوع «لزوم ع ايش
ــاره كردند و  ــومين اولويت اش احكام» به عنوان س
افزودند: برخي تأخيرهاي طوالني در اجراي احكام، 
ــايي و  ــت كه بايد شناس ــول برخي نقيصه هاس معل

برطرف شوند.
رهبر انقالب درخصوص اطاله دادرسي يك نكته 
ــدند و گفتند: كاهش آمار ميانگين اطاله  را متذكر ش
دادرسي، خوب است، اما بايد توجه شود كه چه تعداد 
ــان حداكثري اين آمار  ــده در محدوده مدت زم پرون
ميانگين، بررسي مي شوند كه اگر اين آمار باال باشد، 

بايد كاهش يابد.
ــت  ــين پروري»، اولوي ــازي و جانش «كادرس
ــت اهللا خامنه اي به آن  ــود كه حضرت آي چهارمي ب
ــگيري از جرم»  ــد و درخصوص «پيش ــاره كردن اش
ــگيري از  ــم افزودند: پيش ــوان اولويت پنج ــه عن ب
ــت، بنابراين قوه  ــوه اي اس ــرم يك موضوع فراق ج
ــرم بايد ارتباط خود را  ــگيري از ج قضاييه براي پيش

ــتحكم و  ــتگاه هاي مرتبط با اين موضوع، مس با دس
نقاط اشتراك با آنها را تقويت كند.

ايشان خاطرنشان كردند: پيشگيري از جرم، يك 
موضوع كامال علمي نيز هست  و بر همين اساس بايد 
براي شناسايي عوامل جرم و آسيب هاي ناشي از آن 
با صاحب نظران و كارشناسان اين موضوع مشورت 

و همكاري شود.

 ضرورت افزايش همكاري هاي 3 قوه
ــه رهبر انقالب  ــن اولويتي ك ــمين و آخري شش
ــش همكاري هاي ــد، «افزاي ــالمي بيان كردن اس

 سه قوه» بود.
ــفارش  ــه اي گفتند: س ــت اهللا خامن حضرت آي
ــوا، افزايش  ــاي ق ــد من به روس ــگي و موك هميش
ــامل دو  ــن همكاري ها ش ــت كه اي همكاري هاس
ــائل كالن  ــتگاهي و مس ــائل درون دس عرصه مس

كشور است.
ــام  ــه نظ ــد: در مجموع ــد كردن ــان تأكي ايش
ــائل گوناگون، «همصدايي» ــالمي بايد در مس اس

 از روساي قوا شنيده شود.
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  هواشناسي پيش بيني است 
پيشگويي نيست

 تبارشناسي 
گروهك هاي 

تروريستي  از 
فرقان و 

منافقين تا 
داعش

 گفت و گو با  با ابراهيم ميرزايي
 معاون توسعه و پيش بيني 
سازمان هواشناسي

گفت وگو

استرالياـ  اسپانيا  0 2 و 30 دقيقه
هلندـ  شيلي 20 و 30 دقيقه

كامرونـ  برزيل30 دقيقه بامداد فردا
كرواسيـ  مكزيك30 دقيقه بامداد (شبكه ورزش)

جام 
جهاني

 در 
شبكه هاي

افزايش مرخصي زايمان 
همچنان در انتظار ابالغ بودجه

ــاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان  مع
ــه دار و افزايش مرخصي زايمان  ــن كه بيمه زنان خان اي
در دستور كار معاونت امور زنان رياست جمهوري است، 
گفت: اجراي قانون افزايش مرخصي زايمان همچنان 

در انتظار ابالغ بودجه است.
شهيندخت موالوردي در گفت وگو با فارس افزود: 
ما همچنان براي افزايش مرخصي زايمان منتظر ابالغ 
ــش ماه به 9 ماه از سوي معاونت نظارت  مابه التفاوت ش

راهبردي رياست جمهوري هستيم.
ــه زنان خانه دار  ــح كرد: درخصوص بيم وي تصري
ــده  ــي روي اين اليحه انجام ش نيز كارهاي كارشناس
ــتقل را به  ــو اليحه اي مس و تصميم گرفتيم از يك س
مجلس ارائه كنيم و از سوي ديگر در قالب بيمه فراگيري 
ــي است موضوع  كه هم اكنون در مجلس در حال بررس

بيمه زنان خانه دار را طرح كنيم.

ــادماني مردم  ــران و ش ــوش ورزش اي ــاي خ روزه
كشورمان عصر ديروز هم ادامه يافت؛ جايي كه تيم ملي 
ــد و با كسب  واليبال مقابل ايتاليا بازهم مقتدرانه ظاهر ش
برتري 3 بريك مقابل اين تيم پرقدرت عزم خود را براي 
رسيدن به  مرحله فينال اين رقابت ها و جدال با تيم برتر 

جهان نشان داد.
ــرايطي عصر ديروز در  ــم ملي واليبال ايران در ش  تي
هشتمين ديدار خود در ليگ جهاني واليبال مقابل ايتاليا 
صف آرايي كرد كه به دليل بازي هاي درخشان قبلي خود 
و همچنين درخشش ملي پوشان فوتبال در جام جهاني، 
ــالن 12 هزار نفري آزادي را مملو از تماشاگران  بازهم س
ــاعاتي  ــاگراني كه س ــي و مهيج خود مي ديد تماش حام
ــاگردان كواچ را  ــابقه تا آخرين امتياز، ش پيش از آغاز مس
ــتند و از قدرت نمايي واليباليست ها ي ايران تنها نگذاش

 به وجد آمدند.
ــرمربي تيم ملي كشورمان كه  ــلوبودان كواچ، س اس
ــاد ظريف، محمد  ــعيد معروف، فره ــا تركيب اوليه س ب
ــهرام  ــوي، فرهاد قائمي، مجتبي ميرزاجانپور و ش موس
ــت، همچون  ــابقه گذاش ــه اين مس ــودي گام ب محم
ــاهد بازي كم نقص شاگردانش مقابل  ــته ش ديدار گذش
ــت اول  تيم ايران  ــا بود. در  س ــان ايتالي الجوردي پوش
ــد. در ست دوم ستارگان واليبال ايران  25 بر 22 برنده ش
ــت اول ، با روحيه اي دوچندان  كه گويي با برتري در س
ــت گذاشته بودند، مقتدرانه ظاهر شدند و با گام به اين س

ــارهاي كوبنده، دريافت  ــرويس هاي هدفمند ، آبش  س
ــور و تنوع خط حمله،  ــجم روي ت هاي دقيق، دفاع منس
چنان عرصه را بر حريف تنگ كردند كه گاه در اين ست 
فاصله امتياز به 8 هم مي رسيد. اين روند باعث شد كواچ 
ــوم با  خيالي آسوده  به  ــت س ــت و همچنين س در اين س
ــر به ميدان رفته بودند، فرصت ديگر بازيكناني كه كمت

 عرض اندام بدهد و حاصل آن پيروزي 25 بر 19 بود. اما 
در ست سوم در حالي كه  تيم كشورمان به نظر كار حريف 
ــده مي ديد، غافلگير شد و اين ست را 25 بر19  را تمام ش
واگذار كرد. در ست چهارم شاگردان كواچ  دوباره به خود 
آمدند  و با وجود تالش ايتاليايي ها،  تيم كشورمان موفق 
شد اين ست را 25 بر 20 به سود خود  پايان دهد  تا ايران 

3 بر يك پيروز اين مسابقه لقب گيرد.
 با اين پيروزي تيم ملي ايران صاحب 13 امتياز تيمي 
ــد تا يك قدم ديگر خود را به مرحله فينال اين رقابت ها  ش
ــورمان در ادامه اين رقابت ها طي  نزديك تر كند. تيم كش
روزهاي جمعه و شنبه آينده يعني ششم و هفتم تيرماه در 
ــاعت 21 و طي روزهاي  ــالن 12 هزار نفري ازادي از س س
ــاعت 22 و 45 دقيقه در  ــيزدهم و چهاردهم تيرماه از س س
ــور مي رود.مرحله   ــتان به مصاف تيم ملي اين كش لهس
فينال اين بازي ها نيز با شركت دو تيم برتر گروه اول(گروه 
ايران)، دو تيم برتر گروه دوم(آمريكا، روسيه، صربستان و 
بلغارستان)  ، يك تيم برتر مجموع سه گروه ديگر و تيم ملي 

ايتاليا از بيست و نهم تيرماه در ايتاليا آغاز برگزار مي شود.

داعش؛ اهرم پنهان  اسرائيل
 ادامه در صفحه 6

ملي پوشان كشورمان با قدرت نمايي دوباره مقابل ايتاليا 13 امتيازي شدند
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اژه اي: تسليم فشارها نمي شويم
همزمان با آغاز هفته قوه قضاييه، محسني اژه اي دادستان 
ــور در برنامه زنده تلويزيوني «نگاه يك»،گزارشي از  كل كش
ــال اخير قوه قضاييه ارائه كرد. وي در پاسخ به  عملكرد دو س
ــش كه آيا اين قوه تحت تاثير فشار صاحبان قدرت  اين پرس
ــور، اعمال نفوذ  ــر؟ اظهار كرد: اگر منظ ــرار مي گيرد يا خي ق
صاحبان قدرت و ثروت است، ترديد نكنيد كه اين افراد و حتي 
ــي كه قدرت و ثروت ندارند، فشار مي آورند اما  افراد تيزهوش

بحث اين است كه آيا قوه قضاييه تسليم مي شود يا نه.
ــاره به پرونده هاي امنيتي كه در سال 92 مطرح  وي با اش
شده  است، گفت: در اين موارد فشار بسياري روي قوه قضاييه 
بود كه مثال فالن شخص را بازداشت نكنيد. فشار فوق العاده 
ديگري وجود داشت مبني بر اين كه هر چه زودتر فالني آزاد 
ــود ولي ما گفتيم، تحقيقات بايد تمام شود. اين فرد بيش از  ش
دو ماه در بازداشت موقت بود و البته من نمي گويم هيچ فشاري 
موثر نيست اما قوه قضاييه استقالل خود را حفظ كرده است.

انتقاد ناطق نوري
 از بي توجهي به سياست هاي كالن

ــخيص مصلحت  علي اكبر ناطق نوري، عضو مجمع تش
ــت هاي كلي  ــاره اجراي سياس ــان اين كه ما درب ــام با بي نظ
ــت درباره  ــان كرد: سال هاس ــام دغدغه داريم، خاطرنش نظ
ــفانه در اين  ــت هاي كالن نظام كار كرده ايم، اما متاس سياس
حوزه و در بخش اجرا و قانونگذاري توجه الزم صورت نگرفته 
ــت، در حالي كه هر قانوني كه بخواهد تصويب شود، بايد  اس

منطبق با سياست هاي كلي باشد.
به گزارش فارس، حجت االسالم والمسلمين ناطق نوري 
در نشست ترجمان سياست هاي كلي نظام سالمت، ابالغي 
ــالمي  ــگاه آزاد اس ــوي رهبر معظم انقالب كه در دانش از س
ــد، اظهار كرد: اين سياست هاي كلي يك سطح نو  برگزار ش
ــود و اگر به عنوان  ــكي گش و جديدي را در عرصه علوم پزش
سرمشق عملياتي مورد توجه قرار گيرد، ما در بخش بهداشت 

و درمان مشكالتمان حل خواهد شد.

هيات پارلماني فرانسه فردا به تهران مي آيد
ــب هياتي چهار نفره، فردا  ــه در قال هيات پارلماني فرانس

به تهران مى آ يد.
ــيون امور  ــوگه، معاون كميس ــه  گزارش فارس، اوديل س ب
خارجي مجلس ملي فرانسه، رياست اين هيات را به عهده دارد.

تشييع پيكر فرمانده پيشين نهاجا
پيكر امير سرتيپ محمدحسن معين پور، فرمانده پيشين 
ــنبه در گذشت، امروز در ستاد  نيروي هوايي ارتش كه روز ش

نيروي هوايي ارتش تشييع مي شود.
ــنا، امير سرتيپ معين پور از يادگاران هشت  به گزارش ايس
ــال دفاع مقدس بود كه پس از سال ها تحمل مشقات ناشي  س
از بيماري سرطان درگذشت. مرحوم معين پور سال هاي 1360 

تا 1362 فرماندهي نيروي هوايي ارتش را عهده دار بود.

احمدي مقدم: حصر سران فتنه نشانه 
رافت است

سردار احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، حصر سران 
فتنه را نشانگر رافت نظام  اسالمي دانست و گفت: نظام چه در 

اين مورد و چه در موارد مشابه با گذشت برخورد كرده است.
ــيم  آنالين، احمدي مقدم همچنين با اشاره  به گزارش نس
ــي در حوزه عفاف و  ــه بحث حجاب و عفاف گفت: اگر كس ب
حجاب، هنجارشكني كند، دستگاه قضا حق برخورد با وي را 

دارد و همه بايد رفتاري در شان نظام داشته باشند.

عبداللهي از معاونت امنيتي و انتظامي 
وزارت كشور رفت

ــردار علي عبداللهي، معاون پيشين امنيتي و انتظامي  س
ــتيباني و تحقيقات  ــور، به عنوان معاون آماد و پش وزارت كش
ــتاد كل نيروهاي  ــترك س صنعتي معاونت اركان و امور مش

مسلح منصوب شد.
ــئوليت  ــم معارفه عبداللهي در مس به گزارش فارس، مراس
ــتاد كل نيروهاي مسلح برگزار شد و از  جديد با حضور رئيس س
ــردار حجازي كه پيش از عبداللهي اين مسئوليت را  زحمات س
عهده دار بود، قدرداني شد. خبرگزاري فارس به نقل از يك منبع 
آگاه، انتصاب عبداللهي در اين سمت را به معناي پايان ماموريت 

وي در معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور عنوان كرد.

نظر ابوترابي فرد درباره باخت ايران به آرژانتين
ــئوالن براي  ــدور پيام تبريك برخي مس ــان با ص همزم
قدرداني از عملكرد تيم ملي فوتبال در مصاف با تيم آرژانتين، 
ــه در غياب علي الريجاني،  ــن ابوترابي فرد هم ك محمدحس
اداره مجلس را به عهده داشت، فرصت را غنيمت شمرد تا از 

اين تريبون، بازي ايران و آرژانتين را كارشناسي كند.
ــخنان پيش از  ــه گزارش مهر، نايب رئيس مجلس در س ب
ــتور خود با قدرداني از تيم ملي فوتبال گفت: جوانان ما به  دس
اقرار بازيكن اول تيم آرژانتين 90 دقيقه قدرت جوانان هوشمند 
ايراني را به نمايش گذاشتند. نهايتاً بايد گفت تيم ملي ايران در 

اين بازي نباخت بلكه يك گل از داوري دريافت كرد.

دارايي هاي زنجاني در خارج پراكنده است
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي گفت: 
ــت،  ــور پراكنده اس دارايي هاي بابك زنجاني در خارج از كش
ــتري  ــن اموالش به زمان و پيگيري هاي بيش ــن رو تعيي از اي

نياز دارد.
ــار در گفت وگو با ايرنا، با بيان اين كه  محمدعلي پورمخت
ــتيم،  ــايي اموال بابك زنجاني هس در خارج هم پيگير شناس
ــايي و  ــار كرد: گروه هاي مختلفي براي پيگيري، شناس اظه

برگرداندن اموال او به خارج از كشور سفر كرده اند. 
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس تصريح كرد: همچنين 
افراد بسياري در خارج از كشور شركاي زنجاني هستند كه اين 
ــايي شوند. همچنين اسحاق جهانگيري،  افراد نيز بايد شناس
ــوالي درباره پرونده  ــخ به س معاون اول رئيس جمهور در پاس
ــت: همكاري تنگاتنگي بين قوه قضاييه و  بابك زنجاني گف
ــت در رابطه با اين پرونده وجود دارد و از طرفي همكاري  دول
ــور در خصوص اين  ــبي بين دستگاه هاي اجرايي كش مناس
ــت. به گزارش ايسنا، جهانگيري از  ــكل گرفته اس پرونده ش
متمركز  شدن تيم 15 نفره از اعضاي دولت روي گلوگاه هاي 
ــاد را  ــاد خبر داد و گفت: اين تيم 15 نفره گلوگاه هاي فس فس

شناسايي و براي برطرف كردن آنها تصميم گيري مي كند.

ادامه از صفحه اول
 رهبر انقالب اسالمي با اشاره به مواضع بسيار خوب، متقن، 
مستدل و منطقي آيت اهللا آملي الريجاني در مسائل گوناگون 
ــان كردند: همكاري ها و همفكري هاي روساي سه  خاطرنش
ــترش اين مواضع در بخش هاي مختلف  قوه مي تواند به گس

حكومت كمك كند.

 مصالح ملي، از همه امور باالتر است
ــا تأكيد بر اين كه مصالح ملي  حضرت آيت اهللا خامنه اي ب
ــاي سه قوه بايد  ــت، گفتند: روس ــور از همه امور باالتر اس كش
ــات مشترك خود را بيشتر كنند زيرا اين نشست ها به باز  جلس
شدن گره ها و پيشرفت امور و برطرف شدن برخي گله گذاري ها 

كمك زيادي مي كند.
ــور، تأكيد كردند:  ــائل مهم كش ــان درخصوص مس ايش
گره هايي كه در كشور وجود دارند و حتي آنچه كه براي برخي 
توهم گره بودن است، همه قابل بازگشايي است به شرط آن كه 

قدري به خودمان و توانايي هاي داخلي تكيه كنيم.
ــالمي افزودند: يكي از چالش هاي اصلي  رهبر انقالب اس
ــلطه غرب با نظام  ــور، خصومت و مخالفت جدي نظام س كش

اسالمي است كه بايد اين حقيقت را فهميد و درك كرد.
ايشان خاطرنشان كردند: اگر خصومت نظام سلطه را متوجه 

نشويم، در تحليل مسائل كشور دچار اشتباه خواهيم شد.
ــاني كه حاضر  ــه اي افزودند: كس ــرت آيت اهللا خامن حض
نيستند برخورد خصمانه جبهه دشمن را ببينند، همانند كساني 

هستند كه چشم خود را به روي دشمن مي بندند.
ايشان علت اصلي دشمني نظام سلطه با جمهوري اسالمي 
ــدن بناي  ــالمي و «متزلزل ش ــخن نو» نظام اس ايران را، «س

نظام سلطه» دانستند و با اشاره به تحوالت اخير عراق گفتند: 
ــلطه گر غربي و به طور مشخص  در قضيه عراق قدرت هاي س
رژيم اياالت متحده آمريكا، درصدد سوءاستفاده از جهالت ها و 

تعصب هاي تعدادي عوامل بي اختيار هستند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي افزودند: هدف اصلي از قضاياي 
اخير در عراق، محروم كردن مردم اين كشور از دستاوردهايي 
ــت كه به رغم حضور و دخالت آمريكا به دست آورده اند، كه  اس

مهم ترين آن، حاكميت نظام مردمساالري است.

 آمريكا به دنبال تحت سلطه قرار گرفتن عراق است
رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: آمريكا از روال كنوني در 
عراق يعني برگزاري انتخاباتي با مشاركت خوب مردم و تعيين 
گزينه هاي مورد اعتماد مردم، راضي نيست زيرا آمريكا به دنبال 
آن است كه عراق تحت سلطه قرار گيرد و افراد گوش به فرمان 

آمريكا، حاكم باشند.
ــخنان مقامات  ــاره به س ــرت آيت اهللا خامنه اي با اش حض
آمريكايي كه تالش دارند، قضاياي عراق را يك جنگ مذهبي 
ــت،  ــه كه در عراق روي داده اس ــد، افزودند: آنچ ــداد كنن قلم
ــلطه با استفاده از  ــت، بلكه نظام س ــيعه و سني نيس جنگ ش
پس مانده هاي رژيم صدام به عنوان مهره هاي اصلي و عناصر 
تكفيري متعصب به عنوان پياده نظام، تالش براي برهم زدن 

ثبات و آرامش عراق و تهديد تماميت ارضي اين كشور دارد.
ــان كردند: عوامل اصلي فتنه در عراق،  ــان خاطرنش ايش
ــراق همان اندازه  ــتقالل ع ــني هاي مومن و معتقد به اس با س

خصومت دارند كه با شيعه دشمن هستند.
رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: دعواي اصلي در عراق 
ــه اردوگاه آمريكا  ــت كه مي خواهند عراق ب ــاني اس ميان كس

ملحق شود و كساني كه خواهان استقالل عراق هستند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي با تأكيد بر اين كه خود عراقي ها، 
ــتند،  ــادر به مقابله با اين آتش افروزي و از بين بردن آن هس ق
ــائل داخلي  افزودند: ما با دخالت آمريكايي ها و ديگران در مس
عراق بشدت مخالفيم و آن را تائيد نمي كنيم، زيرا معتقديم دولت 
و ملت عراق و مرجعيت ديني اين كشور توانايي تمام كردن اين 

فتنه را دارند و ان شاءاهللا آن را تمام خواهند كرد.

 گزارش رئيس قوه قضاييه از عملكرد 5 ساله
ــت اهللا آملي الريجاني رئيس  ــدار آي ــن دي ــداي اي در ابت
ــته دستگاه  ــال گذش ــي از عملكرد پنج س قوه قضاييه گزارش
ــي نيروي  ــاي كمي و كيف ــرد و گفت: ارتق ــه ك ــي ارائ قضاي
ــت، ارتقاي  ــدو خدمت و حين خدم ــاني، آموزش هاي ب انس
ــيس دو پژوهشگاه تخصصي در قم و  علمي قوه قضاييه با تاس
تهران، تشديد سازوكارهاي نظارتي دادسراي انتظامي قضات، 
ــت و اطالعات قوه قضاييه،  ــور و مركز حفاظ ديوان عالي كش
به كارگيري فناوري هاي نوين و گسترش خدمات الكترونيك، 
ــكيالت و تدوين لوايح مهم موردنياز  ــاختارها و تش اصالح س
ــتگاه قضايي از جمله اليحه پليس قضايي و اليحه جامع  دس

وكالت، از اقدامات مهم دستگاه قضايي بوده است.
آيت اهللا آملي الريجاني مهم ترين چالش هاي قوه قضاييه 
ــتقالل در استخدام خواند و درخصوص كاهش  را بودجه و اس
ــيدگي به پرونده ها افزود: متوسط زمان رسيدگي به  زمان رس
پرونده هاي قضايي نسبت به كشورهاي ديگر قابل قبول است. 
ــا تاكيد بر تعامل قوا گفت: تالش مي كنيم در عين حفظ  وي ب
استقالل دستگاه قضايي با قواي مجريه و مقننه تعامل خوبي 

داشته باشيم.

رئيس جمهور با اشاره به تحوالت منطقه گفت: امروز همه 
ــمندان، احزاب، گروه هاي اسالمي، سازمان هاي  علما، انديش
مردم نهاد اسالمي بويژه علماي بزرگ اهل سنت و شيعه، بايد 
ــونت و آدم كشي  يك حركت فرامذهبي در برابر توحش، خش

به راه اندازند.
ــن روحاني در نخستين  به گزارش واحد مركزي خبر، حس
ــبط النبي، امام حسن مجتبي(ع) در سالن  كنگره بين المللي س
اجالس سران كشورهاي اسالمي افزود: بايد كاري كنيم  كه 

نداي صلح و وحدت بر نداي افراط و تكفير پيشي گيرد.
ــتگي و صلح  ــت: بايد كاري كنيم كه فرياد همبس وي گف
ــر دنياي اسالم بر صداي خشونت طلبان  مسلمانان در سراس
ــونت فكري،  ــري يابد و بايد در برابر آنهايي كه دنبال خش برت

فرهنگي و عملي هستند، بايستيم.
روحاني با تاكيد بر اين كه بايد آن رشته واليت، سرپرستي 
ــالم برقرار كنيم، افزود: بايد به  و محبت را ميان همه دنياي اس
ــورهاي اسالمي و آنهايي كه متاسفانه با پول و دالر  همه كش
نفتي شان امروز به تروريست ها كمك مي كنند توصيه و تأكيد 

كنيم كه بدانيد فردا نوبت شماست.
ــالم  ــني در دنياي اس ــيعه و س رئيس جمهور گفت: بين ش
ــتند،  ــني برادر يكديگر هس ــيعه و س تفرقه اي وجود ندارد، ش
ــني در ايران، عراق، شام، لبنان،  ــيعه و س ــال ها و قرن ها ش س
خليج فارس و شمال آفريقا همه جا در كنار هم با برادري زندگي 
ــت سر يك امام نماز خوانده اند،  ــجد و پش كرده اند، در يك مس
ــالمت آميز را به هم مي زنيد و چرا  ــتي مس چرا به ناحق همزيس

مي خواهيد اين الفت را نابود كنيد.

مي خواهند كسي به فكر فلسطين نباشد
ــم كه از راه  ــه امروز نياز داري ــور با بيان اين ك رئيس جمه
امام حسن (ع) و مسير او راه وحدت و راه صلح و ثبات در جهان 
را بيابيم و از آن بهره جوييم، گفت: ببينيد در آستانه ماه عبادت 

و ماه رمضان در دنياي اسالم چه مي گذرد.
ــلمانان تشنه اند و  ــي كه به خون مس روحاني افزود: وحوش
ــر مي برند و به ناموس مسلمانان رحم نمي كنند  كودكان را س
ــي مي برند، امروز با نام  ــان جوان را نيز به بردگ ــران و زن و دخت
اسالم به جان مسلمانان افتاده اند و خانه مسلمانان را بر سر آنها 

خراب مي كنند.
وي با اشاره به اين كه اين انسان هاي وحشي حتي حرمت 
ــم جهاد و  ــر (ص) و هيچ عالمي را نگه نمي دارند و به اس پيامب
ــالم هر كاري كه مي خواهند انجام مي دهند، گفت: امروز  اس
ــت و اين ايام روز  ــالم اس چه مصيبت بزرگي براي جهان اس
غم مسلمانان و روز شادي صهيونيست هاست؛ زيرا پشت اين 
حركت به وضوح دست صهيونيست ها پيداست و مسلمانان را 
به جان هم انداخته اند تا بتوانند براحتي، فلسطينيان را شكنجه 

و عذاب كنند و غزه را زير بمب هاي خود ويران سازند.
رئيس جمهور افزود: صهيونيست ها آنچنان فضايي به وجود 
ــطين و قدس نباشد و  آورده اند كه ديگر هيچ كس به فكر فلس

ــف و با پرچم  ــا نام هاي مختل ــراي اين كار ب ب
الاله االاهللا همه جا خونريزي راه انداخته اند.

بايد پرچم صلح حسني را به 
اهتزاز درآوريم

روحاني گفت: امروز بيشتر از 
هر زمان ديگر نيازمند وحدت در 
ــالميم و بايد پرچم  ــاي اس دني
ــان  ــني را در جه ــح حس صل

به اهتزاز درآوريم.
ــه حرمت  ــزود: ب وي اف
ــراي راحتي  ــه ب ــي ك كس
ــاي  ــلمانان محنت ه مس
ــم زبان ها  ــف، زخ مختل
ــادي را  ــاي زي و ناراحتي ه

ــد، بياييم دست  متحمل ش
ــم دهيم  ــت ه به دس
ــه راه  ــش ك و راه
ــني است،  پاك حس

ادامه دهيم.
ــالم اكنون بيش از هر زمان  رئيس جمهور گفت: دنياي اس
ــالم (ص) و اهل بيت  ــيره پيامبر اس ديگر نيازمند پيروي از س

عصمت و طهارت (ع) است.
ــي نبايد چنين تصور كند  روحاني اظهار كرد: بنابراين كس
ــق به خاندان رسالت و پيروي از راه و روش آنها خداي  كه عش
ــت،  ــراي جدايي و تفرقه ميان مسلمان هاس ــرده عاملي ب نك
ــالت يكي از اركان وحدت  ــق به خاندان رس بلكه بعكس، عش

جهان اسالم است.
ــاره  ــخنان خود با اش رئيس جمهور در بخش ديگري از س
ــد،  ــح حديبيه حق پيروز ش ــت: در صل ــح حديبيه گف ــه صل ب
ــر (ص) زبان  ــخص پيامب ــر در برابر ش ــده اي كوته نظ اما ع

به اعتراض گشودند.
ــي را  ــي عاقبت بين ــران گاه ــزود: كوته  نظ ــي اف روحان
ــد كه عاقبت بيني غير از  ــي مي بينند، اما بايد بدانن عافيت طلب

عافيت طلبي است.
ــور با بيان اين كه در جريان صلح حديبيه حتي  رئيس جمه
ــدند و تقاضاي  ــي ياران نزديك پيامبر نيز دچار تعجب ش برخ
ــان مي دهد كه شجاعت در  مرگ از خدا كردند، گفت: اين نش

صلح، باالتر از شجاعت در جنگ است.
روحاني افزود: در دوران زندگي امام خميني (ره) نيز ديديم 
ــير صلح و  ــه او هم فرمانده ميدان جنگ بود و هم راهبر مس ك
ــگ بود چگونه از نظر روحي  ــم كه زماني كه فرمانده جن ديدي
راحت بود و آن زمان كه مسير صلح را انتخاب و راهبري مي كرد 

چه سنگيني بر روح ايشان ايجاد شد.

نرمش قهرمانانه، سخت تر از جهاد قهرمانانه
رئيس جمهور گفت: درباره امام حسن مجتبي(ع) زيباترين 
ــن را  تعبير را مقام معظم رهبري ارائه كردند كه صلح امام حس
شكوهمندترين نرمش قهرمانانه تاريخ دانستند و من تعبيري 

زيباتر از اين درباره صلح امام حسن (ع) نيافتم.
وي اضافه كرد: به اعتقاد من نرمش قهرمانانه، سخت تر از 
جهاد قهرمانانه است و امام حسن(ع)، اين شجاعت را برگزيد.

ــره بين المللي  ــخنانش در كنگ رئيس جمهور در پايان س
ــت ها و حاميان  ــاب به تروريس ــن مجتبي(ع) خط ــام حس ام
ــت ها و  ــالم گفت: چرا مي خواهيد صهيونيس آنها در دنياي اس
ــته باشند و  ــب ها خواب راحت داش ابرقدرت هاي جنايتكار، ش
زن و بچه مسلمانان از ترس، وحشت و ترور،  آواره در بيابان ها 

باشند؟
ــدا به حرمت زاده  ــزود: بياييد با هم و با يك ص ــي اف روحان
رمضان، وحدت رمضاني را صدا بزنيم و در كنار هم قرار بگيريم 
و افراط گرايان و تروريست ها را منزوي كنيم و دست وحدت و 
ــان و زير  اتحاد به هم بدهيم و زير پرچم پيامبر و اهل بيت ايش

پرچم سبط اكبر رسول خدا قرار بگيريم.
ــور گفت: از خدا بخواهيم كه در اين ماه عبادت  رئيس جمه
ــا را نزديك تر كند و وحدت و  ــزول قرآن دل هاي م ــرب و ن و ق
اتحاد برقرار سازد و پايان تروريسم را در دنياي اسالم در آينده 

نزديك جشن بگيريم.
ــن  ــبط النبي، امام حس ــره بين المللي س ــتين كنگ نخس

مجتبي(ع) كه ديروز آغاز شد، امروز پايان مي يابد.
ــنامه مجازي مكتب  ــتين دانش ديروز در اين كنگره، نخس
ــش زبان بين المللي با  ــيعه) به ش اهل بيت (ع) (ويكي ش

حضور رئيس جمهور رونمايي  شد.
ــت جلد كتاب شامل چهار  عالوه بر اين، هش
ــه مقاالت، يك  جلد مجموع
ــخنان امام  جلد مجموعه س
ــي(ع)، ديوان  ــن مجتب حس
ــوان كرامت به  ــعار به عن اش
صورت يك جلد كتاب مستقل 
به زبان عربي، يك جلد ادعيه 
ــه  و يك جلد با موضوع مقايس
ــن و  ــام حس ــح ام صل
قيام امام حسين 
(عليهما السالم) 

رونمايي شد.

ــور از  ــاني وزير كش ــعه مديريت و منابع انس معاون توس
تقسيم بندي استان هاي كشور به پنج منطقه خبر داد و گفت: 
ــتند به  ــتراكات و همجواري هس ــتان هايي كه داراي اش اس
منظور هم افزايي و تبادل تجربه در يك منطقه قرار گرفته اند 

و جلسات مشتركي را برگزار مي كنند.
ــار كرد: يكي از  ــان در گفت وگو با ايرنا اظه ــواد ناصري ج
ــده اين بود كه  ــور ابالغ ش ــوي وزير كش ــا كه از س برنامه ه
ــتان ها  ــيم كنيم و اس ــتان ها را به چند منطقه تقس بتوانيم اس
ــد. وي ادامه داد: هدف  ــر بهره بگيرن ــاي يكديگ از تجربه ه
ــتان ها ايجاد هم افزايي، انتقال تجربه ها،  از تقسيم بندي اس

تبادل اطالعات و توسعه منطقه اي بود.
ــعه مديريت و منابع انساني وزير كشور درباره  معاون توس
ــعه منطقه اي در ميان استان ها، گفت: يكي از مهم ترين  توس
ــعه خود استان ها، منطقه ها را  اهداف اين بود كه به جاي توس
توسعه دهيم و اين مهم يكي از اولويت ها به حساب مي آيد.

ــكيل پنج منطقه باعث شد تا به  ــد: تش ناصريان يادآور ش
ــير طوالني را طي كرده و براي رفع  ــتان ها مس جاي آن كه اس
ــترك خود را با  ــد، موضوعات مش ــكالت به تهران بياين مش
استان هاي همجوار مطرح كنند و راه حل مناسب را بينديشند.

ــور در  ــاني وزير كش ــعه مديريت و منابع انس معاون توس
ــتان هاي تقسيم شده به پنج منطقه در  خصوص جلسات اس
ــار و به صورت  ــات هر دو ماه يك ب ــت: اين جلس ــور گف كش
ــه برگزار  ــتان هاي زيرمجموعه هر منطق ــي در اس چرخش
مي شود؛ در هر جلسه استاندار استان ميزبان رياست جلسه را 
برعهده دارد. ناصريان تصريح كرد: هر منطقه يك دبيرخانه 
ثابت در استان درجه يك گروه دارد و دبيرخانه اي هم در دفتر 

ستاد مركزي (وزارت كشور) تشكيل شده است.
معاون وزير كشور پنج منطقه را به اين شرح اعالم كرد:

ــن، مازندران،  ــران، قزوي ــتان هاي ته منطقـه يك: اس
سمنان، گلستان، البرز و قم.

ــهر،  ــارس، بوش ــان، ف ــتان هاي اصفه منطقـه دو: اس
چهارمحال و بختياري، هرمزگان و كهگيلويه و بويراحمد.

منطقه سـه: آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، 
زنجان، گيالن و كردستان.

منطقه چهار: كرمانشاه، ايالم، لرستان، همدان، مركزي 
و خوزستان.

ــان رضوي، خراسان جنوبي، خراسان  منطقه پنج: خراس
شمالي، كرمان، يزد و سيستان و بلوچستان.

واكنش برخي نمايندگان به آنچه انتصاب هاي مساله دار در 
وزارت علوم خوانده مي شود، همچنان ادامه دارد و اين بار الياس 
ــتور خود به  نادران، نماينده تهران در مجلس در نطق ميان دس

وزارت علوم تذكر داد.
ــوال كه چرا وزير  ــزارش فارس، نادران با طرح اين س ــه گ ب
علوم قبل از كسب موافقت شوراي عالي انقالب فرهنگي، اقدام 
ــت براي دانشگاه تهران كرد، گفت: شايد وي  به نصب سرپرس

تصور مي كرد مي تواند اين شورا را منفعل كند.
ــكنان در دولت جديد به  ــادآوري اين كه ساختارش وي با ي
محيط هاي دانشگاهي دل خوش كرده اند، گفت: كأن لم يكن 
كردن مصوبات دولت قبل و بالتكليف كردن هزاران دانشجو 
ــت و اخطار مي كنم كه اگر اين  ــتاد به مصلحت وزير نيس و اس

افراط گرايي ها ادامه يابد و انتصابات مساله دار تداوم داشته باشد، 
واكنش مناسبي در مجلس به دنبال خواهد داشت.

ــوزش و تحقيقات  ــيون آم ــره طبيب زاده، عضو كميس زه
ــا بيان اين كه فرجي دانا از  ــم در  گفت وگو با فارس ب مجلس،ه
ابتداي وزارت خود بارها موجب ناراحتي نمايندگان مجلس شده  
ــت، افزود: در جلسه اي كه با فرجي دانا داشتيم قرار شد روند  اس
خود را تغيير دهد. وي تاكيد كرد: اگر جلساتي كه به نوعي اتمام 
حجت با فرجي دانا بوده، نتيجه ندهد و ثمربخش نباشد، مطمئنا 

از ساز و كارهاي ديگر استفاده خواهيم كرد.
نماينده تهران در مجلس گفت: با توجه به مدت زماني كه از 
ــته  است، وي نهايتا يك يا دو هفته  وزارت آقاي فرجي دانا گذش

براي تغيير روند در عملكرد، فرصت دارد.

رئيس جمهور: 
اتحاد مسلمانان، تروريست ها را منزوى مى كند

تقسيم بندي استان هاي كشور به 5 منطقه

اخطار نادران به وزير علوم 

نرمش قهرمانانه، سخت تر از جهاد قهرمانانه است 

 وزير امور خارجه با بيان اين كه براساس توافق ژنو يك 
سال براي رسيدن به توافق نهايي وقت است، گفت: همه بايد 
تالش كنند تا مذاكرات هسته اي ايران با گروه 1+5 تا پايان 
تيرماه به نتيجه برسد اما در صورتي كه توافق حاصل نشود، 

هرطرف حق دارد به سياست هاي قبلي خود بازگردد.
ــواد ظريف، در كنفرانس خبري  به گزارش ايرنا، محمدج
مشترك با موري مك كالي، وزير امور خارجه نيوزيلند در پاسخ 
ــت خورده  ــش كه برخي مذاكرات وين 5 را شكس به اين پرس
توصيف مي كنند، اظهار كرد: مذاكرات يك روند است و نه يك 
بازي كه در يك مرحله شما پيروز شويد و در مرحله بعد شكست 
بخوريد، در واقع در آخرين مرحله است كه مشخص مي شود آيا 

مذاكرات موفق بوده است يا خير؟
ظريف با بيان اين كه اولين ضرب االجل دستيابي به توافق 
نهايي پايان تيرماه است، افزود: البته براساس توافق ژنو، يك 
ــيدن به توافق نهايي وقت است، اما همه بايد  ــال براي رس س

تالش كنند مذاكرات تا پايان تيرماه به نتيجه برسد.
وي خاطرنشان كرد: برخي خبرگزاري ها مذاكرات وين 5 
ــته يا وين 4 را داراي نتايج كمتري  را از دور قبلي موفق تر دانس

توصيف كرده بودند.
ــه داد: البته اين  ــران ادام ــي اي ــتگاه ديپلماس رئيس دس
ــدارد، اما طبيعت  ــكال ن ــانه اي اش گمانه زني ها در فضاي رس

مذاكرات اين است كه نتيجه در پايان آن مشخص شود.
ــرد طرف هاي مذاكره كننده ايران در  ظريف درباره عملك
گروه 1+5 گفت: برخي از بازيگران اين عادت را دارند كه تالش 
مي كنند مواضع خود را تا روز آخر حفظ كنند و در آخرين لحظه 
به اين باور برسند كه الزم است مواضعشان را تعديل كنند؛ اما 

من اين روش را نمي پسندم.
وي با بيان اين كه ما زياده خواهي نمي كنيم، گفت: ما بيش 
ــروع را  از حقوق خود نمي خواهيم و حاضريم نگراني هاي مش

مورد توجه قرار دهيم.
ــه داد: ما با همين روش ديدگاه هاي  ــر امور خارجه ادام وزي
خود را ارائه كرده ايم و احساس مي كنيم طرف مقابل تاكتيك 

ــت و تالش مي كند مواضع  و راهكار ديگري انتخاب كرده اس
حداكثري انتخاب كند.

ــرد: البته نمي توان پنهان كرد كه  ــف بارديگر تاكيد ك ظري
طرف مقابل اذعان كرده است از اين روش استفاده مي كند ولي 

ما آن را نمي پسنديم و منتظر دور بعدي مذاكرات هستيم.
وزير امور خارجه با بيان اين كه صبر و متانت قسمتي از كار 
ــت كه ما آن را پيش مي گيريم، افزود: احتمال  ــي اس ديپلماس
مي دهم كه اگر طرف مقابل وارد مذاكرات جدي شود به نتيجه 

مطلوب براي دو طرف برسيم.
ــراي دو طرف اين  ــان كرد: نتيجه مطلوب ب وي خاطرنش
است كه ما برنامه هسته اي خود را داشته باشيم و طرف مقابل 

هم اطمينان حاصل كند كه برنامه ما صلح آميز است.
وزير امور خارجه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه 
ــيدن به توافق نهايي تا پايان تيرماه آيا دوطرف  در صورت نرس

به موقعيت پيش از مذاكرات بازخواهند گشت، گفت: هم اكنون 
ما فقط به موفقيت در مذاكرات تا پايان مهلت تعيين شده فكر 

مي كنيم.
ظريف يادآور شد: برنامه هاي كاري ما براساس توافق ژنو 
ــود هر طرف  ــت، اما در صورتي كه توافق حاصل نش واضح اس

حق دارد  به سياست هاي قبلي خود بازگردد.
ــران با تمام توان، آمادگي  ــر امور خارجه اضافه كرد: اي وزي
ــته اي شده است و در صورت  ــن نيت وارد مذاكرات هس و حس
ــن نيت در طرف مقابل اين امكان وجود دارد كه تا  وجود حس
پايان تيرماه به راه حل نهايي دست يابيم. وي خاطرنشان كرد: 
البته براي اين كار الزم است طرف مقابل هم جديت خود را در 

مذاكرات نشان دهد.
ظريف تاكيد كرد: حتما موفقيت در گفت و گوهاي هسته اي 

كمك قابل توجهي به صلح و امنيت جهان خواهد كرد.

ــالمي به دو فوريت طرح  ــوراي اس نمايندگان مجلس ش
حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر راي موافق دادند. 
به گزارش ايرنا، در صورت تصويب نهايي اين طرح كه به 
امضاي 19 نفر از نمايندگان رسيده است، هرگاه فردي در مقام 
دفاع از شعائر اسالمي به شرط استفاده نكردن از الفاظ ركيك، 
به امر به معروف و نهي از منكر اقدام كند و به اين جهت به او 
صدمه جسمي و جاني وارد آيد حسب مورد، مشمول قوانين و 

مقررات مربوط به جانبازان و شهدا قرار مي گيرد.
ــبت به آمر به  ــخصي نس ــاس اين طرح، چنانچه ش براس
ــود به  ــروف و ناهي از منكر مرتكب رفتار مجرمانه اي ش مع
ــان جرم، مقرر در قانون  ــر مجازات تعزيري براي هم حداكث

ــالمي مصوب 1392 محكوم خواهد شد؛ عالوه  مجازات اس
ــه معروف و ناهي از منكر  ــر اين چنانچه جنايتي عليه آمر ب ب
انجام شود و اولياي دم يا كسي كه عليه او جنايت شده از حق 
قصاص خود گذشت كنند اگر جنايت مزبور موجب اخالل در 
نظم و امنيت عمومي شده يا احساسات عمومي را جريحه دار 
ــاده 286 قانون مجازات  ــت ارتكابي، مطابق م ــد به جناي كن

اسالمي رسيدگي خواهد شد.
ــرح در صحن علني  ــي اين ط ــورت تصويب نهاي در ص
ــه معروف و ناهي از  ــبت به آمر ب ــس، در مواردي كه نس مجل
منكر جنايت عمدي وارد شود و دسترسي به مرتكب به علت 
مرگ يا فرار ممكن نباشد و صاحب حق خواهان ديه باشد ديه 

مزبور از صندوق تامين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود، 
همچنين در صورتي كه عمل ارتكابي عليه اطفال، نوجوانان، 
ــم فاقد صالحيت،  ــار و افراد داراي قي ــخاص بيم زنان و اش
ــود،  ــت عمومي ش ــت، ميراث فرهنگي و بهداش محيط زيس
سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها درباره حمايت از 
آمر به معروف و ناهي از منكر است، مي توانند بر اساس مفاد 

ماده 66 آيين دادرسي كيفري اقدام كنند.
به گزارش ايرنا، اين طرح از مجموع 211 نفر از نمايندگان 
حاضر در صحن علني، راي موافق 142 نماينده را اخذ كرد، 
ضمن اين كه 21 نماينده با دو فوريت آن مخالفت كردند و 

11 نماينده به آن راي ممتنع دادند.

ظريف: توافق نشود به سياست هاي گذشته برمي گرديم 

تصويب 2 فوريت طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر 
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