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سنت وقف، تشنه به روز شدن 
 واقف خوانساري باغي به مساحت 250 متر مربع را با نيت تامين جهيزيه

 دختران بي بضاعت وقف كرده است
ــهم بزرگي در رفع  ــته تا امروز س واقفان از گذش
مشكالت جامعه و شهروندان داشته اند، براي نمونه 
در جديدترين مورد يكي از اهالي روستاي چاه ملك، 
زمين خود را با نيت احداث پاركينگ براي مسجد اين 

روستا وقف كرده است.
ــت كه نيكوكاران زيادي در كشور   نكته اينجاس
ــعي در جمع آوري  ــود دارند كه از طريق وقف س وج
اندوخته اي ماندگار براي آخرت خود دارند، اما اغلب 
ــان با نيازهاي  آنها بخوبي نمي دانند چنانچه نيت ش
ــد در رفع  ــد، مي توانن ــته باش جامعه همخواني داش
ــكالت جامعه سهم بيشتري داشته باشند. براي  مش
هرچه بهتر انجام شدن اين هدف مدتي است سازمان 

اوقاف ايستگاه هاي مشاوره تدارك ديده است.
ــازمان اوقاف در مجموعه ها و ادارات مختلف  س
ــه نيكوكاران  ــاوره  دارد ك ــتگاه هاي مش خود ايس
ــان  ــورت كارشناس مي توانند با مراجعه به آنها از مش
ــتگاه ها فهرستي  از نيازهاي  بهره ببرند. در اين ايس
ــده، در اختيار نيكوكاران قرار مي گيرد  جامعه تهيه ش
ــاي روز جامعه را به  ــان مهم ترين نيازه و كارشناس
ــدگان نيز بتوانند از فوايد  ــا معرفي مي كنند تا آين آنه

وقف هاي آنها استفاده كنند.

 لزوم گسترش وقف جمعي
محمدمهدي حاتمي، سرپرست معاونت اوقافي، 
حقوقي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه در 
گفت وگو با جام جم عنوان مي كند: وقف جمعي يكي 
ــت كه سازمان اوقاف طراحي كرد تا  از ابزارهايي اس

نيت واقفان را به سمت نيازهاي جامعه سوق دهد.
ــوان مالي  ــوكاران با هر ت ــف جمعي، نيك در وق
ــن اتفاق در حوزه  ــركت كنند. اكنون اي مي توانند ش

ــالمت رخ داده به اين شكل كه در شهرري تهران  س
بيمارستاني به اين شكل در حال ساخت است.

سازمان اوقاف با توجه به نياز هاي جامعه در حوزه 
ــالمت در اين باره سياستگذاري كرده و مقدمات  س
ــتان تخصصي درمان سرطان را  احداث چند بيمارس

فراهم كرده است.
ــاخت اين  ــوكار براي س ــزار نيك ــش از ده ه  بي
بيمارستان پيشقدم شده و اوراق مشاركت خريده اند.

ــهرري بيمارستان  ــود: عالوه بر ش وي يادآور مي ش
220 تختخوابي با گرايش تخصصي سرطان نيز در 
شهر صدراي شيراز قرار است ساخته شود و  به همين 
ــاركتي آن اين روزها در اختيار  دليل اوراق وقف مش

نيكوكاران قرار مي گيرد.
ــته  ــد كه خيران از گذش با اين حال  بايد يادآور ش
ــته اند، زيرا مراكز  ــالمت توجه ويژه داش به بخش س
درماني زيادي در كشور وجود دارد كه از سوي واقفان 

بنا نهاده شده است.

 بازخواني هزاران سند وقفي
سرپرست معاونت اوقافي، حقوقي و امور مجلس 
ــي هزاران  ــور خيريه از ارزياب ــاف و ام ــازمان اوق س
ــود: اين كار حدود  ــه خبر داده و يادآور مي ش وقف نام
18 ماه زمان برد، زيرا همه وقف نامه ها بايد خوانده و 
ــد زيرا  قدمت برخي از اين اسناد به  بازنويسي مي ش

حدود 300 سال پيش مربوط بود .
ــند  ــزار س ــش از 30 ه ــد: بي ــه مي ده وي ادام
ــي دقيق قرار گرفت  ــمند مورد ارزياب قديمي و ارزش
ــبت به جمع آوري اسناد دقيق نيز  و عالوه بر اين نس

 اقدام كرديم.
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 قفل مذاكرات
 باز مي شود؟

 وزيران خارجه آمريكا و 3 كشور اروپايي 
ديروز براي گشودن قفل مذاكرات وارد وين شدند

ــور اروپايي  ــه كش ــران امور خارجه آمريكا و س وزي
ــاتي در سطح وزيران  ــايد جلس ديروز به وين رفتند تا ش
ــته در وين 6  بتواند قفل مذاكرات را كه در 11 روز گذش
باز نشده بگشايد، چرا كه به گفته سيدعباس عراقچي، 
ــد جمهوري اسالمي ايران، بسياري  مذاكره كننده ارش
ــخت  از موضوعات باقيمانده،  به تصميم گيري هاي س

سياسي نياز دارد. 
مرحله نهايي گفت وگوهاي هسته اي براي رسيدن 
ــده  ــنبه  يازدهم تير آغاز ش به توافق جامع كه از چهارش
ــنبه آينده  ــه دارد و ايران و 1+5 تا يكش ــان ادام همچن
(بيست و نهم تير) فرصت دارند مسائل باقيمانده را حل 
ــائلي كه بر اساس گزارش ها، گرچه  و فصل كنند؛ مس

درصدشان كم است اما وزنشان زياد است.
در همين راستا ديروز جان كري، وزير خارجه آمريكا، 
ــام هيگ وزير خارجه انگليس، لوران فابيوس وزير  ويلي
خارجه فرانسه و والتر اشتاين ماير وزير خارجه آلمان به 
ــاي دوجانبه و چندجانبه با  ــن رفتند تا در گفت وگوه وي
ظريف و اشتون كه از يازدهم تير در وين به سر مي برند و 

مذاكرات را هدايت مي كنند به رايزني بپردازند. 

ــطح وزيران،  ــا در س ــاز رايزني ه ــا آغ ــان ب همزم
ــورمان در  ــف، وزير امور خارجه كش ــواد ظري محمدج
ــاره منطق مذاكراتي  ــي كوتاه در توئيتر خود درب مطلب
ايران چنين نوشت: ما مي توانيم اين بار تا يكشنبه آينده 
ــويم. اعتماد يك خيابان دو طرفه است.  ــاز ش تاريخ س
ــيدن به توافق، نگراني تمامي طرفين بايد در  براي رس

نظر گرفته شود.
ــا وارد بازي  ــزود: م ــارس، وي اف ــزارش ف ــه گ ب
مقصرسازي نخواهيم شد. اين سبك و شيوه من نيست. 
ــيدن به توافق شركت  من در تالش خالصانه براي رس

مي كنم و ما هم خواهان رفتاري مشابه هستيم.
ــه، آلمان و  ــكا، فرانس ــور خارجه آمري ــران ام وزي
ــل كوبورگ، محل  ــش از ورود به هت ــس هم پي انگلي
ــته اي در جمع خبرنگاران، ديدگاه خود را  مذاكرات هس

نسبت به ادامه مذاكرات بيان كردند.
ــان كري وزير خارجه آمريكا در جمع خبرنگاران  ج
گفت: هنوز اختالفات درباره متن توافق جامع زياد است 

و بايد ديد چگونه مي توان كار را پيش برد.
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 ژرمن ها با قهرماني در برزيل به ناكامي اروپاييان در قاره آمريكا پايان دادند
 ضرغامي:  مسابقات جام جهاني مانع از افشاي جنايات صهيونيست ها نشد

اميد توفيقي/ گروه ورزش

ــب با قهرماني آلمان ــك و لبخند، ديش  يك ماه اش
 در جام جهاني 2014 به پايان رسيد. 

تك گل ماريو گوتسه در دقيقه 113 از وقت اضافي، 
شادي را به خانه ژرمن ها برد. مقاومت آرژانتين برابر تيم 

ــتم  ــته و پرقدرت آلمان در فينال جام جهانى بيس شايس
ــن ها در ادامه كاميابى خود  ــه دوام آورد و ژرم 113 دقيق
ــب برترى يك برصفر برابر ياران  در اين رقابت ها با كس
ــه زدند و چهارمين   ــي ، بر جام قهرمانى بوس ليونل مس
ــام جهاني ــن قهرماني ج ــانه چهارمي ــتاره را به نش  س

 از آن خود كردند. ديدار فينال بيستمين دوره رقابت هاى 

جام جهانى در حالى شب گذشته در برزيل برگزار شد كه 
ــابقه، تصور غالب  پيروزى آسان آلمان  پيش از آغاز مس

 ها بود  تصورى كه ريشه در عملكرد و بازى هاى گذشته 
دو تيم داشت؛  جايى كه آلمان ها با گذشتن از سد بزرگانى 
ــه و برزيل مقتدرانه به ديدار نهايى  چون پرتغال، فرانس
ــه آرژانتين در مقابل تك  ــته بودند حال آن ك گام گذاش

ــت ها يعنى هلند،  ــام خود در اين رقاب ــف صاحب ن حري
ــده  ــات پنالتى صاحب برترى ش ــه زحمت و در ضرب ب
ــتاره اى چون ليونل  بود.  با وجود اين وقتى يك تيم  س
ــى را در تركيب خود دارد ناخودآگاه همگان منتظر  مس
ــيله  ــت بازى به وس ــركات انفجارى و تغيير سرنوش  ح

چنين ستاره اى مى نشينند
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رهبر معظم انقالب:

پرونده

روزهايي كه طلبكاران سراغ 
بدهكاران نمي رفتند

10 7  

نبود عدالت، بزرگ ترين 
چالش نظام سالمت
 گفت و گو با
دكتر حسينعلي شهرياري 
 رئيس كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس

آداب و رسوم  رمضان در گذشته

گفت و گو

ننننننننببببببببببببببببببببب

چاپ دوم 

ــرت امام  ــل بيت حض ــم اه ــب والدت كري در ش
ــن مجتبي(ع)، جمعي از اهالي فرهنگ، استادان  حس
ــوت  ــاعران جوان و پيشكس ــي، ش ــعر و ادب فارس ش
ــي گو از كشورهاي  ــور و تعدادي از شاعران پارس كش
ــتان و پاكستان با  ــتان، افغانس ــتان، هندوس تاجيكس
حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 

ديدار كردند.
ــه اي در اين ديدار با تبريك  حضرت آيت اهللا خامن
ــن مجتبي(ع) و توصيه به بهره گيري  والدت امام حس
ــيم معنوي و قدسي شب هاي قدر، كاركرد اوليه  از نس
ــات و  ــخگويي به افكار، احساس ــعر را پاس و طبيعي ش
ــد: البته كاركرد  ــاعر خواندند و افزودن دلتنگي هاي ش
اصلي شعر، عبارت است از حضور و اثرگذاري بر خلوت 

ذهن و دل انسان ها و تغذيه فكري مخاطبان.
ــياطين براي ورود به  ــان با اشاره به تالش ش ايش
اين خلوت فكري با هدف تزريق ارزش هاي شيطاني، 
ــاعر وظيفه دارد همانند شعراي  خاطرنشان كردند: ش
بزرگ تاريخ فارسي، با ورود هنرمندانه به اين محدوده، 
ــوت مخاطبان خود را با معنويات و با دميدن روحيه  خل
ــازد و اين  ــرفت غني س ــاط و تحرك و پيش اميد، نش
ــتند،  ــازنده هويت حقيقي ملت هس ــر را كه س  عناص

تقويت كند.
ــالمي، اصالح «ناهنجاري هاي  رهبر انقالب اس
ــان ها و  ــي انس ــالح درون ــرو اص ــي» را در گ اجتماع
ــا خواندند و  ــاط آنه ــدواري و نش ــدي و امي انگيزه من
درباره كاركرد اجتماعي شعر افزودند: «مشخصه هاي 
ــت  ــي»، هوي ــاي فرهنگ ــي» و «مزيت ه فرهنگ
ــد و  ــكيل مي دهن ــت را تش ــك مل ــي ي فرهنگ
ــد  ــن هويت ملي باش ــدار همي ــد پاس ــز باي ــعر ني  ش
و آن را غني و پاكيزه كند.حضرت آيت اهللا خامنه اي در 
ــان كردند:  بيان اهميت «هويت فرهنگي»، خاطرنش
ــان «عقالنيت معنوي» و «خرد  هويت فرهنگي هم
ــت كه اصل و منشأ حيات و امتيازات يك  جمعي» اس
ملت است و انقالب اسالمي و امام بزرگوار ما نيز ساخته 
ــته از حكمت  و پرداخته همين هويت فرهنگي برخاس
ــان، وجود انگيزه مهم  و انديشه هاي واال هستند.ايش
ــداري از هويت فرهنگي» را زمينه ساز احساس  «پاس
ــمن به هويت  ــكار دش وظيفه براي مقابله با تهاجم آش
ــت كه  ــكال برخي اين اس ــي خواندند و گفتند: اش مل
اصل تهاجم گسترده جبهه سوگند خورده عليه هويت 
اسالمي و هويت فرهنگي را با وجود نشانه هاي آشكار 
ــا روح هنري و نگاه تيزبين و  ــاعر ب آن نمي بينند، اما ش

دغدغه مند خود، به دفاع از اين هويت برمي خيزد.
ــر انقالب در ادامه با يادآوري واقعيت هاي تلخ  رهب
دنياي امروز نظير دست اندازي قدرت ها به «استقالل، 
ــالق ملت ها» و  ــن، معنويت، ناموس و اخ ــروت، دي ث
ــلطه تبليغاتي، به حوادث  ــون كردن حقايق با س دگرگ
ــان كردند: گاهي براي  ــاره و خاطرنش دردناك غزه اش
ــه اي از دنيا، چنان  ــدن يك حيوان در گوش ــته ش كش

جنجال تبليغاتي به راه مي اندازند
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 شاعر بايد 
به ياري جبهه مظلوم برآيد

رئيس رسانه ملي با تاكيد بر اين كه صدا و سيما در 
روزهاي گذشته بخوبي عمق جنايات صهيونيست ها 
را براي همگان به  تصوير كشيده است ، پوشش خوب 
ــاي جام جهاني را  ــري و تصويري تمامي بازي ه  خب

يك موفقيت ارزشمند دانست.  
ــزت اهللا ضرغامي كه دقايقي پس از آغاز فينال  ع
رقابت هاي جام جهاني  همراه مجيد زين العابديني در 
ــتوديوي برنامه تلويزيوني بيست، چهارده حضور  اس
يافته بود با بيان اين كه هدفش از حضور در پشت صحنه 
اين برنامه ، قدرداني از تالش  عوامل برنامه بوده است، 
اظهار  كرد: متاسفانه روزهاي پاياني اين دوره از رقابت 
هاي جام جهاني به دليل جنايات صهيونيست ها عليه 
مردم مظلوم غزه نه فقط به كام ايران كه به كام تمامي 
ــت هاي جنايتكار  ــد و اين عمل صهيونيس دنيا تلخ ش
حتي از اين منظر نيز نشان داد كه آنها هيچ اهميتي به 

افكار عمومي دنيا نمي دهند.
ــانه ملي با بيان اين كه تصور  بيخردانه  رئيس رس
ــت ها مبني بر گم شدن جناياتشان در لواي  صهيونيس
ــزود: آنها فكر  ــد، اف ــار جام جهاني نقش بر آب ش اخب
ــام جهاني مي توانند مردم  ــد كه در فضاي ج مي كردن
ــترده خود  بي خبر بگذارند غافل  دنيا را از جنايات گس
ــانه هاي مستقل و حرفه اي دنيا از جمله  از اين كه رس

شبكه هاي مختلف سيماي جمهوري اسالمي ايران 
عمق اين جنايات را براي تمامي دنيا آشكار مي كنند.

ــش  ــي  با قدرداني از تمامي عوامل پوش   ضرغام
ــانه  ــري و تصويري رقابت هاي جام جهاني در رس خب
ــيده  ملي تصريح كرد: در اين مدت زحمات زيادي كش
ــد و در حالي كه در موضوع خريد و حق رايت پخش  ش
ــد ، اما با تالش  تلويزيوني بازي ها بي مهري هايي ش
عوامل صدا و سيما و كمك دولت محترم خوشبختانه 

ــيما، بازي هاي  ــدا و هم در حوزه س ــم در حوزه ص  ه
جام جهاني پوشش خوبي داده شد.

ــوب، دقيق و  ــاني خ ــا قدرداني از اطالع رس  وي ب
ــيما پيرامون  ــبكه هاي مختلف صدا و س گسترده ش
ــع  ــبكه ها در حد وس جام جهاني تصريح كرد: اين ش
ــش دادند و البته برنامه  خود بخوبي جام جهاني را پوش
تلويزيوني بيست، چهارده به عنوان محور برنامه هاي 
صدا و سيما بسيار موفق ظاهر شد؛ هم از كارشناسان و 

ديدگاه هاي كارشناسي بخوبي استفاده كردند و هم از 
فضاي مجازي بخوبي بهره بردند.

ــن موفقيت ــي تصريح كرد: اي ــانه مل  رئيس رس
 صدا و سيما در حالي رقم خورد كه  خيلي از كشورهاي 
ــازي جام جهاني را پخش  ــتند تمامي 64 ب دنيا نتوانس
ــيماي ما  ــا با تالش صورت گرفته صدا و س ــد ، ام كنن
ــورمان بخوبي اين  به دليل احترام به عالقه مردم كش
 كار را انجام داد. از طرفي براي اولين بار اين بازي هاي

 به صورت HD نيز اجرا شد و كساني كه از اين سيستم 
ــاهده كرده بودند از كيفيت تصاوير ابراز  بازي ها را مش

رضايت مي كردند.
ــش كه آيا تمامي  ــخ به اين پرس  ضرغامي در پاس
ــت، گفت: تقريبا  ــاهده كرده اس بازي هاي جام را مش
ــد  ــب برگزار مي ش ــازي هايي را كه آخر ش ــي ب  تمام
ــاعت 20 و 30 دقيقه را به  مي ديدم ، اما بازي هاي س

دليل تداخل كاري ، نمي توانستم ببينيم.
ــش كه  ــخ به اين پرس ــانه ملي در پاس  رئيس رس
ــت ، گفت: من به  در ديدار فينال طرفدار چه تيمي اس
محض ورود به استوديو اعالم كردم چنانچه آرژانتين 
ــود همه را به صرف بستني مهمان خواهم  قهرمان ش
كرد اما بعد متوجه شدم شمار آرژانتيني ها خيلي زيادي 

است و بايد تجديد نظر كنم.

رسانه ملي بخوبي جام جهاني را پوشش داد 

فيفا
ت 

ساي
س: 

عك
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هاشمي شاهرودي:  داعش همان خوارج است
ــس مجلس خبرگان  ــاهرودي، نايب رئي آيت اهللا هاشمي ش
رهبري با تاكيد بر اين كه راه الگو گرفتن و الگو دادن به دنيا تجزيه 
ــروز داعش يك انحراف  ــت، گفت: ام و تحليل راه انبياء و اولياس
است و همه مسلمانان مي گويند داعش همان خوارج صدر اسالم 
هستند.  به گزارش ايرنا، هاشمي شاهرودي افزود: داعش از سوي 
ــنت محكوم به باطل بودن است و فقط اسم  ــلمانان و اهل س مس
ــيره ائمه اطهار(ع)،  ــالم را دارد. وي با بيان اين كه با تحليل س اس
ــا را از بين ببريم،  ــكالت و فتنه گري ه ــياري از مش مي توانيم بس
ــرش و نگارش تحليلي،  ــيره ائمه را با نگ ــح كرد: ما بايد س تصري
نظريه پردازي كرده و متناسب با آن الگوهاي اسالمي را به جهان 

عرضه كنيم زيرا اين براي وحدت جهان اسالم مهم است.
تاكيد رئيس مجلس بر جلوگيري از 
ساخت ويال در زمين هاي كشاورزي

ــت: جلوگيري از  ــالمي گف ــوراي اس ــس مجلس ش رئي
ــاورزي از  ــاخت ويال در زمين هاي كش نابودي جنگل ها و س

اولويت هاي فعلي استان هاي شمالي است.
ــع نمايندگان  ــارس، علي الريجاني در مجم ــه گزارش ف ب
ــاخت ويال و  ــث س ــزود: بح ــور اف ــمالي كش ــتان هاي ش اس
ــعه  ــاورزي، در توس جلوگيري از تغيير كاربري زمين هاي كش
ــود؛ البته اين حرف ــور بايد بررسي ش ــتان هاي شمالي كش  اس

 به اين معني نيست كه به كسي اجازه ساخت ويال نداد، بلكه بايد 
نگذاشت كه در زمين هاي شاليكاري و برنج، ويال ساخته شود.

فارين پاليسي: ايران، راه عالج است
ــريع  ــان حل و فصل س ــريه آمريكايي، خواه ــك نش ي
ــراى  حل  ــن از ايران ب ــته اي و كمك گرفت ــرات هس مذاك

بحران هاي خاورميانه شد. 
ــي در  ــن پاليس ــه فاري ــارس، هفته نام ــزارش ف به گ
ــال توافق  ــته اي و احتم ــاره به مذاكرات هس ــي با اش گزارش
ــور آمريكا  ــاراك اوباما، رئيس جمه ــت: ب ــران و 1+5 نوش اي
ــرائيل و خود ــي اس ــره، الب ــمگين كنگ ــاي خش ــا فرياده  ب

ــعودي كه همگي خواهان  ــرائيل و همچنين عربستان س اس
ــد؛ البته اين  ــتند، مواجه خواهد ش مواجهه آمريكا با ايران هس

اوباماست كه بايد محترمانه به آنها بگويدكه به جهنم برويد.
ــود و لزوم  ــاره به بحران هاي موج ــي با اش فارين پاليس
ــتفاده از نفوذ ايران مي نويسد: رويدادهاي اخير خاورميانه  اس
به آمريكا و غرب نشان داد كه چقدر اين مذاكرات مهم است 
ــت؛ اما اين ايران  ــي اس زيرا اركان خاورميانه  در حال فروپاش
ــوريه، لبنان و جاهاي  ــت كه به عنوان راه عالج در امور س اس
ــم اميد  ــر مي تواند به كمك بيايد. البته دولت اوباما چش ديگ
ــار دارد اين توافق  ــته اي دوخته و انتظ به حصول توافق هس
ــتحكم كند.  نيروهاي ميانه رو در داخل حكومت ايران را مس
بايد عنوان كرد ايران نيز كشوري همگام با ديگر نقاط جهان 

است و حس شديدي به ريشه پارسي خود دارد.
 موسويان: ديوار بي اعتمادي 

بين ايران و آمريكا ضخيم است
ــين تيم مذاكره كننده  ــين موسويان، عضو پيش سيدحس
ــادي بين ايران  ــورمان گفت: ديوار بي اعتم ــته اي كش هس
ــدي اوباما براي  ــت، اما اراده ج ــم و بلند اس ــكا ضخي و آمري
حل وفصل مسالمت آميز موضوع هسته اي با ايران و اجتناب 
ــث تضعيف موقعيت البي  ــوم در خاورميانه، باع از جنگ س
ــت. وي در گفت وگو با خبرگزاري آنا  ــده اس مخالف ايران ش
ــليم البي فشار شد،  اظهار كرد: گرچه اوباما در تحريم ها تس

اما در مورد حمله نظامي به ايران تسليم نشد.
افخم: ادعاى بحرين مردود است

ــخنگوى وزارت امور خارجه اتهامات وزير خارجه بحرين  س
ــوزش نيروهاى بحرينى و دخالت در امور داخلى  در خصوص آم
ــالمى ايران را مردود دانست.   ــور از سوى جمهورى اس اين كش
ــه گزارش واحد مركزى خبر، مرضيه افخم به مقامات بحرينى  ب
توصيه كرد به جاى فرافكنى و ايراد اتهام هاى بى اساس به ديگر 
طرفها، مطالبات مدنى مردم كشورشان را مورد توجه جدى قرار 
دهند و به جاى  رويكردهاى امنيتى  پليسى و طائفه اى ، ا  اقدامات 
اعتمادآفرين ، زمينه الزم را براى گفتگوهاى جدى فراهم آورند.
ضرورت آموزش پسران درباره حجاب

ــواده  ــان و خان ــور زن ــاون ام ــوالوردي ، مع ــهيندخت م ش
ــئوالن، خانواده ها و مدارس  ــي مس ــت جمهوري ز بي توجه رياس
ــبت به آموزش حجاب  به پسران كشور ابراز نارضايتي كرد و به  نس
خبرگزارى آنا افزود: به همان نسبت كه از ابتداي كودكي به عصمت 
ــگاه ها تاكيد داريم  و مبلغان  دختران در مدارس، خانواده ها و دانش
مذهبي را به مدارس دخترانه اعزام مي كنيم، بايد نسبت به آموزش 
اين موضوع به پسران و مردان جامعه نيز حساسيت داشته باشيم.  

رهبر معظم انقالب:

آمريكا و انگليس از كشتار در غزه حمايت مي كنند

ادامه از صفحه اول
ــدن بيش از صد نفر  ــته ش ، اما تهاجم اخير به غزه و كش
ــتند، نه تنها  كه اغلب آنان نيز كودكان معصوم و مظلوم هس
ــما از اين  ــان اهميتي ندارد بلكه آمريكا و انگليس رس برايش

حمالت حمايت مي كنند.
ــد: واقعيت امروز  ــرت آيت اهللا خامنه اي تأكيد كردن حض
دنيا، حمايت بي واهمه سلطه گران از هر بدي و پلشتي و فساد 
ــتي است كه در خدمت منافعشان باشد و در مقابل، با  و نجاس

ــتي كه با منافعشان سازگاري نداشته باشد،  هر پاكي و قداس
به طور وحشيانه برخورد و معارضه مي كنند.

ــريح اين واقعيات تلخ، اين پرسش را  ــان پس از تش ايش
مطرح كردند: شاعِر برخوردار از «شعور و درك و فهم و قدرت 

بيان»، چه تكليفي در قبال اين واقعيات و شرايط دارد؟
ــش گفتند:  ــخ به اين پرس ــالمي در پاس رهبر انقالب اس
ــازات كه در واقع نعمت  ــاعر بايد با برخورداري از اين امتي ش
ــوم برآيد و حق و  ــه ياري جبهه مظل ــت، ب و حجت الهي اس

ــالب در پايان  ــان دهد. رهبر انق ــعر خود نش ــت را با ش حقيق
ــور  ــعر كش ــرفت هاي كاروان ش ــندي از پيش با اظهار خرس
ــالمي،  ــعر انقالب اس ــاعران جوان و ش ــعر ش بخصوص ش
ــعر،  ــذاري ش ــدگاري و اثرگ ــي مان ــرط اصل ــد: ش افزودن
ــورداري از تركيب  ــوم و مضمون خوب، برخ ــالوه بر مفه  ع
ــخنان رهبر معظم  ــت. پيش از س ــاكله هنري قوي اس و ش
انقالب، تعدادي از شاعران جوان و پيشكسوت به ارائه اشعار 

خود پرداختند.

ادامه از صفحه اول
ــرفت كار  به گزارش ايرنا، كري گفت: آمده ايم تا ببينيم پيش
ــت و در كدام نقطه ايستاده ايم. اين  در مذاكرات چگونه بوده اس

موضوع مهم است و بايد با گفت وگو آن را حل كنيم.
ــد دارد در مدت اقامت در وين  ــان كرد كه قص وي خاطرنش
ــبرد آن با ديپلمات ها  درباره وضع كنوني مذاكرات و نحوه پيش

گفت وگو كند.
ــر امور خارجه انگليس هم در بدو ورود به هتل كوبورگ  وزي
ــگاران گرچه احتمال حصول توافق طي يكي دو  در جمع خبرن
روز آينده را غيرممكن دانست، اما صحبت در مورد لزوم تمديد 

مهلت توافق جامع را نيز بسيار زود ارزيابي كرد.
ــت:  ــگ در صفحه توئيتر خود نوش ــه گزارش فارس، هي ب
ــرف در مذاكرات  ــي در مواضع دو ط ــكاف هاي قابل توجه ش
ــته اى باقى مانده است. لوران فابيوس وزير خارجه فرانسه  هس
هم پيش از ورود به هتل كوبورگ در جمع خبرنگاران گفت كه 

روزي  طوالني داريم و مي خواهيم تمام روز گفت وگو كنيم.
به گزارش واحد مركزي خبر، وي گفت: اگر تا بيستم جوالي 

(يكشنبه آينده) بتوانيم به توافق برسيم عالي خواهد بود.
ــراي خبرنگاران  ــوي ب ــوس كه به زبان فرانس ــوران فابي ل
ــود  دو احتمال پيش رو  ــرد، افزود: اگر چنين نش صحبت مي ك
ــد مهلت توافق نامه ژنو يا اين كه بايد بگوييم  داريم، يكي تمدي
ــود ندارد. وزير خارجه  ــتيابي به يك توافق جامع وج امكان دس
فرانسه تاكيد كرد: هنوز بيستم جوالي نرسيده است، نمي دانم 
ــود. هنوز ما تالش  ــن دو احتمال عملي ش ــدام يك از اي ــه ك ك

مي كنيم كه در مسير درست قدم برداريم.
ديدارهاي وزيران امور خارجه تازه وارد به وين، با گفت وگوي 
ــت هاي دو جانبه اي  ــد و با نشس ــتون آغاز ش دوجانبه كري و اش
ــه و  ــف و وزيران امور خارجه آمريكا، انگليس، فرانس ميان ظري
ــود كه  ــت ها در حالي برگزار مي ش ــان ادامه يافت. اين نشس آلم
ــيه  ــده، وزيران امور خارجه چين و روس ــاس اخبار اعالم ش بر اس
در وين حضور نمي يابند.  بررسي و ارزيابي نتايج مذاكرات وين و 
تالش براي پيشرفت اين مذاكرات، هدف اين ديدارها اعالم شده 
است.مايكل مان، سخنگوي كاترين اشتون، در گفت وگو با واحد 
مركزي خبر درباره پايان ضرب االجل مذاكرات هسته اي گفت: 

ما تالش و سعي داريم تا آن زمان به توافق دست پيدا كنيم.

 عراقچي: تقريبا در همه موضوعات مهم
 اختالف داريم

در همين حال سيدعباس عراقچي، عضو ارشد تيم هسته اي 
ــورمان با بيان اين كه بحث غني سازي، سخت ترين بخش  كش
ــت، گفت: در تالش هستيم تا راه حل هايي را براي  مذاكرات اس

كاهش اختالفات پيدا و مواضع را به هم نزديك كنيم.
ــوي تلويزيوني  ــا، عراقچي كه در گفت وگ ــه گزارش ايرن ب
صحبت مي كرد در پاسخ به پرسشي درباره موارد اختالف گفت: 
ــتيم  تقريبا در همه موضوعات مهم اختالف وجود دارد و نتوانس
در هيچ موضوعي اختالف را كم كنيم؛ البته در بعضي از مسائل 
اختالفات كمتر شده و در بعضي از مسائل راه حل هايي ارائه شده 
ــنهاد شده و در خصوص اين  ــت، و گزينه هاي مختلفي پيش اس

گزينه ها كار مي كنيم.
ــز هنوز به  ــي موضوعات مهم ني ــي افزود: در بعض عراقچ
گزينه هايي نرسيده ايم كه بررسي كنيم . اميدواريم بتوانيم اين 
ــا بتوانيم اين كار را  ــات را كم كنيم، ولي اين كه آيا قطع اختالف
بكنيم يا نه، معلوم نيست. وي ادامه داد: هنوز پيشنهادهايي كه 

طرفين مطرح كردند، مورد قبول واقع نشده است.
عراقچي درباره بحث غني سازي در مذاكرات هسته اي نيز 
ــت.  ــن و منطقي اس ــح داد: در اين زمينه، موضع ما روش توضي
همان طور كه رهبر معظم انقالب فرمودند برنامه غني سازي ما 
بر اساس نياز واقعي كشور طراحي شده و اين نياز واقعي مربوط 
به تامين سوخت رآكتورهاي قدرتي يا همان نيروگاه هاي برق 
ــزود: بنابراين اين نياز عملي بايد  ــته اي خواهد بود. وي اف هس
ــود و بايد با توجه به اين نياز براي برنامه  حتما در نظر گرفته ش

غني سازي ايران پارامترهاي الزم تعريف شود.
عراقچي خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه سوخت نيروگاه 
ــال آينده از سوي دولت روسيه تأمين  ــهر طي چند س اتمي بوش
ــيم؛  ــود، ما عجله اي نداريم براي آن كه به آن مرحله برس مي ش
بلكه چشم اندازي را براي خودمان در نظر گرفتيم و به سمت آن 

چشم انداز حركت مي كنيم.
وي افزود: البته اين كه مي گويم عجله اي نداريم، در فاصله 
همان دو يا سه يا حداكثر پنج سالي است كه رهبر معظم انقالب 

به آن اشاره فرمودند.
ــيت موضوع  ــه به حساس ــرد: با توج ــي تصريح ك عراقچ
ــته ايم به ــوز نتوانس ــم آن، هن ــت و حج ــازي و ظرفي  غني س

 توافقي برسيم.
ــته اي گفت: اين كه  ــم مذاكره كننده هس ــد تي عضو ارش
چگونه و با چه ترتيبي مي توانيم ظرفيت غني سازي خودمان 
ــطح نيازهاي واقعي برسيم، مسائلي  را افزايش دهيم تا به س

ــتيم؛ و اين  ــال مذاكره درباره آن هس ــت كه اكنون در ح اس
يكي از سخت ترين قسمت هاي مذاكره است، البته به تالش 
ــتيم، ولي بيش از اندازه  خودمان ادامه مي دهيم و نااميد نيس

هم خوشبين نيستيم.

 تعداد سانتريفيوژها ما را دچار سوءتفاهم نكند
ــانتريفيوژ بين  عراقچي در خصوص اختالف درباره تعداد س
ــوءتفاهم نكند؛ ما  ــن اظهار كرد: اين عددها ما را دچار س طرفي
ــم صحبت مي كنيم؛ از اين رو  ــر از عدد در خصوص زمان ه غي
ــازي در چه مقدار زمان صورت بگيرد،  اين كه چه ميزان غني س
ــور كه رهبر معظم  ــت. وي افزود: همان ط موضوع مذاكره اس
ــو) مربوط به االن  ــاره كردند، عدد 190 هزار (س انقالب هم اش
نيست؛ وقتي مي خواهيم ميزان اختالفات را بررسي كنيم، بايد 
به فاصله زماني هم توجه كنيم كه طبيعتا اين امر موضوع مذاكره 

را پيچيده تر مي كند.

 پيشنهاد ايران درباره آب سنگين اراك 
معقول است

معاون وزير امور خارجه درباره آب سنگين اراك نيز گفت: در 
اين زمينه هنوز توافق حاصل نشده و پيشنهادي كه ما داديم اين 
است كه با ايجاد برخي تغييرات فني، نگراني هايي را كه معموال 

يك رآكتور آب سنگين دارد، كاهش دهيم.
عضو تيم مذاكره كننده هسته اي عنوان كرد: ما مي توانيم با 
انجام تغييرات فني ميزان پلوتونيوم سوخت مصرفي را به حداقل 
ــنهاد ما  ــود. پيش ممكن كاهش دهيم كه نگراني ها برطرف ش
كامال معقول، جدي و متعادل است و در مقابل اين، پيشنهادهاي 
ديگري هم ارائه شده كه هنوز كارشناسان فني در حال بررسي 

اين پيشنهادها هستند.
ــه، دوره زماني را يكي از  ــد وزارت امور خارج ــن مقام ارش اي
ــت  ــالف در مذاكرات با گروه 1+5 دانس ــات مورد اخت موضوع
ــت كه  ــت: اين دوره زماني مربوط به محدوديت هايي اس و گف
ــا طرفدار فواصل  ــود. طرف هاي مقابل م ــت اعمال ش قرار اس
طوالني تري هستند؛ ولي ما فاصله هاي معقول تري را پيشنهاد 

كرديم و در اين خصوص بحث هاي ما ادامه دارد.
عراقچي تاكيد كرد: توافق ژنو مي گويد كه پرونده ايران پس 
ــت،  از طي دوره زماني گام نهايي به حالت عادي باز خواهد گش
ــابه برنامه هسته اي هر كشور  ــته اي ايران هم مش و برنامه هس
ــت كه در ژنو درباره  عضو ان. پي. تي خواهد بود و اين اصلي اس

آن توافق شده است.

 تعطيلي فردو اصال در دستور كار نيست
ــان كرد: در خصوص فردو پيشنهادهاي  عراقچي خاطرنش
ــده و هر  ــي وجود دارد و گزينه هاي گوناگوني مطرح ش مختلف
ــنهادهاي خود را دارند، بايد ببينيم كه گفت وگوها  دو طرف پيش
ــد. وي تاكيد كرد: تعطيلي مجتمع  در اين زمينه به كجا مي رس
ــت و اين را هم پيش از اين طرف  ــتور كار نيس فردو اصال در دس
 مذاكره كننده پذيرفته اند كه فردو به كار خودش ادامه خواهد داد. 
ــود، در  ــه كاركرد و فعاليت هايي در فردو انجام مي ش اين كه چ

دستور مذاكرات قرار دارد.

 تصميم گيري هاي سخت در انتظار وزراي خارجه
عراقچي با اظهار اميدواري از اين كه سفر وزراي امور خارجه 
به وين بتواند به حل موضوعات كالن كمك كند، خاطرنشان 
ــن موضوعات نياز به تصميم گيري هاي  ــياري از اي كرد: در بس
ــخت سياسي است و اميدواريم وزرايي كه تشريف مي آورند  س
آمادگي اين تصميم گيري ها را داشته باشند. بعد از آن است كه 

ما به مذاكرات ادامه خواهيم داد.
ــد كرد: اگر با حضور وزرا نتوانيم به اين جمع بندي  وي تاكي
ــيم، طبيعتا كار بسيار سخت تري خواهيم داشت و ممكن  برس

است در بيستم جوالي هم نتوانيم به نتيجه برسيم.
ــار كرد:  ــته اي اظه ــم مذاكره كننده هس ــد تي عضو ارش
ــوالي ادامه مذاكرات  ــتم ج ــاس كنيم در تاريخ بيس اگر احس
ــم كرد؛ به هر حال در  ــده اي ندارد قطعا اين كار را نخواهي فاي
ــت كه درباره آن  ــم مي گيريم و هنوز زود اس ــان تصمي آن زم

تصميم بگيريم.
ــور خارجه گفت:  ــور حقوقي و بين الملل وزير ام ــاون ام مع
ديپلمات ها هيچ گاه به قطع مذاكرات فكر نمي كنند و هميشه به 

ادامه مذاكرات اميدوار هستند تا آن را به سرانجام برسانند.
وي گفت: اجازه بدهيد كه هنوز اميدوار باشيم، به نظر من اميد 
براي رسيدن به توافق هنوز هم هست، البته موانع هم زياد است، 
فكر مي كنم ما در دو يا سه روز آينده بهتر مي توانيم قضاوت كنيم 
كه آيا مي توانيم مذاكرات را در موعد خودش به سرانجام برسانيم 

يا نياز به تمديد است؛ يا نه، بايد به خانه برگرديم.
عراقچي بر مذاكراتي كه قرار است ميان وزيران امور خارجه 
ايران و آمريكا برگزار شود تاكيد كرد كه موضوع اين مذاكرات 

صرفا بحث هسته اي است.

قفل مذاكرات باز مي شود؟

 رئيس جمهور با محكوم كردن جنايات صهيونيست ها در 
نوار غزه، از سكوت جامعه جهاني در برابر اين جنايات بشدت 

انتقاد كرد.
ــنبه شب در آيين بيست  ــن روحاني، ش به گزارش ايرنا، حس
ــه در باغ موزه  ــل از خادمان قرآن كريم ك ــن دوره تجلي و دومي
دفاع مقدس برگزار شد، افزود: در فلسطين اشغالي مي بينيد كه 
ــته شدن يك فرد يهودي كه طراحي خود آنها  گاهي براي كش
نيز هست، ملتي را به خاك و خون مي كشند كه اين همان عرف 

جاهلي قبل از اسالم است.
ــالم همه انسان ها را مساوي  رئيس دولت با بيان اين كه اس
ــث گرفتاري  ــرد: آنچه امروز باع ــت، تصريح ك ــرار داده اس ق
ــده، جدايي از فرهنگ قرآن است. رئيس جمهور  ــلمانان ش مس
ــه اي از دنياي اسالم،  ــونت در گوش گفت: اگر امروز افراط و خش
وحدت را از بين برده و مسلمانان را در برابر يكديگر قرار داده، به 

دليل فاصله گرفتن از فرهنگ قرآن است.
ــت و  ــلمانان دانس روحاني، قرآن را عامل اصلي وحدت مس
ــبختانه درباره قرآن هيچ اختالفي در دنياي  تصريح كرد: خوش
اسالم وجود ندارد و اگر هم احيانا در فهم آيه اي نظرات يكسان 
نباشد، اما درباره اصل قرآن هيچ اختالفي نيست. رئيس جمهور 
با قدرداني از همه خادمان قرآن و كساني كه قرآن را مي نويسند 
ــا براي هدايت  ــير و تبيين مي كنند، گفت: آنه ــا ترجمه، تفس ي
ــد. رئيس جمهور اضافه كرد:  ــه گام هاي بلندي برمي دارن جامع
امروز افتخار بسياري از مراجع ما در قم تفسير قرآن مجيد است 
ــير  ــت كه مراجع، درس تفس و اين نعمتي براي حوزه علميه اس

قرآن را در كنار فقه، اصول، فلسفه و كالم قرار داده اند.
ــر امام راحل(ره) كه  ــالم ب رئيس دولت ادامه داد: درود و س
چه تفسير زيبا و دلنشيني داشت، هرچند بايد بگويم كه عده اي 
نگذاشتند اين تفسير ادامه يابد و اين هم از مظلوميت هاي امام 
ــان دهنده آن  راحل ما بود. روحاني اضافه كرد: اين موضوع نش
است كه در هر زمان زيستن براي مصلحت جامعه چقدر سخت 

است و چه نكات ريزي بايد رعايت شود.
ــرآن را از  ــان و مردم با ق ــتر جوان ــور، انس بيش رئيس جمه
ــرد و گفت: به روح اماممان  ــالمي بيان ك آثار بزرگ انقالب اس
ــم رهبر معظم انقالب با هدايت ها  ــتيم و امروز ه درود مي فرس
ــان قرآن هموار  ــن راه را براي همه خادم ــان اي و تشويق هايش
كرده اند. روحاني تصريح كرد: دولت يازدهم افتخار بزرگي براي 
خود مي داند كه خادمي براي خادمان قرآن و اهل بيت عصمت و 
طهارت باشد. وي با بيان اين كه، قرآن مجيد تنها كتاب آسماني 
است كه در صحت و دقت در نزول آن تا امروز در تاريخ ترديدي 
ــماني ديگر نيز براي هدايت انسان  وجود ندارد، گفت: كتب آس
نازل شده، اما هيچ كدام با همان شكل نزول، امروز در اختيار افكار 

عمومي جهان نيست.
روحاني يادآور شد: تنها كتابي كه همگان اعم از شيعه و سني، 
محققان و پژوهشگران، بر آن اتفاق نظر دارند كه به آن افزوده يا 

از آن كاسته نشده، قرآن است.
ــالب فرهنگي با بيان اين كه قرآن  ــوراي عالي انق رئيس ش
كتاب نور و هدايت است، ادامه داد: برخي از علوم به خاطر قرآن و 

فهم بهتر يا حتي قرائت صحيح آن به وجود آمده است.

 هيچ شجاعتي باالتر از صلح نيست
ــاره به  ــخنانش با اش ــور در بخش ديگري از س رئيس جمه
ــار  ــن مجتبي(ع) گفت: زندگي آن امام، سرش زندگي امام حس
ــلوك قرآني و شجاعتي است كه قرآن از آن سخن  از اخالق، س
گفته و تصريح كرده است كه هيچ شهامت و شجاعتي باالتر از 

شجاعت صلح نيست.
ــيار  ــب بدر بر پيامبر از روز صلح حديبيه بس روحاني افزود: ش
ــت؛ زيرا افراد تازه به دوران رسيده ناآشنا به عمق  ــان تر گذش آس
اسالم، نگاهي غضب آلود بر چهره پيامبر انداختند و تصور كردند 
پيامبر تسليم قدرت مكه شده است. رئيس جمهور تصريح كرد: 
ــترش فهم اسالم،  آنها نمي فهميدند صلح پيامبر راه را براي گس
ــلمان ها و تبيين احكام اسالم فراهم  فرهنگ قرآن، نجات مس
ــت، گرچه در سال هاي بعد اثر آن را ديدند. رئيس دولت  كرده اس
ــن(ع) اين عده فهميدند كه  ــان كرد: در صلح امام حس خاطرنش
صلح ايشان براي وحدت دنياي اسالم و استقرار اسالم بود و روز 
صلح و مصالحه براي جهان اسالم چقدر سخت و مشكل است.

 تجليل از خادمان برگزيده قرآن كريم
ــم از منتخبان برتر و  ــور همچنين در اين مراس رئيس جمه
ــت و دومين دوره تجليل از خادمان قرآن كريم با  ــاخص بيس ش

اهداي لوح سپاس تجليل كرد.
ــايت رياست جمهوري، برگزيدگان اين دوره  به گزارش س
ــش تكريم خادمان قرآني با در نظر گرفتن اولويت هاي  از هماي
ــي از ميان ده ها فعال قرآني  ــي، علمي، هنري و اخالق تخصص

انتخاب شدند.
بخش  در  انصاريان  حسين  والمسلمين  حجت االسالم 
پژوهش هاي قرآني و ترجمه قرآن كريم، استاد هوشنگ 
بادپا در رشته آموزش و تدريس قرآن كريم، دكتر محمدعلي 
لساني فشاركي در رشته علوم و پژوهش هاي قرآني، دكتر قاسم 
رضيعي در رشته قرائت قرآن، نصراهللا چمران در رشته مديريت 
امور قرآني، استاد عبدالرضا عبداهللا زاده در رشته آموزش قرآن 
كريم، رضا عابدين زاده در رشته حفظ قرآن كريم، استاد رضا 
ولي زاده در رشته كتابت قرآن كريم، استاد احمد طالبان در رشته 
مرمت نسخه هاي خطي قرآن، سيدعلي اكبر شريفي در حوزه 
چاپ و نشر قرآن كريم، سيدمهدي موالنا در حوزه نشر كتب 
قرآن، منوچهر محمدي در حوزه فيلم و سينما، 12 برگزيده 
بيست و دومين دوره تجليل از خادمان قرآن كريم بودند كه 
همراه ولي پوراحمدي، قاري و جانباز دفاع مقدس از سوي 

رئيس جمهور مورد قدرداني قرار گرفتند.

قرآن عامل اصلي وحدت مسلمانان است
رئيس جمهور:

عراقچي: مذاكره درباره برنامه غني سازي سخت ترين قسمت كار است 

Khamenei.ir :در شب والدت امام حسن(ع)، جمعي از اهالي فرهنگ، استادان شعر و ادب فارسي، شاعران جوان و پيشكسوت كشور و تعدادي از شاعران پارسي گو از كشورهاي ديگر با حضرت آيت اهللا خامنه اي ديدار كردند / عكس 

محكوميت جنايات صهيونيست ها 
از سوي نمايندگان 

210 نفر از نمايندگان مجلس در بيانيه اي، ضمن حمايت 
از مردم مظلوم غزه از كشورهاي اسالمي خواستند از تمام 
توان خود براي پايان دادن به جنايات رژيم صهيونيستي 

استفاده كنند.
ــر، در بيانيه نمايندگان آمده  ــه گزارش واحد مركزي خب ب
ــتار بيرحمانه كودكان، زنان و مردان مظلوم غزه  ــت: كش اس
ــط رژيم ددمنش صهيونيستي در ماه ضيافت الهي كه از  توس
يك سو مورد حمايت آمريكا و هم پيمانان غربي اش و از سوي 
ــف بار كشورهاي اسالمي همراه شده،  ديگر با بي تفاوتي تاس
واقعيت تلخ تاريخ خونبار سرزمين مظلوم فلسطين را به نمايش 
گذاشته است. در بيانيه نمايندگان آمده است: آمريكا، انگليس 
و رژيم صهيونيستي كه بعد از سال ها سرمايه گذاري با كمك 
ــوريه به نتيجه اي نرسيدند و  هم پيمانان منطقه اي خود در س
ــيده اند در يك طراحي شيطاني بحران  ــت را چش طعم شكس
جدي را به كشور اسالمي همسايه سوريه،  يعني عراق تحميل 
ــالم در آتش جنگ و خونريزي و  كردند تا همچنان جهان اس
ــت و پا بزند و اين ظرفيت عظيم به  درگيري  هاى داخلى دس
ــتى، امنيتى براى رژيم  جاى تقابل با رژيم غاصب صهيونيس
ــيانه ترين شيوه، مسلمانان مظلوم  جعلى ايجاد كند تا با وحش
غزه را در ماه مبارك رمضان به خاك و خون بكشند و حداكثر 

سود را از اين شرايط ببرند.
نمايندگان مجلس تاكيد كرده اند: آمريكا و رژيم صهيونيستى 
بدانند كه بدون ترديد دود اين آتشى كه برافروخته اند در چشمان 
آنان خواهد رفت و اين گونه جنايات سرعت سقوط رژيم پوشالى 

و تحميلى را به دنبال خواهد داشت.
در اين بيانيه آمده است: ما نمايندگان ملت بزرگ ايران در 
مجلس شوراى اسالمى ضمن محكوميت شديد اين جنايات 
ــيانه از دبيركل سازمان ملل متحد و سازمان كنفرانس  وحش
كشورهاى اسالمى و بين المجالس مى خواهيم با اقدام سريع 
ــردمداران رژيم  ــتار بيرحمانه را بگيرند و با س جلوى اين كش
ــكاران جنگى برخورد  ــتى به عنوان جنايت غاصب صهيونيس
ــر در الفاظ و  ــد حقوق بش ــن اجازه ندهن ــش از اي ــد و بي كنن
قطعنامه ها باقى بماند و اگر اعتقاد واقع به اين امر مهم وجود 

دارد، آن را با دفاع از مردم مظلوم غزه به نمايش بگذارند.

 شرايط تاسيس حزب و عضويت در آن
ــرايط  ــي، ش ــي طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياس ــدگان مجلس در بررس نماين

متقاضيان تاسيس حزب و عضويت در آن را معين كردند.
ــيس حزب بايد معتقد و  ــاس مصوبه ديروز نمايندگان، متقاضيان تاس به گزارش مهر، براس
ملتزم عملي به قانون اساسي و واليت مطلقه فقيه، داراي تابعيت ايراني، حداقل 25 سال سن، 
حداقل مدرك كارشناسي يا معادل آن و فاقد سوءپيشينه كيفري موثر باشند. همچنين شرايط 
ديگر اعضا به اين شرح است: اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي و واليت مطلقه فقيه، داشتن 

تابعيت ايراني، داشتن حداقل 18 سال تمام و عدم سوءپيشينه كيفري موثر.

 بررسي راهكارهاي
 وصول بدهي هاي زنجاني به دولت

ــت رسيدگي به مطالبات دولت از بابك زنجاني و بررسي  نشس
ــت  ــريع تر اين بدهي  ها به رياس ــول هرچه س ــاي وص راهكاره

معاون اول رئيس جمهور  برگزار شد.
ــوري، در اين  ــت جمه ــاني رياس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــران، رئيس  ــتان ته ــاون اول قوه قضاييه، دادس ــت كه مع نشس
سازمان بازرسي كل كشور، وزراي نفت، اطالعات و امور اقتصادي 
ــتند، راهكارهاي  ــي و رئيس كل بانك مركزي حضور داش و داراي
ــول مطالبات دولت مورد بحث و تصميم گيري قرار گرفت. در  وص
ــد به منظور وصول مطالبات وزارت نفت، با  ــت مقرر ش اين نشس
ــتگاه قضايي، ظرف مدت يك ماه نسبت به  همكاري دولت و دس
تمليك اموال بابك زنجاني براساس قيمت هاي تعيين شده توسط 
 كارشناسان رسمي مورد تائيد دولت، مرجع قضايي و مالك اموال

ــد اداره، فروش اموال و واريز وجوه  ــود. همچنين تاكيد ش  اقدام ش
ــاس ضوابط قانوني موجود انجام شود.  ــاب دولت براس آن به حس
سخنگوي قوه قضاييه چندي قبل در نشست خبري، يكي از داليل 
ــيدگي به پرونده بابك زنجاني را وجود برخي  ــدن رس طوالني ش
اختالف ها در كارشناسي اموال وي عنوان كرده بود.  غالمحسين 
ــتري هايي براي اموال زنجاني  ــني اژه اي با بيان اينكه مش محس
ــده است گفته بود: اگر اينها بتوانند اموال را با قيمت مناسب  پيدا ش
بردارند و با شرايط مناسبى بدهي هاي او را پرداخت كنند كار خوبى 
است و مسلما در رسيدگى به پرونده تسريع خواهد شد اما اگر دولت 
و وزارت نفت حاضر نباشند و با مشتريانى كه پيدا شده اند به نتيجه 

نرسند طبيعى است كه رسيدگى به پرونده طوالنى تر مى شود.


