
رئيس جمهور در مراسم روز صنعت:

سالهاى 84 تا 92 هرگز تكرار نمى شود
  هيچ بندزنى نمى تواند كاسه شكسته تحريم را به حالت اول برگرداند 

ــركت كنندگان در اين  ــور خطاب به ش رئيس جمه
ــرمايه گذاران، گفت: واهللا و باهللا  جلسه، صنعتگران و س
ــت و تكرار نمى شود.  ــال هاى 84 تا 92 گذش و تاهللا س
دولت يازدهم خود را خادم مردم مى داند و هيچ تصميم 
فردى اتخاذ نمى كند و هيچ تصميمى را بدون مشورت 
و شورهاى چندين باره اعالم نمى كند و اگر تصميمى 
ــتباه بود براى آنهايى كه دولت را نقد  را اعالم كرد و اش
مى كنند و اين اشتباه را متذكر مى شوند احترام و تواضع 

قائل است و هم دست هاى آنها را مى بوسيم.
به گزارش ايسنا، حسن روحانى در مراسم بزرگداشت 
روز صنعت و معدن گفت: ما امروز در شرايطى هستيم 
كه توليد ما با مشكالتى مواجه است و حل برخى از اين 

مشكالت وظيفه دولت است.
وى خطاب به توليدگران ادامه داد: مثًال ما بايد فضاى 
ــما  ــبى قرار دهيم تا ش ــط خارجى را فضاى مناس رواب
راحت تر مواد اوليه را وارد كنيد، تكنولوژى وارد كنيد و 

در زمينه پولى و مالى راحت تر تبادل داشته باشيد.
روحانى با بيان اينكه «دولت در زمينه سياست خارجى 
ظرف يك ماه گذشته قدم هاى درستى برداشته و شرايط 
براى توليد مناسب تر شده است»، گفت: متأسفانه تحريم 
ــت بر روى برخى از بخش هاى صنعت ما حتى  توانس
در صنعت خودرو كه سابقه طوالنى داشت اثر بگذارد. 
ــكالت برداشته شده،  امروز قدم هايى براى حل اين مش
برخى از تحريم ها رفع شده و در واقع برداشته شده است 
و برخى ديگر نيز برداشته خواهد شد. رئيس جمهور در 
همين راستا به تالش دولت و تيم مذاكره كننده هسته اى 
ــاره كرد و گفت: كاسه تحريم شكسته شده است و  اش
هيچ بندزنى نمى تواند اين كاسه شكسته را به حالت اول 
بازگرداند. وى با بيان اينكه «ما به راه خود ادامه مى دهيم»، 
ــتان، ارزش مداران و عزيزان با  اظهار كرد: به تمام دوس
ــان آرام و روان عرض مى كنم كه ما انقالب خود را  زب
مى شناسيم، از ارزش هاى انقالب اسالمى آگاهى داريم، 
اين ارزش ها را مى دانيم، عزت ملى  خود را پاك مى داريم. 
ــا مى دانيم چه كار مى كنيم.  آنها خيلى غصه نخورند. م
روحانى ادامه داد: وزارت خارجه و تيم مذاكره كننده ما 
ــش  كامًال تخصص الزم را براى حرف زدن در برابر ش
ــت، سبك و  قدرتى كه در روبروى ما قرار دارند، داراس
سياق مذاكرات را مى داند، تجربه كافى دارد و مى دانيم 
كه سخت است ولى راه را تا موفقيت نهايى به حول قوه 

الهى ادامه خواهيم داد.
ــرى از صحبت هاى  ــور در بخش ديگ رئيس جمه
ــورهاى همسايه  خود، به اهميت ارتباط و تعامل با كش
ــاره كرد و گفت: روابط مان را با كشورهاى همسايه  اش
ــايه  نزديك و نزديك تر مى كنيم و اگر يكى - دو همس
داريم كه هنوز آنها تمايلى نشان ندادند، ما عالمت الزم 

ــراى يك رابطه خوب به آنها داده ايم. ما مى خواهيم  را ب
با همسايگان خود روابط دوستانه، برادرانه، صميمانه و 
با حسن همجوارى داشته باشيم و اين را به نفع كشور، 

همسايگان و ملت هاى منطقه مى دانيم.
وى ادامه داد: براى ايجاد ثبات، آرامش و جلوگيرى 
از جنگ و اختالف در منطقه، تمام توان خود را به كار 
ــم افراطى گرى،  ــم و خواهيم گرفت و مى داني گرفته اي
خشونت، درشت گويى و دخالت در امر اين و آن به نفع 
هيچ كشورى نيست. روابط خوب با كشورهاى همسايه، 
ــور و  امنيت و ثبات در منطقه نه تنها براى صنعت كش
ــور بلكه براى آرامش مردم و منطقه نيز امرى  توليد كش

ضرورى است و اين راه را ادامه مى دهيم.
روحانى با اشاره به اهميت رونق در امر توليد اظهار 
كرد: براى تحقق اين امر ما در شرايطى هستيم كه دولت 
ــن كار را انجام  ــد به بخش توليد كمك كند و ما اي باي
مى دهيم؛ البته بانك هاى ما در حد الزم توانمند نيستند و 
بايد توانمندى الزم را كسب كنند. براى اين امر جلسات 
متعددى تاكنون برگزار شده و برگزار خواهد شد تا تأمين 
آنچه را كه شما سرمايه در گردش مى ناميد، تحقق پيدا 

كند اما مى دانيم كه اين كار يك ضرورت است.
ــاره كرد و  ــى به بحث معوقات بانكى نيز اش روحان
گفت: در بحث معوقات بانكى كه برخى از توليدكنندگان 
ــتند، در برخى از موارد توليدكننده مقصر  دچار آن هس
نبوده است و بايد آن را يارى كنيم ولى برخى از موارد 
مقصر بوده كه در اين صورت بايد تاوان تقصير خود را 
بپردازد. رئيس جمهور با اعالم اين كه كارگروهى ويژه 
ــكيل شده است، ابراز  براى رونق و خروج از ركود تش
اميدوارى كرد كه «انشاءاهللا تا پايان تيرماه بسته حمايتى 

ــتن ركود، آماده، عملياتى و اجرايى  براى رونق و شكس
ــود». وى با تاكيد بر اينكه «توليد قدم به قدم بايد در  ش
ــار بخش خصوصى قرار بگيرد»، گفت: توليد ما با  اختي
ــت. برخى از بنگاه هاى ما بزرگ  توليد دنيا متفاوت اس
ــده اند يعنى 40 سالگى متولد شده اند و برخى  متولد ش
از بنگاه ها يا توليدى هاى ما رشد نكرده اند و همان طور 
نوجوان و شيرخوار باقى مانده اند. البته مواردى نيز بوده 

است كه حركت مناسبى داشته اند.
ــه به بخش  ــكاالتى ك ــى افزود: يكى از اش روحان
خصوصى ما وارد است اين است كه از بنگاه هاى كوچك 
حركت نكرده ايم تا به بنگاه هاى بزرگ برسيم. ما بايد در 
اين زمينه حركت درستى انجام دهيم. اگر شركت هاى 
چندمليتى وارد كشور ما مى شوند بايد حواسمان جمع 
باشد و با اين شرط بيايند كه تكنولوژى نو وارد كنيم و 
بتوانيم آن تكنولوژى را بومى كنيم و به دنبال نوآورى و 

برند باشيم؛ برند ايرانى در تمام زمينه ها.
ــد خودمان را آماده كنيم،  روحانى تاكيد كرد: ما باي
بانك هاى ما بايد كمربندهاى خود را براى كمك ببندند، 
ــرمايه بايد وارد عمل شود، بنگاه هاى بزرگ بر  بازار س
ــرمايه تكيه كنند و بنگاه هاى كوچك كه  روى بازار س
ــوند. بانك ها  ــوان آنچنانى ندارند به بانك ها متكى ش ت
ــگاه دارى بردارند، بانك ها  ــت از بن بايد قدم به قدم دس
بايد امانتدار باشند و واسطه خوبى بين مردم و بنگاه هاى 
ــند. رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه «راه و  اقتصادى باش
ــود»، گفت: بازار سرمايه  روش بانك ها بايد اصالح ش
ــار آن بايد زمينه را  ــود؛ البته در كن ــز بايد فعال تر ش ني
براى ورود سرمايه گذارى خارجى به كشور آماده كنيم، 
چراكه سرمايه داخلى ما براى تمام طرح هايى كه در نظر 

داريم و مى خواهيم انجام دهيم بعضا كافى نيست. بايد 
ــرمايه گذارى  ــرمايه خود ايرانيانى كه در آن طرف س س
ــود و ايرانيان خارج از  ــت به داخل آورده ش ــده اس ش
كشور و سرمايه گذاران خارجى را به سرمايه گذارى در 
داخل كشور تشويق كنيم. وى به اهميت صنعتى شدن 
ــاره كرد و با بيان اينكه «انشاءاهللا بايد  كشاورزى نيز اش
رشد ما در سال 93 مثبت شود»، يادآور شد: سال گذشته 
ــد ما مثبت نبود و سال قبل تر از آن يعنى 91 را نيز  رش
شما خبر داريد. بانك مركزى اخيرا اعالم كرده كه رشد 
ــت. روحانى با اشاره  ــال 91 منفى 6/8 بوده اس ما در س
به اينكه «بايد ببينيم اشكال كار از كجاست»، خاطرنشان 
كرد: اگر انرژى را به قيمت جهانى تحويل توليد بدهيم 
آيا توليد كشور ما قدرت صادرات الزم برخوردار است؟ 
ــور را باز كنيم و تعرفه را كنار بگذاريم  اگر درهاى كش
ــور ما  و حمايت از توليد را كنار بگذاريم آيا توليد كش
ــود در  توان رقابت با منطقه و جهان را دارد؟ مگر مى ش
يك كشور براى هميشه از صنعت حمايت كرد؟ نوزاد 
ــت دارند اما جوان بالغ، توانا و  و نوجوان نياز به حماي
رشيدى كه بيش از 40 و 50 سال از عمر آن گذشته آيا باز 
نياز به حمايت دارد؟ آيا در آن صورت مى توانيم بگوييم 

كه آن جوان در مسير رشد و پيشرفت قرار مى گيرد؟
رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه «حمايت بايد در كنار 
رقابت باشد»، تصريح كرد: اگر حمايت باشد ولى در كنار 
آن رقابت نباشد، اين حمايت مخرب است. چرا بسيارى 
از صنايع ما بعد از 40، 50 سال قدرت رقابت ندارند؟ و 
در برخى از نامه هايى كه در اين مدت به رئيس جمهور 
و دولت داده شده گفته شده كه اگر دو مركز بزرگ براى 
اين صنعت وجود دارد مبادا مبادا كه مركز سومى تأسيس 

شود. تا چه موقع بايد از اين صنعت حمايت شود؟
ــرى از صحبت هاى  ــور در بخش ديگ رئيس جمه
خود به موضوع تورم اشاره كرد و گفت: در ماه خرداد، 
ــته است بلكه  قيمت مواد خوراكى نه تنها افزايش نداش
ــت و نرخ تورم ماهانه به  ــته اس در مواردى كاهش داش
ــط حدود يك درصد يا زير يك درصد  صورت متوس
بوده است. در خرداد ماه اين ميزان 0/8 درصد بوده است 
و اين به نوعى اطمينان دهى به جامعه است؛ نوعى ثبات، 

حركت معقوالنه و كنترل شده به سمت جلو.
ــتم ادارى  روحانى گفت: اگر در بخش هايى از سيس
ــاى محدوديت غلط و  ــاد وجود دارد اين به معن ما فس
ــت كه بايد مبارزه كرد. اگر رانت وجود  غيرعقالنى اس
ــاره  ــا آن نيز بايد مقابله كرد اما همان طور كه اش دارد ب
ــت است.  كردم برخى از محدوديت ها عقالنى و درس
اگر براى صنعت در زمينه رعايت مسائل زيست محيطى 
و سالمت هوا محدويت قائل مى شويم اين محدوديت 

الزم و ضرورى است و بايد انجام شود.

ــان كرد:امروز براى  رئيس هيات عمومى خاطر نش
ــده كه دشمن به نام  ــمندان با بصيرت روشن ش انديش
ــالم و قرآن مسلمانان را مى كشد به اميد داخل شدن  اس
ــان دهنده صحنه گردانى  ــت. دالئل آشكار، نش به بهش
ــرويس هاى جاسوسى دشمن در كشورهاى اسالمى  س
ــت كه با ايجاد بلوا و آشوب و خون ريزى به دست  اس
مسلمان هاى دور از فهم قرآن از جمله در كشور عراق به 
راه انداخته است. مسلمانان براى رهائى از اين فتنه ها و 
مسلمان كشى جز تمّسك به ريسمان محكم قرآن و عدم 

تفرق و متحد شدن راهى ديگر ندارند.
به گزارش ايلنا، جلسه هيات عمومى حقوقى اصرارى 
ديوان عالى كشور به رياست رئيس ديوان عالى كشور و 
با حضور دادستان كل كشور و قضات عالى رتبه ديوان 
ــومين روز ماه مبارك رمضان بعد از تالوت  عالى در س

ــور ضمن  آيات كالم اهللا مجيد، رئيس ديوان عالى كش
تبريك حلول ماه ضيافت الهى به تمامى مسلمين جهان 
ــلمانان ايران زمين بيان داشت:بار ديگر  مخصوصاً مس
ــب ها و روزهايى را در  خداوند توفيق داد ايامى را و ش
ماه مبارك رمضان باشيم و خود را اصالح كنيم. توجه به 
خداى تبارك و تعالى پيدا كنيم از كردار و گفتار ناشايسته 
خود استغفار كنيم. وى اضافه كرد: پيامبر خدا در حديثى 
ــهراهللا ماه رمضان را  ــه اصحابش فرمود اقبل اليكم ش ب
ــاه خدا با رحمت و بركت  ــاه خدا معرفى كرده، كه م م
ــوى شما آمده از اين ماه استقبال كنيم و  و آمرزش به س
از معنويات آن بهره مند شديم و به تعبيرى ديگر رسول 

گرامى اسالم ماه رمضان را ماه ميهمانى خدا بيان فرموده 
اند كه اى مسلمانان شما دعوت شديد به ميهمانى خدا 
دعيتم فيه الى ضيافه اهللا شما در اين ماه ميهمان خدائيد. 
ــذاى معنوى براى  ــدا براى ميهمانانى كه غ ضيافت خ
ــده است و ضيافت خدا يك  پرورش روح آنان مهيا ش
ــعبه اش روزه است و امر مهم ديگرش مائده آسمانى  ش

قرآن است كه در ماه رمضان نازل شده است.
رئيس ديوان عالى كشور با قرائت: شهر رمضان الذى 
انزل فيه القرآن اضافه كرد: ماهى كه قرآن براى راهنمايى 
ــناخت حق و  و هدايت مردم نازل گرديده براى فرق ش
ــد. در اين ماه قاريان و حامالن قرآن كريم  باطل مى باش

جامعه اسالمى را با انس به قرآن به مفاهيم كتاب آسمانى 
ــنايى با فرهنگ قرآن بسيار ارزشمند  آشنا مى كنند آش
است باورهاى جوانان با آشنائى و انس با قرآن استحكام 
پيدا مى كند. آيت اهللا گركانى تصريح كرد: عمل به قرآن 
ــت و عبور از  ــكالت جامعه اسالمى اس كليد حل مش
سختى ها و چالش ها است درس هاى قرآن در ماه مبارك 
ــراى جوانان موجب تقويت ايمان و توكل به  رمضان ب
خداى تبارك و تعالى و اعتماد به وعده الهى است. تدبر 
و تفكر در قرآن جامعه اسالمى را از تاريكى ها و گمراهى 
و خرافات عبور مى دهد و به معرفت و فضل پروردگار 
اميدوار مى كند. آيت اهللا محسنى گركانى از قضاتى كه به 
پرونده هاى زندانى دار و مسن رسيدگى سريع نموده اند 
تشكر كردند و مجدداً تسريع در رسيدگى هر چه زودتر 

به اين گونه پرونده ها را خواستار شدند.

كوتاه از بهارستان  2   سياسىاخبار كوتاه

گروه سياسى – كورش شرفشاهى: در پاييز سال 
ــگرايى، در اقدامى  1390 بود كه عده  اى با ادعاى ارزش
ــتان حمله كردند. در اين  غيرقانونى به سفارت انگلس
ــارت هايى به سفارت وارد شد و برخى از  تهاجم،  خس

اموال نيز از سفارت خارج شد.
ــتان سفارت خود را تعطيل كرد و  پس از آن انگلس
مسووالن سفارتخانه را به كشورش فراخواند و در ادامه 
نيز مجلس شوراى اسالمى مقابله به مثل كرد و سفارت 
ايران را در انگلستان تعطيل كرد. در نهايت روابط ايران 
و انگلستان دچار بحران شد و بسيارى از مردم دو كشور 
ــدند. از آنجا كه هرگز  ــكل ش از اين تعطيلى دچار مش
ــت، جرقه  ــور به نفع طرفين نيس تيرگى روابط دو كش
ــفارتخانه ها ابتدا با ايجاد كاردار غير مقيم  بازگشايى س
ــيد و  كليد خورد و پس از آن كار به ارتقاى روابط كش
اكنون بحث بازگشايى سفارت انگلستان در ايران مطرح 
است. در اين بين زمزمه هايى مطرح شده كه ايران بايد 
خسارت هايى كه از سوى مهاجمان به سفارت انگلستان 
زده شده، پرداخت كند. اكنون اين سوال مطرح است كه 
پرداخت خسارت قانونى است و آيا كشور ما بايد اين 

خسارت را بپردازد؟

در اين رابطه يك عضو كميسيون فرهنگى مجلس 
گفت: با افرادى كه در ماجراى حمله به سفارت انگليس 
درايران از قانون تخطى كردند، بايد طبق قانون برخورد 
ــود؛ به بيان روشن تر قوه قضاييه بايد به اين موضوع  ش
ورود كرده و با افراد خاطى به شكل قانونى رفتار كند، 
ــيارى از شرايط دولتمردان  اما بايد دقت كرد كه در بس
انگليس و آمريكا از ديوار سفارتخانه هاى برخى كشورها 

باال رفتند ولى درمقابل رفتار خود پاسخگو نبودند.
محمد باقرى بنابى در گفت وگو با خانه ملت، افزود: 
ــى دركل دنيا بايد برخورد  ــا با رفتارهاى غيرقانون قطع
شود، حتى يك مسلمان كه درانگليس زندگى مى كند 
ــور رفتار كند، اما بايد تاكيد  نبايد خالف قانون اين كش
كرد كه برخورد با اشتباه چند دانشجو در ماجراى حمله 
به سفارت انگليس نبايد اينگونه شود كه كشورى مثل 
ــس ازموضوعاتى نظير پرداخت غرامت صحبت  انگلي
كند. از سوى ديگر رييس گروه دوستى پارلمانى ايران 
ــتان گفت: مجلس مصوبه اى درباره برقرارى  و انگلس
رابطه با انگلستان دارد كه در تبصره آن اختيار بازگشايى 
ــفارت را به وزارت امور خارجه واگذار كرده است.  س
لذا اگر وزارت خانه تصميم به برقرارى رابطه با انگلستان 

ــازى نكنيم و به مصوبه مجلس احترام  گرفته حاشيه س
ــس احترام به جايگاه  ــم. احترام به مصوبه مجل بگذاري

مجلس و نمايندگان است. 
ــو با ايلنا در  ــعلى منصورى آرانى در گفت و گ عباس
ــارات برخى از نمايندگان مبنى بر لزوم  واكنش به اظه
برخورد با عامالن هجوم به سفارت انگلستان در تهران، 
گفت: نظر من اين است كه مسائل داخلى را به گونه اى 
ــه نزند. اين گونه  ــائل خارجى ما صدم ببريم تا به مس
بيانات ممكن است هيجاناتى ايجاد كند و امور دولت در 
مسائل و مباحث مختلف را تحت تاثير قرار دهد. رييس 
گروه دوستى پارلمانى ايران و انگلستان با بيان اينكه بايد 
ــيه اى دورى كرد، افزود: اينكه بخواهيم  از مسائل حاش
ــفارت انگلستان برخورد كنيم و  با عامالن هجوم به س
ــيدگى و برخورد با اين افراد را در دستور كار قرار  رس
دهيم، طبعا بايد شاهد آن باشيم كه مخالفان بازگشايى 
سفارت انگلستان در تهران خواستار رسيدگى و بررسى 
تاريخ روابط ايران و انگلستان و سياست گذارى هاى اين 
كشور در قبال جمهورى اسالمى و خيانت هاى آن باشيم. 
عضو كميسيون امنيت ملى ادامه داد: اگر چنين اتفاقى 
رخ دهد طبعا ما خواسته يا ناخواسته عمليات و اهداف 

ــاكام كرده ايم. به ويِِژه  ــت در عرصه بين الملل را  ن دول
ــتان در گروه 1+5 موجب مى شود  آنكه حضور انگلس
كه ارتباط با انگلستان از اهميت ويژه اى برخوردار باشد 
ــته اى ايران با گروه  و اين ارتباط در آينده مذاكرات هس

1+5 نقش آفرينى كند. 
ــته در  ــه منصورى آرانى، بايد مباحث گذش به گفت
گذشته بماند و سعى نكنيم كه با باز كردن مباحث قبل 
ــته در روند جارى امور كشور  ــت به گذش و با بازگش
ــت  ــركات دولت اختالل ايجاد كنيم. ممكن اس و تح
برخورد با كسانى كه به سفارت انگلستان حمله كردند 
منطقى باشد ولى بايد بپذيريم كه مخالفان برقرارى رابطه 
ــتان هم مى خواهند خيانت هاى اين كشور در  با انگلس

حق ايران مورد بررسى قرارگيرد.

براى زيان هاى وارده به سفارت انگلستان خسارت بدهيم يا ندهيم

تفاهم براى وازكتومى يا توبكتومى 
عباس صالحى با اشاره به اينكه طرح افزايش نرخ 
ــده تصريح كرد:  ــت تفهيم نش بارورى در جامعه درس
رويكرد اين طرح اينگونه نيست كه احياناً اگر شخصى 
تمايل به انجام عمل وازكتومى و يا توبكتومى داشته باشد 
ــا، قطعاً قانون  ــود ام مجازاتى برايش در نظر گرفته ش
ــقط غيرقانونى همچنان به قوت خود باقى  مجازات س
ــود و در صورتى كه زوجين با  ــت و اجرايى مى ش اس
ــم بخواهند عمل وازكتومى و يا توبكتومى را انجام  تفاه
دهند، جهت اجراى اين تصميم ممانعتى وجود نخواهد 
ــت. اين عضو كميسيون اجتماعى در گفت وگو با  داش
ــاره به تصويب كليات طرح افزايش نرخ  ــنا، با اش ايس
ــط مجلس اظهار كرد: متأسفانه اين طرح  بارورى توس
به درستى در جامعه تفهيم نشده است. وى با تأكيد بر 
اينكه اين طرح، طرح بسيار خوبى است، گفت: افرادى 
ــا انداختن اين طرح در  ــتند كه درصدد به غلط ج هس
ــدف اين طرح را  ــور برآمده اند. نماينده تفرش ه كش
ــويق افراد به افزايش مواليد عنوان كرد و گفت: به  تش
هيچ عنوان در اين طرح بحث تهديد و مجازات مطرح 
ــت بلكه صرفاً ترغيب افراد به افزايش فرزندآورى  نيس
مطرح است و اجبار و همچنين تهديد به حبس و زندان 

براى جامعه وجود ندارد.

طرح مقابله با تبليغ داروى غيرمجاز 
نايب رئيس كميسيون بهداشت از جمع آورى امضا 
براى تدوين طرح يك فوريتى مجلس باهدف مقابله با 
تبليغ داروهاى غيرمجاز در صدا و سيما و رسانه ها خبر 
داد و گفت: اين طرح كه به امضاى 15 نفر از نمايندگان 
رسيده،تقديم هيات رئيسه مجلس شوراى اسالمى شده 
است. عبدالرحمان رستميان در گفت وگو با خانه ملت، با 
تاكيد بر ضرورت جلوگيرى از تبليغ داروهاى غيرمجاز 
ــه اهميت اين موضوع،  ــانه ها، افزود: با توجه ب در رس
ــر از نمايندگان طرح يك فوريتى مقابله با تبليغ  15 نف
داروهاى غيرمجاز در رسانه ها را به امضا رساندند تا از 
تبليغ اين داروها جلوگيرى شود. نماينده دامغان   ادامه 
داد: امروزه شاهد تبليغ داروهايى از سوى ماهواره ها و 
برخى رسانه ها هستيم كه از هيچ استانداردى برخوردار 
ــوارى براى  ــر موجب حوادث ناگ ــت و همين ام نيس
ــت. اين نماينده مجلس نهم،  مصرف كننده ها شده اس
ــن داروها در  ــفانه تبليغاتى كه بر اي تصريح كرد: متاس
حال انجام است غيرقانونى بوده زيرا تاييديه استاندارد 
ــچ مجوز و پروانه اى هم  ــدارد و عالوه بر آن از هي را ن

برخوردار نيست. 

تالش براى احقاق حقوق معدنكاران
ــيون كارگرى مجلس، با  عضو هيات رئيسه فراكس
ــاد از نبود قانون جامع براى حمايت از معدنكاران ،  انتق
ــالش براى  ــرى مجلس در ت ــيون كارگ گفت: فراكس
تنظيم و تصويب قوانينى است كه بتواند حقوق ضايع 
ــده كارگران معدن را احيا كند. محمدحسن آصفرى  ش
ــرايط كارى  در گفت وگو با خانه ملت،  با يادآورى ش
ــخت و طاقت فرساى معدنكاران، گفت: با توجه به  س
ــور با استفاده از فعاليت معادن  اينكه چرخه اقتصاد كش
به گردش در مى آيد بر اين اساس ضرورى است كه به 
معدن كاران از سوى مسئوالن توجه جدى شود. نماينده 
اراك با بيان اينكه شرايط سخت معدنكاران اقتضا مى كند 
بسته هاى حمايتى ويژه اى براى آنان در نظر گرفته شود،  
ادامه داد: با توجه به اينكه مواد اوليه كارخانه ها و صنايع 
ــد و شكوفايى كشور نيز به  از طريق معادن تامين و رش
ــتان پرتوان معدن كاران وابسته است، بايد دولت و  دس
مجلس حمايت ويژه اى براى رفع دغدغه هاى اين قشر 

زحمتكش جامعه داشته باشند.

ورود كميسيون اصل 90 به حجاب 
رئيس كميسيون اصل نودم قانون اساسى مجلس، با 
بيان اينكه اين كميسيون در هفته آينده نشست مشتركى 
با متوليان حوزه حجاب و عفاف برگزار مى كند، گفت: 
ــت راه هاى مقابله با بى حجابى و راهكار  در اين نشس
ــود. محمدعلى  ــى مى ش ترويج فرهنگ حجاب بررس
پورمختار در گفت وگو با خانه ملت، ادامه داد: در چند 
ــاره موضوع حجاب و عفاف  ــكايتى درب وقت اخير ش
ــى مجلس ارسال  ــيون اصل نودم قانون اساس به كميس
ــده و قطعا اعضاى اين كميسيون به صورت جدى  ش
ــراى حمايت از فرهنگ حجاب تالش و برنامه ريزى  ب
ــاس  ــيون اصل نود افزود: بر اس مى كنند. رئيس كميس
مصوبه شوراى عالى انقالب فرهنگى برخى دستگاه ها و 
سازمان ها متولى و مسئول پيگيرى و حمايت از مقوله 
حجاب و عفاف هستند، از اين رو رؤساى اين سازمان ها 
با حضور در نشست هفته آينده اين كميسيون گزارشى 

را درباره عملكرد خود ارائه مى كنند.

خريد تضمينى چاى بدون پول
ــتانه اشرفيه گفت: از 100 ميليارد تومان  نماينده آس
ــبز چاى در  ــده براى خريد برگ س اعتبار پيش بينى ش
بودجه امسال تنها ده درصد آن يعنى 30 ميليارد تومان از 
سوى خزانه پرداخت شده است.  محمدحسين قربانى 
در گفت وگو با خانه ملت با انتقاد از محقق نشدن وعده 
دولت در پرداخت اعتبارات براى خريد تضمينى برگ 
ــبز چاى، گفت: على رغم ابالغيه صادر شده و تعهد  س
دولت به اختصاص 160ميليارد تومان براى خريد برگ 
سبز چاى و به زراعى باغات چاى تا به امروز دولت به 
تعهدات خود عمل نكرده و تنها 10 درصد اين اعتبارات 
ــده است. نماينده آستانه اشرفيه با يادآورى  پرداخت ش
اينكه بارقه اميد بوجود آمده در كشاورزان و چايكاران  
با بدقولى هاى دولت روبه سردى مى رود، افزود: امسال 
با توجه به وعده هاى دولت و پيگيرى هاى انجام شده از 
سوى نمايندگان كشاورزان و چايكاران با هزارويك اميد 

به باغات چاى برگشتند تا كارتوليد را ادامه دهند. 

اعتدال براى مقابله با افراط گرى
نماينده اردبيل گفت: ما ايرانيان بايد با رعايت كردن 
ــط افراط گرى بپردازيم و  ــل اعتدال به مقابله با بس اص
ــالم ناب  نبايد اجازه دهيم چهره نورانى و رحمانى اس
ــت هاى متحجرانه و رفتارهاى خودسرانه و به  با برداش
ويژه خونريزى ها مشوه گردد. كمال الدين پير موذن در 
گفت و گو با خانه ملت با بيان اينكه حتى قانون شكنان 
ــه اى نيز در ظاهر به رعايت اعتدال تاكيد مى كنند،  حرف
خاطرنشان كرد: رعايت اصل اعتدال مورد قبول همگان 
است و مسووالن بايد با التزام عملى نسبت به اين اصل 
ــور در مقابله با بسط  ــدارى از حقوق ملت كش با پاس
ــور، با  افراطى گرى و خونريزى در داخل و خارج كش
ظرافت كامل عمل كنند و نبايد اجازه دهيم چهره نورانى 
ــت هاى متحجرانه و  ــاب با برداش ــالم ن و رحمانى اس
رفتارهاى خودسرانه و به ويژه خونريزى ها مشوه گردد.

اختصاص شعبه  قاچاق كاال و ارز
رئيس قوه قضاييه طى بخشنامه اى اختيار اختصاص 
ــيدگى به جرايم قاچاق  ــعبه و يا شعبى را براى رس ش
كاال و ارز به رؤساى كل دادگسترى هاى سراسر كشور 
تفويض كرد. به گزارش ايسنا، متن اين بخشنامه بدين 
شرح است: در اجراى بند الف ماده 11 و تبصره 1 ماده 
ــاق كاال و ارز، مصوب 3/ 10/  ــون مبارزه با قاچ 60 قان
92 بدينوسيله به رؤساى محترم كل دادگسترى استان ها 
تفويض اختيار مى شود با بررسى وضعيت خاص استان 
و لحاظ صالحيت و تجارب قضات نسبت به تعيين و 
يا اختصاص شعبه يا شعبى از دادگاه ها براى رسيدگى به 
جرايم قاچاق كاال و ارز و صدور حكم مبنى بر تبديل 

جزاى نقدى به حبس اقدام نمايند.

نگرانى هاى سازمان بازرسى 
در مورد بانك ها

ــى استان تهران و هيأت  سرپرست اداره كل بازرس
همراه با رئيس كل بانك مركزى و مشاوران وى ديدار و 
درباره مسايل بانكى و ارزى گفت وگو كرد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، «رضايى» سرپرست اداره كل بازرسى 
ــا رئيس كل بانك  ــران و هيأت همراه وى ب ــتان ته اس
مركزى و مشاوران وى ديدار و درباره مسايل بانكى و 
ارزى گفتگو كرد. در اين ديدار وظايف و جايگاه قانونى 
سازمان بازرسى كل كشور و آسيب هاى شناسايى شده 
در بازرسى از امور بانكى و ارزى را تشريح كرد. خروج 
ارز، گران نمايى (بيش بود ارزش)، تبانى بين خريداران 
ــى و همچنين  ــذ وثايق كاف ــدم اخ ــندگان، ع و فروش
ــط بانك هاى عامل از  عدم اعتبارسنجى مشتريان توس
مهم ترين محورهاى مطرح شده توسط سرپرست اداره 
كل بازرسى تهران در اين ديدار بود. در ادامه اين ديدار 
ــيف» رئيس كل بانك مركزى از آسيب شناسى هاى  «س
ــده توسط سازمان بازرسى در مسايل بانكى و  انجام ش
ــتار اعالم موارد مذكور به  ــتقبال كرد و خواس ارزى اس
ــتورالعمل هاى  ــزى جهت ابالغ آن طى دس بانك مرك

اجرايى به بانك هاى عامل شد.

برگزارى شانزدهمين اجالس خبرگان 
ــرگان رهبرى از  ــه مجلس خب ــو هيات رييس عض
برگزارى شانزدهمين اجالس اين مجلس در روزهاى 
ــر داد و گفت:  ــال جارى خب ــهريورماه س 11 و 12 ش
ــخنرانان اين اجالس در نشست آينده هيات رييسه  س
مجلس خبرگان تعيين خواهند شد. آيت اهللا سيد احمد 
ــزود: زمان برگزارى  ــت و گو با ايرنا اف خاتمى در گف
اين اجالس در جلسه اى با حضور آيت اهللا محمدرضا 
مهدوى كنى پيش از بيمارى ايشان مشخص شده بود. 
ــانزدهمين اجالس خبرگان  ــادآورى اينكه ش وى با ي
رهبرى در محل ساختمان سابق مجلس شوراى اسالمى 
برگزار مى شود، اظهاراميدوارى كرد كه آيت اهللا مهدوى 
ــت اين اجالس نيز همانند  كنى شفا پيدا كنند و رياس
اجالس هاى گذشته بر عهده ايشان باشد. عضو هيات 
ــه مجلس خبرگان رهبرى گفت: در صورتى كه  رييس
كسالت آيت اهللا مهدوى كنى همچنان باقى باشد رياست 
اين اجالس را آيت اهللا سيد محمود هاشمى شاهرودى 
ــرگان رهبرى بر عهده خواهد  نايب رييس مجلس خب
داشت. آيت اهللا خاتمى خاطرنشان كرد: اعضاى مجلس 
خبرگان رهبرى پس از برگزارى شانزدهمين اجالس، 
ــن تجديد ميثاق  ــهريورماه ضم ــنبه 13 ش روز پنج ش
ــم انقالب ديدار  ــا آرمان هاى امام راحل با رهبر معظ ب

خواهند كرد.

نماز جمعه از اين هفته در مصلى 
ــدور اطالعيه اى  ــاز جمعه با ص ــتاد برگزارى نم س
ــالم كرد كه از اين هفته نماز جمعه تهران در مصلى  اع
امام خمينى(ره) برگزار مى شود. به گزارش ايسنا، در اين 
ــوم مردم متدين و با  ــت: به اطالع عم اطالعيه آمده اس
ــاند كه به حول و قوه الهى  ــالمى مى رس ايمان ايران اس
و با استعانت از حضرت بقيةاهللا االعظم (عج)، با توجه 
ــزرگ نماز جمعه امام خمينى (ره)  به آمادگى مصالى ب
جهت برگزارى شكوهمند نمازجمعه تهران، از اين هفته 
نماز جمعه تا اواسط شهريور ماه سال جارى در مصلى 
ــتاد نماز جمعه تهران از عموم  برگزار مى گردد. لذا، س
مردم متدين دعوت مى نمايد تا با حضور گسترده خود 
در صفوف توحيد نماز جمعه، صحنه اى ديگر از اقتدار 

و عظمت را به نمايش درآورند».

رتبه پايين ايران از نظر شاخص 
دولت الكترونيك

ــاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر اهتمام دولت  مع
ــدن برنامه هاى دولت  ــراى اجرايى ش ــر و اميد ب تدبي
ــا بايد كمك كنند تا  ــك، گفت: همه بخش ه الكتروني
ــود و شاهد  ــريعتر دولت الكترونيك اجرا ش هرچه س
رضايتمندى بيشتر مردم باشيم. ايسنا، اسحاق جهانگيرى 
ــوراى عالى ادارى با اشاره به رتبه پايين  ــه ش در جلس
ــك، افزود: بايد  ــاخص دولت الكتروني ايران از نظر ش
تالش كنيم با عملياتى كردن دولت الكترونيك، جايگاه 
ــيم. وى ادامه  ــه ايران را در اين زمينه ارتقا بخش و رتب
ــعه و اجراى دولت الكترونيك از برنامه هايى  داد: توس
است كه در صورت اجرا شدن كامل آن، شاهد كاهش 
هزينه ها، صرفه جويى در وقت مردم و بهره مندى بيشتر 

آنان از خدمات دولتى خواهيم بود. 
همچنين اسحاق جهانگيرى در جلسه ستاد هماهنگى 
مبارزه با مفاسد اقتصادى با اشاره به وضعيت مطالبات 
غيرجارى شبكه بانكى كشور، بر لزوم شناسايى عوامل 
ــهيالت غيرجارى در نظام بانكى تاكيد  ايجادكننده تس
كرد و گفت: بايد عوامل داخل و خارج از نظام بانكى 
ــهيالت غيرجارى شده شناسايى  كه منجر به ايجاد تس
و راهكارهاى پيشگيرى و مقابله با آن مشخص شود. 
ــاره به اهميت  معاون اول رئيس جمهور همچنين با اش
ــورت گرفته در  ــوع زمين خوارى و تخلفات ص موض
تخصيص ارز مرجع و مبادالتى طى سال هاى گذشته، 
ــتار تمركز هرچه بيشتر ستاد بر اين موضوعات  خواس
شد و افزود: ضرورى است اين موضوعات پر اهميت 
ــبت به  ــات آتى قرار گيرد تا نس ــتور كار جلس در دس
جلوگيرى از بروز تخلفات در اين زمينه اقدام شود. در 
اين جلسه، نماينده بانك مركزى گزارشى درباره آخرين 
ــبكه بانكى كشور،  ــهيالت غيرجارى ش وضعيت تس
ــبكه بانكى و اقدامات  ــاماندهى مطالبات معوق ش س
ــتريان بدحساب كالن  صورت گرفته در خصوص مش
ارائه كرد. معاون اول قوه قضائيه، نايب رئيس مجلس 
ــالمى، وزراى اطالعات، دادگسترى، امور  شوراى اس
ــتان  اقتصادى و دارايى، رئيس كل بانك مركزى، دادس
تهران، رئيس كل ديوان محاسبات كشور و شمارى از 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى نيز در اين نشست 

حضور داشتند.

ــا تاكيد بر اينكه  ــيون عمران مجلس ب عضو كميس
ــور و همچنين طرح  ــوال جديد از وزير كش طرح س
استيضاح وزراى جهاد كشاورزى و علوم بيشتر رنگ 
و بوى رقابت هاى سياسى و جناحى دارد، تصريح كرد: 
شايد اين رقابت هاى سياسى و جناحى باعث شود كه 
برخى جريان ها و جناح هاى سياسى نزد اذهان برجسته 
ــوند يا اينكه منافع يك حزب حفظ شود ولى طبعا  ش
ــى در مجلس شوراى اسالمى  چنين رقابت هاى سياس
نمى تواند حامى منافع ملى و مردمى باشد. عبدالكريم 
ــواالت و  ــين زاده در گفت وگو با ايلنا به طرح س حس
ــتيضاح هاى اخير وزرا در مجلس شوراى اسالمى  اس

ــاره كرد و گفت: واقعيتى كه وجود دارد اين است  اش
ــوال، استيضاح و تحقيق و تفحص ها  كه طرح هاى س
ــتگاه هاى  ابزار كارى نمايندگان در امور نظارتى بر دس
اجرايى كشور هستند. اين ابزار اهداف مشخص داشته 
و در سطح عملكرد فنى وزارتخانه مورد استفاده قرار 
مى گيرند تا حافظ منافع ملى و نظام جمهورى اسالمى 
ــند. نماينده نقده و اشنويه با بيان اينكه الزم است  باش
از رفتار جناحى در طرح سواالت و استيضاح ها پرهيز 
ــتيضاح ها نقش  ــواالت و اس كرد، افزود: اگر طرح س
ــى داشته باشند به  ــى سياس رقابت جناحى و گرو كش
ــند و اثر معكوس خواهند  اهداف اصلى خود نمى رس
ــه همه طرح  ــر مى كنم كه برخى و ن ــت. من فك داش
سواالت و استيضاح ها شكل سياسى و جناحى دارند. 
عضو كميسيون عمران تاكيد كرد:وقتى طرح سوال يا 
استيضاحى از سوى نمايندگان در مجلس دنبال مى شود 
الزم است از قبل طى جلساتى با نمايندگان در كميسيون 
تخصصى مربوطه و همچنين جلسات مشترك با وزير 
مرتبط مورد نقد و بررسى قرار بگيرد. يعنى پيش از آنكه 
طرح سوال يا استيضاح به صحن علنى مجلس برسد 

بايد راهكارها مورد بررسى قرار بگيرد.

يك عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گفت: 
ــت دادسراى ويژه كاركنان دولت در حال  به درخواس

بررسى نطق كريمى قدوسى هستيم.
ــاره به  ــان در گفت وگو با ايلنا، با اش ــز اكبري عزي
ــهد عليه  ــى نماينده مش اظهارات اخير كريمى قدوس
رئيس جمهور اعالم كرد: با شكايت دبيرخانه شوراى 
ــى، اين شكايت به  عالى امنيت ملى از كريمى قدوس
دادسراى ويژه كاركنان دولت ارجاع شده و اين دادسرا 
كه مسئوليت رسيدگى به اين مساله را بر عهده دارد از 
ــت كرده تا  هيات نظارت بر رفتار نمايندگان درخواس

نطق كريمى قدوسى را مورد بررسى قرار دهد.
ــده در روزى كه اين مطالب  ــان اينكه بن وى با بي
ــتم، يادآور شد:  ــد در مجلس حضور نداش مطرح ش
ــدگان در حال حاضر  ــار نماين ــات نظارت بر رفت هي
ــتندات در اين  ــى مس ــع آورى و بررس ــغول جم مش
ــت براى همين فيلم و متن نطق كريمى  خصوص اس
قدوسى را در اختيار داريم و در حال بررسى آن هستيم 

و هنوز در اين مورد به نتيجه نهايى نرسيديم.
اين عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان افزود: 
ــده مطابق وظايف  ــى كه مطالب مطرح ش در صورت

نمايندگى كريمى قدوسى نباشد، همانطور كه با بررسى 
نطق  رسايى بخشى از آن به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع 
شد، اين مساله نيز در اختيار مرجع قضايى قرار مى گيرد 
تا تصميمات الزم در اين مورد توسط اين مرجع اتخاذ 
ــود. اكبريان اين را هم گفت كه قرار است يكى از  ش
اعضاى هيات نظارت براى بررسى بيش تر شخصا با 
كريمى قدوسى ديدار و گفت و گو كند. گفتنى است 
ــى نماينده مردم مشهد در نطق روز 25  كريمى قدوس
ــاله دكتراى رئيس جمهور  ــرداد خود با انتقاد از رس خ
عنوان كرد كه روحانى «اطالعات محرمانه فقهى را به 

انگليسى ها داده است».

درخواست قضايى براى بررسى نطق كريمى قدوسىرنگ و بوى سياسى در استيضاح وزراى كشاورزى و علوم 

آيت اهللا گركانى:
دشمن، مسلمانان را به اميد داخل شدن به بهشت مى كشد 
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