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محم��د نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور از اعالم سیاس��ت های خروج از رکود در 
روز سه ش��نبه خب��ر داد و گفت: این سیاس��ت ها می تواند منابع بانک��ی را آزاد کند تا به 
رفع مش��کالت صنایع پرداخته شود. به گزارش ایسنا، نهاوندیان در جلسه شورای اداری 
اس��تان مرکزی با اش��اره به اینکه در آستانه سالگرد یکس��الگی دولت قرار داریم، بر لزوم 
ارزیابی و تحلیل عملکرد دولت در یکس��ال گذش��ته در راستای برنامه ریزی برای فرصت 
باقیمان��ده  پی��ش رو تأکید کرد و با بیان اینكه در یکس��ال اخیر ش��رایط به صورت قابل 

توجهی تغییر کرده »مهار تورم « و »خروج از رکود« را دو اولویت اصلي اقتصادي دولت 
دانس��ت.  وی در ادامه بر لزوم خروج دولت از فعالیت های متصدیانه تأکید کرد و افزود: 
مس��یر خصوصی سازی نیز باید اصالح ش��ود و باید با ایجاد فرصت برای نوآوری و ابتکار 
در مس��یر اقتصاد رقابتی قرار بگیریم. گفتني اس��ت  روز گذش��ته احمد توكلي و الیاس 
نادران از نمایندگان اقتصادي مجلس شوراي اسالمي نیز در نامه اي به رئیس جمهوري 

پیشنهاداتي را پیرامون بسته دولت براي خروج غیر تورمي از ركود ارائه كردند. 
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3 سال حبس، مجازات قاتل ستار بهشتی
قاتل ستار بهشتی به سه سال حبس، دو سال اقامت اجباری در برازجان  و 74 
ضربه شالق محکوم شد. گیتی پورفاضل- وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی- در 
گفت وگو با ایسنا، ضمن  اعالم این خبر و انتقاد  از حكم صادر شده، گفت:  با توجه 
به اینکه اولیای دم ستار بهشتی معتقد بودند قتل فرزندشان از سوی مأمور پلیس 
فتا از نوع عمدی بوده است، از پیگیری پرونده با اتهام قتل شبه عمد و به تبع آن 
از دریافت دیه انصراف دادند. ستار بهشتی کارگر وبال گ نویسی بود که در آبان 91 
در بازداشتگاه پلیس فتا کشته شد و پس از آن پرونده ای در این زمینه در شعبه 

یک بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران باز شد.  

توصیه احمد خاتمی به مدافعان رفع حصر
آیت اهلل »سیداحمد خاتمی«، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: 
فتنه گران اگر به گناه خود اعتراف کنند، رأفت نظام شامل حال شان خواهد شد. به 
گزارش ایسنا، او افزود: بهتر است افرادی که برای رفع حصر تالش می کنند، آنها 

را به اعتراف و قبول گناه ترغیب کنند. 

جوابیه كوچك زاده به یك خبر
مهدي كوچك زاده، نماینده تهران در مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به یكي 
از خبرهاي ستون دیگه چه خبر با عنوان »عصبانیت عضو گروه پایداري از ناطق 
نوري«، جوابیه اي براي روزنامه ایران ارس��ال كرد. در این جوابیه آمده است: »اواًل 
با به كار بردن واژه »عصبانیت« در مورد بنده، قیاس به نفس فرموده و ناخواسته 
عصبانی��ت خودتان را از حقایقي ك��ه در نامه اینجانب خطاب به آقاي ناطق بیان 
ش��ده، برمال س��اخته اید. ثانیًا اینجانب قریب به دو سال اس��ت به خواست و اراده 
خودم با دوستان عزیزم در جبهه پایداري، همكاري تشكیالتي ندارم و طبعًا عضو 
این جبهه محس��وب نمي شوم و این مطلب بارها در رسانه هاي همفكر شما براي 
سوءاس��تفاده هاي حزبي علیه این جبهه و اینجانب مطرح شده است و اكنون نیز 
براي اغراض سیاسي تان علي رغم علني بودن این عدم عضویت در تیتر خبرتان به 
دروغ مرا عضو این جبهه با به كار بردن لفظ »گروه« قلمداد مي كنید كه برایتان 

آرزوي شفاي روحي دارم.
ثالثًا من در نامه ام نه تنها درخواس��تي از قوه قضائیه براي رسیدگي قضایي به 
)به قول ش��ما( »اتهامات رئیس دولت قبل به ناطق« نكرده ام، بلكه به آقاي ناطق 
كه این كار بیهوده را انجام داده اند، بنا به فرمایش خودشان و به استناد قول وكیل 
آقاي ناطق، این مسیر را بي حاصل و تعلیق به محال نمودن روشن شدن ابهاماتي 

دانسته ام كه در مورد وضع مالي و وضع زندگي ایشان در جامعه مطرح است.«

میركاظمي: معاونانم را با دكتر چك مي كردم
مس��عود میركاظمي وزیر نفت دول��ت احمدي ن��ژاد و نماینده فعلي مجلس 
میهمان برنامه تلویزیوني » شناس��نامه« ب��ود. حضور میركاظمي در تلویزیون در 
ش��رایطي است كه بحث هاي مختلفي در خصوص آلوده بودن بنزین هاي تولید 
داخل در زمان وزارت او و سوآپ نفت در باره وي مطرح است و موضوع بنزین های 

آلوده منجر به شكایتي از او شده است. 
برنامه شناسنامه فرصتي ش��د براي این وزیر دولت احمدي نژاد تا از عملكرد 
خود دفاع كند. او در باره اینكه گفته می ش��ود در زمان مدیریت ش��ما در وزارت 
نفت در کمتر از یک سال بیش از 250 مدیر ارشد را تغییر داده اید، گفت: مدیران 
نفت تعداد زیادی از کس��انی بودند که س��ن باالیی داشتند و در سن بازنشستگی 
بودند و عده ای هم پرونده داشتند و بعضی ها را استعالم کردیم و من از نیروهای 
جوان تحصیل کرده اس��تفاده ک��ردم. به گزارش ایرنا او افزود: م��ن معاونان را از 
نظ��ر اخالقی با آقای دکتر چک می کردم و اگر وی نمی پذیرفت معاون دیگری 
را معرفی می کردم یکی از دالیلی هم که دو- س��ه هفته مس��ؤولیت را نپذیرفتم 
درباره همین مس��ائل بود زیرا اعتقاد داشتم اختیار وزیر باید به گونه ای باشد که 

وی بتواند پاسخگو باشد.

رئیس جمهوري در آخری��ن روز از حضور خود در 
استان چهارمحال و بختیاري ضمن تشریح برنامه ها و 
دس��تاوردهاي سفر دولت به این استان، برخي مسایل 
مهم روز جامعه را یادآور شد. روحاني در جلسه شوراي 
اداري اس��تان از برخي نگاه هاي عصر حجري نس��بت 
به زنان انتقاد كرد و همزمان برخي س��روصداهایي كه 
علی��ه دولت یازدهم به راه افت��اده را مورد واكاوي قرار 
داد. او  تاكید كرد كه بعضي براي س��رپوش گذاش��تن 
به فس��ادهاي دوران گذش��ته دول��ت یازدهم را متهم 
مي كنند. روحاني با تاكید بر ضرورت شایسته ساالري 
در كشور به موضع تفكیك جنسیتي در برخي نهادها 
اشاره و تاكید كرد كه براي دولت یازدهم فرقي بین زن 

و مرد وجود ندارد. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی رئیس جمهوری، 
روحانی  با بیان اینكه هر کس شایس��تگی بیش��تری 
دارد، کار را ب��ه او واگذار کنیم، تصری��ح كرد: همواره 
به اس��تانداران، فرمانداران، بخشداران و مدیران مؤکداً 
مي گوی��م و مي خواهم تحت فش��ار هیچ جناح، حزب 
و گروهی قرار نگیرند و هر کس شایس��ته تر و مفید تر 

است، او را دعوت به کار کنند.
به باور روحاني، برای دولت تدبیر و امید فرقی بین 
این طایفه و آن طایفه، مذهب و مرد و زن وجود ندارد 
و هر کس شایسته تر است کار را بر دوش بگیرد. رئیس 
جمهوري با یادآوري اینك��ه امام )ره( مخالف تفكیك 
جنس��یتي بود، تصریح كرد: مگر در مجلس ش��ورای 
اس��المی نماین��دگان مرد در کنار زن ننشس��ته اند و 
قانون وضع نمی کنند؟ از مجلس اول همین وضعیت 
بوده است و در خبرگان قانون اساسی هم زنان حضور 

داشتند.
وي اضافه كرد: امام )ره( خواس��ت این سنت های 
حس��نه را بنیان گذاری کند. مگر می شود ۵۰ درصد 
جامعه را به بهانه های مختلف و حرف های قرن قجری 
طرد کرد. البته زنان ما خودش��ان اهل عفاف و حجاب 
هس��تند و می دانند جامعه، جامعه اسالمی و اخالقی 
اس��ت و خودش��ان مراعات می کنند و پیشتاز اخالق  
اند. پیش از آنكه روحاني درباره طرح جنجالي تفكیك 
جنسیتي موضع بگیرد، معاون او در امور زنان و خانواده 
– ش��هیندخت موالوردي – هم به صراحت اعالم كرد 

كه دولت مخالف چنین طرحي است.
 به نام تحریم نفت را بردند و خوردند

رئی��س قوه مجریه در ادامه به مش��کالت به وجود 
آمده سر راه وارد کنندگان گندم و سر و صدای برخی 

برای تخلیه بار کش��تی گندم اشاره و تصریح کرد: یك 
ع��ده ای اع��الم کردند که در این زمین��ه رانت صورت 
گرفته و متأسفانه رسانه های گروهی هر چند که تعمد 

نبوده کم اطالعی کردند.
روحاني با بیان اینكه نباید به هر ش��ایعه ای اعتماد  
کرد، افزود: متأس��فانه کسی حرفی مي زند و آن حرف 
ناصواب مدام تکرار مي شود،  مگر مي توانند این دولت 
پاک را لکه دار بکنند؟ فساد غرق شده سال های پیش را 
مگر مي شود با این سر و صداها شست. آنها باید بیایند 
پاسخ دهند. این دولت اعتقادش بر این است که با رانت، 
فس��اد، جناح بازی، حزب بازی و طایفه بازی نمی توان 
کش��ور را به پیش برد. رئیس شوراي عالي امنیت ملي 
اضافه كرد: تحت نام دور زدن تحریم ها، نفت را دادند به 
عده ای بردند و خوردند و ملت ایران را دور زدند و این 
بازی هایی که بعضی ها در مي آورند و مي گویند فالن جا 
رانت شد، برای پوشاندن این رسوایی ها است. ما قصد 
دعوا با کس��ی نداریم باید مردم بدانند که در سال های 
گذشته بر آنها چه گذشته است؟ رئیس جمهوري، در 
بخش دیگری از سخنان خود هدف اقتصاد مقاومتي را 
رسیدن به نقطه ای دانست که دیگران نتوانند براحتی 
ما را اذیت کنند و گفت: اگر پیوند اقتصاد ما به اقتصاد 
جهانی مستحکم شود، دشمن نمی تواند براحتی ما را 
از پا در بیاورد، تحریم کند یا آزار برس��اند.  وي با بیان 
اینكه دنیای غرب و کشورهای صنعتی مي ترسیدند که 
صادرکنندگان نفت تصمیم بگیرند صدور نفت را تحریم 
کنند و پیوسته از این موضوع در وحشت بودند، افزود: 

اما با بی عقلی ه��ا کاری کردند كه آنها بیایند نفت ما 
را تحریم کنند، درحالي كه اقتصاد مقاومتی برای این 
اس��ت که هیچ ابرقدرتی هوس تحریم به سرش نزند و 

این کار شدنی است.
 دستاوردهاي دولت در سياست خارجي

روحان��ي همچنین از امید م��ردم به آینده و دولت 
گفت و با بی��ان اینكه همه قبول دارن��د یکی دو قدم 
دیگ��ر در سیاس��ت خارج��ی برداریم، به ط��ور کامل 
دروازه ها گشوده خواهد ش��د، افزود: دولت باید گوش 
ش��نوایی برای شنیدن مطالبات، هدایت ها و نقد مردم 
داشته باشد، همه باید برای حل مشکالت مردم دست 
به دست هم دهیم، زیرا زمانی موفق می شویم که قوای 
سه گانه، مس��ئوالن، هدایت های مقام معظم رهبری و 

حضور مردم، در کنار هم قرار بگیرند. 
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه امروز هیچ کس 
در دنی��ا تردید ندارد كه ایران به فکر حل مس��ائلش با 
دیگران است، اضافه كرد: هیچ کشوری نسبت به حق 
غني س��ازي ایران تردید ندارد. امریکا هم تردید ندارد، 
بحث در این اس��ت که س��انتریفیوژ ها و تولید ما چه 
مقدار باشد، آن هم برای یک برهه زمانی کوتاه نه برای 
همیشه. روحانی افزود: همه قبول دارند که بعد از یک 
دوره کوتاه ایران مثل همه کش��ورهای عضو ان پی تی، 
غنی سازی خواهد کرد و این پیروزی بزرگ ملت ایران 

است.
 به قول هایي كه داده ام، وفادارم

رئیس دولت اعتدال در بخش دیگري از س��خنان 

خود گفت: اگر کش��ور مي خواهد پیشرفت کند، نظام 
آموزشی ما باید با تحوالت دنیا و نیازهای جامعه آشنا 
و متصل باشد. روحانی با بیان اینکه نقدها، دغدغه ها و 
حرف های مردم در سراس��ر کشور حتی در روستاها با 
تهران متفاوت نیست، توسعه و پیشرفت را اهداف ملي 
كشور خواند و گفت: جامعه ما آرامش مي خواهد، چرا 
که افراطی گری و شعار دادن مشکلی را حل نمی کند. 
وي همفک��ری و همدلی همه اقش��ار جامعه از جمله 
استادان، دانشگاهیان، فرهیختگان و نخبگان برای حل 
و فصل مش��کالت مردم را مهم خواند و افزود: س��خن 
من این است به قولی که به مردم داده ام، وفادار خواهم 
مان��د و همه مطالبات آنه��ا را پیگیری مي کنم و همه 
تالش دولت این بوده که پیوس��ته برای حل مشکالت 

مردم گام بردارد.
وی در پایان با قدردانی از تالش سازمان هاي اجرایي 
و انتظامي براي انجام این سفر، به خانواده زندانیانی که 
اخیراً در زندان این استان به خاطر وقوع حادثه ناگواری 
فوت کردند، تس��لیت گفت و برای مصدومین آرزوی 
س��المتی كرد. رئیس جمهوری همچنین در بازدید از 
مجتم��ع فوالد چهار محال و بختی��اری، از افتتاح این 

مجتمع در سال ۹۴ خبر داد.
 تحول چهارمحال و بختياري با 4 طرح بزرگ

رئی��س جمهوری پی��ش از عزیمت به ته��ران، در 
جمع خبرنگاران و نمایندگان رسانه های محلی و ملی 
حاضر ش��د و برنامه هاي دولت را براي توس��عه استان 
و دستاوردهاي این سفر تش��ریح كرد. روحاني با ابراز 
امیدواري نس��بت به اینكه چهار پروژه بزرگ مجتمع 
فوالد، راه آهن شهركرد، طرح انتقال آب و گردشگري، 
تحول بزرگی در اس��تان ایجاد مي كن��د، از اجراي 79 
طرح بزرگ و كوچك دیگر در استان، در امسال و سال 

آینده با بیش از 200 میلیارد تومان اعتبار خبرداد. 
وي در پاسخ به اینكه تصمیم دولت برای بهره مندی 
از ح��ق صادرات آب از اس��تان چهارمحال و بختیاری 
چیس��ت، گفت: دولت ش��ورای عال��ی آب را در همان 
روزه��ای اولی��ه تش��کیل داد و این ش��ورا معضالت و 
عقب ماندگی هایی که جزو ضرورت ها بود بررسی کرد 
تصمیماتی را گرفت و ما این جلسات را ادامه مي دهیم. 
وی تصری��ح کرد: به غیر از بخش آب آش��امیدنی هر 
مقداری که از هر سرش��اخه ای اختصاص داده ش��ود، 
حتمًا با مطالعه علمی و در چارچوب قانون، مقررات و 
حق و عدل خواهد بود و نخواهیم گذاشت حقوق هیچ 

یک از هموطنانمان تضییع شود.

در واکنش به جنجال های طرح شده در هفته های اخیر عنوان شد

مخالفت روحانی با طرح تفکیک جنسیتی
قلم به دست نوك تیز

عادت داشت با مداد مي نوشت. اهل 
پاك كن كشیدن روي صورت مسأله ها 
یا جواب هاي اش��تباه نبود با این حال 
همچنان م��داد را به هر وس��یله ثبت 
و ضبط دیگري ترجیح م��ي داد. براي 
همین روي میزش همیشه چند مداد 
نوك تیز و یك تراش مرغوب جا خوش 
كرده بود. حساسیت اش به تیزي نوك 
مداد ه��ا مثال زدني بود. مي گفت مداد 
نوك تیز گرچه خراش��ي بر جان كاغذ 
مي ان��دازد اما وقای��ع را ظریف و خوانا 
مي نگارد و در این ظرافت ُحسني است 
كه در لطافت ُسرخوردن روان قلم هاي 
فرس��وده و س��وهان خورده بر صفحه 
سپید نیست. حاال س��ال ها از كودكي 
من و خاطره حس��اب و كتاب هاي آن 
استاد خلوت گزیده گذشته است. چرخ 
روزگار قل��م به دس��تم داده و حرفه ام 
روزنام��ه نگاري اس��ت. روزنامه نگاري 
كه گرچه مجالي براي تیز و تند كردن 
قلم اش ندارد، اما حكم همین چند سال 
تجربه اش در خانه به دوشي معمول به 
او ی��اد داده چگون��ه میان س��طرهاي 
س��فید حرف دل مخاطب را بنشاند و 
سیاستمدار را با كنایه به تجدید نظر در 
قول و كردارش فراخواند. تجربه اي كه 
با وجود تغییر دولت ها و پا گرفتن امید 
به تدبیرها همچنان مفید مانده است. با 
این حال این قلم همچنان امیدوار است 
كه به مص��داق آن خاط��ره، صاحبان 
سیاس��ت روزنامه ن��گاران را قلم هایي 
نقش آفرین بدانند. قلم هایي كه تیزي، 
صراحت و ش��فافیت ش��ان ب��ر محو 
خطوط پر ابهام در خبرها و نظرهایشان 
ارجحی��ت دارد. امید دارد به روزي كه 
»قلم به دس��ت نوك تیز« بودن لقبي 
افتخار آمیز به حساب آید و خبرنگاري و 
روزنامه نگاري از چوب كاري صفت هاي 
تركیبي دیگري كه در سال هاي اخیر به 
لطف بعضي دوستان خلق شده است، 

رهایي یابد.   

یادداشت

 مهراوه خوارزمي


