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مغايرت قانوني استخدام 12 هزار نفري 
در سازمان امور مالياتي

ــور، مصوبه هيات  ــس در نامه اي به رئيس جمه ــس مجل رئي
ــتخدام 12 هزار نيروي انساني در  ــال 91 مبني بر اس وزيران در س

سازمان امور مالياتي را مغاير قانون اعالم كرد. 
الريجاني در اين نامه آورده است: نظر به اين كه در مواد مختلف 
قانون مديريت خدمات كشوري، احكام و ضوابطي درباره  استخدام 
بيان شده و اخذ مجوزها و تائيديه هايي الزم شمرده شده، بنابراين 
بند 3 متن مصوبه مبني بر مجاز بودن رئيس سازمان امور مالياتي 
ــا و بدون نياز به اخذ مجوز يا تائيد هر مرجع  ــور به اين كه راس كش
ــبت به استخدام 12 هزار  نيروي انساني در اين سازمان  ديگر، نس
ــكام قانوني مربوط، مغاير با  ــدام كند، از حيث ناديده گرفتن اح اق

قانون است.
 حكم جديد آملي الريجاني 

براي محسني اژه اي
ــين محسنى  اژه اي،  ــتگاه قضا، غالمحس با حكم رئيس دس
رئيس ستاد نظارت و پيگيري پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون 

اساسي شد.
ــوه قضاييه (ميزان)، در حكم  ــمي ق به گزارش خبرگزاري رس
ــت: به موجب  ــني اژه اي آمده اس ــت اهللا الريجاني براي محس آي
ــماره 66984 / ر مورخ 10 / 3 / 79 رهبر  اختيارات حاصله از حكم ش
ــتور العمل پيوست آن، جنابعالي با حفظ سمت  معظم انقالب و دس
به عنوان رئيس و عضو ستاد نظارت و پيگيري پرونده هاي موضوع 
اصل 49 قانون اساسي تعيين مي گرديد كه با همكاري ديگر اعضا 

نسبت به وظايف محوله اقدام فرماييد.
براساس اصل 49 قانون اساسي دولت موظف است ثروت هاي 
ــي از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از  ناش
ــا و معامالت دولتي،  ــتفاده از مقاطعه  كاري ه ــات، سوءاس موقوف
فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد 
ــه صاحب حق رد كند و در  ــروع را گرفته و ب ــر موارد غيرمش و ديگ
صورت معلوم نبودن او به بيت  المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي 

و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
 رحماني فضلي:  از كمك ايران

 به كردستان عراق گفت
ــه شوراي اداري استان قم خاطره اي  رحماني فضلي، در جلس
ــش رئيس جمهور به يك خبر تعريف كرد و گفت: يك روز  از واكن
ــقوط شهرهاي كربال و نجف وجود دارد،  خبر آوردند كه امكان س
رئيس جمهور در آن جلسه گفت اين شهرها خط قرمز ماست و اگر 
ــد چنين اتفاقي بيفتد، هيچ محدوديتي در عمليات وجود  قرار باش

نخواهد داشت.
ــور را مهم و  ــر، وي اين تصميم رئيس جمه ــزارش مه ــه گ  ب
ــت و اضافه كرد: بتازگي كه داعش به كردستان  ــجاعانه دانس ش
ــئوالن كردستان درخواست كمك از ايران  عراق حمله كرد، مس
داشتند و جمهوري اسالمي عالوه بر ارائه مشاوره، نيروهاي آنان 

را ساماندهي كرد.
 خاطره گويي وزير اطالعات 

از دوران جواني
سخنراني وزير اطالعات در اجالس روساي آموزش و پرورش 
كشور با حاشيه هايي از جمله عكاسي وزير اطالعات و اشاره علوي 

به سابقه بازيگري اش در تئاتر همراه بود. 
ــي به نقل از علوي نوشته است:  ــي از اين حواش ايرنا در گزارش
ــي  ــديم، اول كار در فضاي عكاس ــا كه از مادر، آخوند زاده نش «م
ــي و در تركيب رنگ ها تسلط خوبي  بوديم؛ بعد رفتيم در كار نقاش
ــبزي مي خواستيد چمني، مغز  ــما هر رنگ س پيدا كرده بوديم، ش
ــته اي، زيتوني و لجني، هرچه مي خواستيد با تركيب رنگ ها  پس
ــابقه هنري وزير اطالعات، با  ــاختيم.» حضار با اطالع از س مي س
ــه آنها اين گونه گفت:  ــويق پرداختند كه علوي ب كف زدن به تش

«خدا خيرتان بدهد كه براي لجني هم كف مي زنيد.»
وكيل مهدي هاشمي:  شكايت مي كنيم

ــمي درباره  ــيدوحيد ابوالمعالي، وكيل پرونده مهدي هاش س
ــه اين كه دادگاه  ــت: با توجه ب ــات دادگاه موكلش گفته اس جزئي
ــت كنم، اما  ــم در مورد جزئيات صحب ــت، نمي توان غيرعلني اس
ــت را هم  ــمي و وكاليش حتي يك خط كيفرخواس مهدي هاش
ــار مطالب داخل  ــول ندارند. به گزارش فارس، وي درباره انتش قب
ــانه ها گفت: ما در اين خصوص گاليه   ــوي برخي رس دادگاه از س
ــانه هاي خاص  داريم كه چرا برخي از مطالب دادگاه در برخي رس
ــود؛ در حالي كه جلسه دادگاه غيرعلني است و نبايد  منتشر مي ش
مطالب مطرح شده در رسانه ها منتشر شود. انتشار اين گونه مطالب 
ــت و ما عليه اين  ــي كيفري اس ــانه ها برخالف آيين دادرس در رس

رسانه ها شكايت مي كنيم.
 نظر جبهه پايداري 

درباره حمايت از احمدي نژاد
ــقاي بي ريا، سخنگوي جبهه پايداري با اشاره  محمدناصر س
ــوم گفت: جبهه پايداري  ــه راي عدم اعتماد مجلس به وزير عل ب
ــت و افرادي از  ــوم نقش نداش ــتيضاح وزير عل ــي در اس به تنهاي
ــاي اصولگرا نيز با ما هم راي بودند. به گزارش فارس، وي  گروه ه
همچنين بيان كرد: عملكرد ديگر وزرا زير ذره بين دقيق نمايندگان 
ــتي انجام ندهند، نمايندگان  قرار دارد كه اگر وظايف خود را بدرس

مجلس وظيفه دارند آنها را استيضاح كنند. 
ــايت انتخاب به نقل از سقاي بي ريا نوشته است:  همچنين س
ــترك بدهيم و  ــت مش ــال دارد با ديگر اصولگرايان فهرس احتم
تالشمان اين است كه به سمت وحدت رفته و مشتركات را به هم 
ــخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين كه  نزديك تر كنيم. او در پاس
اگر آقاي احمدي نژاد بخواهد مجددا فعاليت سياسي بكند و نامزد 
ــود، آيا جبهه پايداري باز هم از وي حمايت خواهد كرد يا خير،  ش
گفت: آقاي احمدي نژاد ديگر صالحيت ندارد، بنابراين جبهه از وي 

هيچ حمايتي نمي كند.
 هزينه 100 هزار دالري

 براي يك سفر غيرضروري
ــيون اصولگرايان  ــي، عضو فراكس ــد امير آبادي  فراهان احم
مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، مدعي سفر غيرضروري 
از سوي هياتي به يكي از كشورها شد كه در اين سفر به هريك از 

اعضا 1500 دالر پاداش داده شده است.
ــفر يك هفته  اي كه 13  ــن نماينده مجلس گفته در اين س  اي
ــتند، صد هزار دالر هزينه شده است.  ــئوالن حضور داش نفر از مس
ــفر مي روند، روزانه 180 دالر حق  ــئوالني كه به س وي افزود: مس

ماموريت مي گيرند.

بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اعضاي ستاد 
ــهيد اصناف و بازار كشور كه در بيست  كنگره ملي ده هزار ش
و ششم خرداد 1393برگزار شده بود، صبح ديروز در نشستي 
كه به همين منظور در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار 

شد، منتشر گرديد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي در اين 
ديدار ورود اصناف و بازاريان كشور در جريان مبارزات انقالبي 
ــمردند و  ــالمي برش را يكي از حوادث مهم تاريخ انقالب اس
ــان كردند: بازاريان متدين در سراسر كشور از اولين  خاطرنش
ــل در طول نهضت  ــه به نداي امام راح ــي بودند ك گروه هاي

لبيك گفتند و فضاي كشور را در سال 1341 گرم كردند.
ــاره به تالش هاي ارزنده اصناف در جريان  ــان با اش ايش
ــالمي و دفاع مقدس تاكيد كردند: برخي  پيروزي انقالب اس
از اصناف خود به جبهه ها رفتند يا كار خود را به جبهه بردند يا 
ــت يادبودي همراه  به جبهه ها كمك مالي كردند كه الزم اس

با محتواهاي خوب و درخور آنها برگزار شود.
ــهداي  ــياري از ش رهبر معظم انقالب با بيان اين كه بس
ــناخته شده نيستند، برگزاري اين  برجسته اصناف و بازار، ش
كنگره را اقدامي بجا دانستند و تصريح كردند: برگزاري كنگره 
شهداي اصناف و بازار يقينا به احياي نام اين آبرومندان نظام 

اسالمي و انقالب اسالمي كمك خواهد كرد. 

خليفه اى كه ازكاخ سفيد برخاست
كشورهايى كه پيش از اين از داعش حمايت مى كردند اكنون نسبت به تهديد منافع شان از سوى اين گروه احساس خطر مى كنند

ادامه از صفحه اول
ــي، ناگهان از دايره  ــل ديپلمات آمريكايي در ليب ــس از قت  پ
ــد و جالب اينجا بود كه همزمان پترائوس هم  توجهات خارج ش

به جرم داشتن «دوست دختر» حذف شد.
ــيد تا در  ــدن نقش النصره، نوبت به داعش رس با كمرنگ ش
ــوريه قدرت خود را افزايش دهد. حاال داعش تنها اميد غرب  س
ــوريه  ــت دادن ارتش س و برخي متحدان منطقه اي براي شكس
ــزاب مخالف دولت  ــي منابع خبري به نقل از اح ــده بود. برخ ش
تركيه فاش كردند كه رهبران اين گروه چند نشست با سرويس 
اطالعاتي اين كشور و چند نشست مشترك با مقامات اطالعاتي 
ــتان و قطر داشته اند و با تسلط بر منابع نفتي، توان  تركيه، عربس
اقتصادي خود را افزايش دادند. با اين حال حضور حزب اهللا لبنان 
ــقوط دمشق و  ــور، مانع از س ــوريه و تقويت ارتش اين كش در س
ــي ها كه با  ــد و به همين منظور داعش ــدرت گرفتن داعش ش ق
شكست پياپي كنفرانس هاي به اصطالح صلح در سوريه، ديگر 
مجالي براي موفقيت در اين كشور نمي ديدند، بتدريج از زمستان 
ــدند و چادرهاي تحصن االنبار، بهترين مكان  91 وارد عراق ش

براي سازماندهي آنان در شمال عراق محسوب مي شد.
ــتابان به  ــده بود، ش ــي كه متوجه اين نفوذ تدريجي ش مالك
واشنگتن رفت تا در چارچوب توافق نامه امنيتي، آمريكا را براي 
ــفيد  ــرد كاخ س ــخ س مهار داعش در عراق مجاب كند، اما پاس
ــنگتن از  ــت، مهر تائيد ديگري بر حمايت واش ــه اين درخواس ب

تروريست هاي داعش بود.
ــال برپا بود تا فضا براي  چادرهاي اعتراضي در عراق، يك س
عرض اندام داعش در روز بيستم خرداد و سقوط موصل مهيا شود 

و اين آغاز ماموريت ديگر داعش بود.

 وقتي چاقوي تروريسم دسته خود را مي بَُرد
تنها 72 روز از بيستم خرداد و سقوط موصل و اعالم خالفت 
ــت، اما در همين مدت هزاران عراقي  سركرده داعش مي گذش
ــر  ــده و جنايت هاي نماديني چون س ــته ش ــط داعش كش توس
ــردن زندانيان و  ــده به گور كردن، دونيم ك ــان ها، زن بريدن انس
ــوي اين گروه رقم  ــع اعضاي بدن افراد مقابل دوربين از س قط
خورده است. سكوت آمريكا در برابر همه اين جنايت ها تا زماني 
ــيد، ادامه يافت و حتي باعث صدور  كه مالكي از قدرت كنار كش

يك قطعنامه شوراي امنيت نيز نشد.
با وجود اين همان كه داعش به اربيل نزديك شد و روياروي 
ــيد كه مبادا  ــنگتن ترس كردهاي متحد آمريكا قرار گرفت، واش
ــود و براي همين،  ــراي خيانت النصره در بنغازي تكرار ش ماج

حمالتي نه نابودكننده، بلكه نمايشى عليه داعش انجام داد.
با اين حال به  نظر مي رسد كه سرويس هاي امنيتي غرب و 
اعراب منطقه، نگران انجام عمليات از سوي داعش در بيرون از 

مرزهاي عراق و سوريه هستند. نقطه عطف اين تغيير رويكرد، 
ــل دوربين  بود؛ اقدامي  ــر بريدن خبرنگار آمريكايي در مقاب س
ــود پس از آن صورت گرفت كه تروريست هاي  كه گفته مي ش
داعش نتوانسته بودند پول درخواستي بابت آزادي اين خبرنگار 

را دريافت كنند.
ــبيه به اين، ممكن است در هر نقطه اي از خاك  عمليات  ش
ــت كه  ــايد براي همين اس ــود. ش آمريكا و متحدانش تكرار ش
ــس، دو ماه پس از جنايات  ــت وزير انگلي ديويد كامرون،  نخس
ــه سال پس از خشونت هايشان در سوريه،  داعش در عراق و س
ــرمقاله روزنامه ساندي تلگراف نوشت: «اگر پيشروي اين  در س
ــود، ممكن است ما را در خيابان هايمان  گروه تندرو متوقف نش
ــاندر، وزير امور  ــس هدف قرار دهند» و داگالس الكس در انگلي
ــي تلگراف تأكيد كرد:  ــايه انگليس هم در ديل خارجه دولت س
ــيل  ــوريه همزمان با س ــالمي در عراق و س «اعالم خالفت اس
ــوب  ــذب جهاديون از غرب، نگراني امنيتي درجه دوم محس ج

نمي شود بلكه نخستين تهديد امنيتي است.»
ــرويس هاي امنيتي غرب كه به ياد دارند القاعده چگونه  س
در يازدهم سپتامبر عليه مهم ترين حامي خود دست به عمليات 
ــد در ليبي، النصره چطور آبروي ديپلماتيك  زد و به ياد مي آورن
ــنگتن را به خطر انداخت، حاال نگران خيانت سومين گروه  واش
ــتي هستند زيرا به تجربه دريافته اند چاقوي تروريسم،  تروريس

هميشه دسته خود را مي بُرد.

 نگراني از دست پرورده قرن 21 آمريكا
ــت كه داعش  ــخت نيس ــن نكته خيلي س ــروز درك اي ام
ــت، براي به انحراف كشاندن بيداري  ــت پرورده آمريكاس دس

اسالمي و سرنگوني اسد در سوريه.
ــنده آمريكايي  ــي، تاريخ نگار و نويس ــتفن گريفين تارپل اس
در اين  باره در گفت وگو با پرس تي وي تصريح كرده است: «گروه 
ــت پرورده  ــد القاعده محصول و دس ــتي داعش همانن تروريس
سازمان هاي اطالعاتي غرب از جمله سياست. كشورهاي عضو 
ناتو از جمله آمريكا، انگليس و فرانسه از حاميان اصلي و عوامل 
ــكل گيري داعش بوده اند. عناصر داعش در اردوگاه هاي ناتو  ش
در اردن آموزش ديدند و در پايان سال 2011  از ليبي به تركيه و 

از آنجا به شمال سوريه آورده شدند.»
ــين  ــان نگروپونته، مدير پيش ــي ج ــه حت ــر اين ك جالب ت
ــت گفته  ــم در مصاحبه با ديلي بيس ــي آمريكا ه ــات مل اطالع
ــالمي  ــئول و مقصر در پيدايش گروه دولت اس كه «آمريكا مس
ــوريه بوده است.» او درباره روابط واشنگتن با ابوبكر  عراق و س
ــم تاكيد كرد كه «ما او را آزاد كرديم و حاال او براي  ــدادي ه البغ

انتقامگيري آمده است.»
ــد كه داعش، حامي اصلي  اين اعترافات پس از آن مطرح ش
ــر بُريد. حزب اهللا  خود را هدف قرار داد و خبرنگار آمريكايي را س

ــدن خبرنگار  ــر بُري ــه در محكوميت س ــه اي ك ــان در بياني لبن
ــت كه  ــاد آمريكايي ها آورده اس ــرده به ي ــي صادر ك آمريكاي
ــليحاتي رسانه اي از گروه هاي تروريستي  «حمايت مالي و تس
ــكار اين گروه در  ــاك در قبال جنايت هاي آش ــكوت هولن و س
سوريه و عراق و ديگر كشورها، عامل اصلي چنين جنايت هاي 

وحشتناكي است كه همگان را تهديد مي كند.»
به  دنبال رسوايي داعش، حاال كم كم كشورهاي حامي تندروها 
در سوريه، مواضع خود را تعديل كرده و به  عنوان مثال، وزير امور 
خارجه قطر با بيان اين كه دوحه از گروه هاي تندرو از جمله داعش 
به هيچ وجه حمايت نمي كند، گفته است: ديدگاه گروه هاي تندرو 

نسبت به منطقه با ديدگاه دوحه همخواني ندارد.
سعود الفيصل،  وزير امور خارجه عربستان كه گفته مي شود 
ــيني  ــش بوده، در عقب نش ــده مالي داع ــورش تأمين كنن كش
ــم فراتر نهاده  ــران منطقه، پا را از اين ه ــي در قبال بح تاكتيك
ــوريه  ــت كه رياض ديگر در پي تغيير دولت س و تاكيد كرده اس

نيست.

 تراژدي 11 سپتامبر تكرار مي شود؟
ــنگتن  ــت واش ــا وجود اين اعترافات و كنايات، معلوم نيس ب
به اين زودي ها بخواهد پرونده گروهكي را كه قريب به ده سال 
ــده، ببندد. به همين دليل است  براي پيدايش آن وقت صرف ش
ــه برخي مي گويند آنچه اقدامات امنيتي براي غلبه بر داعش  ك
ــده، نمايشي است و آمريكا به بهانه حضور داعش در  خوانده ش
ــعه عمليات نظامي در خاك سوريه را دارد؛  ــوريه، قصد توس س
اقدامي كه معلوم نيست تا چه اندازه با دولت اين كشور هماهنگ 

است.
ــراي انحراف افكار  ــش را بهترين ابزار ب ــي ديگر داع برخ
ــه فقر و  ــور علي ــي اين كش ــران داخل ــكا از بح ــي آمري عموم
ــت كه هنوز  ــايد به همين دليل اس ــژادي مي دانند. ش تبعيض ن
ــرده و احتمال آن  ــه نهايي را به داعش وارد نك ــنگتن ضرب واش
ــت ها  ــت پرده به همراهي خود با اين تروريس مي رود كه در پش
ــت كه به عقيده صاحب نظران،  ادامه  دهد.اين همه در حالي اس
ــي قرن بيست و يكم نيازي به سوپرمن  مهار زامبي هاي سياس
ــم «world war Z» در زمان  ــه چون قهرمان فيل ــدارد ك ن

سفر كند.
توقف پيشروي تروريست هاي چشم  آبي، نياز به شكل گيري 
ــراي طرح «جهان  ــكاري با ايران براي اج ــراي هم اراده اي ب
ــونت و افراطي گري» دارد؛ همان طرحي كه يك  عاري از خش
ــازمان ملل ارائه داد و با  ــال قبل روحاني در مجمع عمومي س س
وجود اين پايبند نبودن برخي كشورها به آن باعث شد تا داعش، 
چونان مرده اي متحرك، جهان زندگان را با تهديد مواجه كند؛ 
ــپتامبر ديگر رقم نخورد،  ــايد تا يك يازدهم س تهديدي كه ش

كسي آن را در كاخ سفيد جدي نمي گيرد.

رهبر معظم انقالب:
بازاريان متدين از اولين گروه هايي بودند 

كه نداي امام را لبيك گفتند

ــورمان ديروز پس از ديدار با مراجع  وزير امورخارجه كش
ــا بايد به كمك و  ــف گفت: امروز همه تالش ه ــد در نج تقلي
ــات دولت و مردم عراق بينجامد تا به اميد خدا به مبارزه با  نج

تروريسم منجر شود.
ــواد ظريف در جمع خبرنگاران  به گزارش ايرنا، محمدج
گفت: هدف ايران همان طور كه اعالم شد تاكيد بر ضرورت 
ــعه و امنيت عراق است كه  وحدت ملي، تماميت ارضي، توس
ــئوالن مختلف در عراق  ــن زمينه با مقامات و مس ــن در اي م

صحبت كرده ام.
ــهر  ــيعه در ش وي درباره ديدارهاي خود با مراجع تقليد ش
ــد تا از نظرات مراجع و آيات  ــرف گفت: فرصتي ش نجف اش

استفاده كنم.
ــدار با مقامات و  ــي كه براي دي ــتگاه ديپلماس رئيس دس

ــئوالن بلندپايه شيعه، اهل سنت و اقليم كردستان عراق  مس
ــت بعد از ديدار با حضرات آيات  ــور سفر كرده اس به اين كش
ــعيد حكيم و فياض، براي  ــتاني، بشير نجفي، محمدس سيس
ــي(ع) رفت. وي  ــرت اميرالمومنين عل ــارت به حرم حض زي

سپس نجف اشرف را به مقصد كربالي معلي ترك كرد.
ــن در ديدار با جمعي از مقامات  ــر امور خارجه همچني وزي
اهل سنت عراق بر تكميل روند سياسي و تسريع در تشكيل 

دولت فراگير در اين كشور تاكيد كرد. 
ــن از آمادگي تهران در حمايت  ــر امور خارجه همچني وزي
ــي فعال اين  از دولت و ملت عراق و تمامي گروه هاي سياس
كشور در جهت صيانت از تماميت ارضي، وحدت ملي، قانون 
ــراي حل و فصل  ــل به راهكارهاي قانوني ب ــي و توس اساس

مشكالت عراق خبر داد.

ظريف و اشتون، دوشنبه ديدار مي كنند
ــخنگوي كاترين  ــيس، س ــن حال مايا كوچيانس در همي
اشتون، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اعالم كرد كه 
ــورمان و اشتون هفته آينده در بروكسل  وزير امور خارجه كش

ديدار و در مورد برنامه هسته اي ايران گفت وگو مي كنند. 
ــيس گفت:  ــه گزارش ايرنا و به نقل از رويترز، كوچيانس ب
تائيد مي كنم كه اشتون اول سپتامبر (دهم شهريورماه) براي 
گفت وگو در مورد برنامه هسته اي ايران با وزير خارجه ايران 

در بروكسل مالقات مي كند.
محمدجواد ظريف نيز پيش از اين ضمن تائيد خبر سفرش 
ــور اروپايي در چند روز آينده، گفته بود: با كاترين  ــه كش به س
ــت خارجي اتحاديه اروپا در بروكسل  اشتون، مسئول سياس

درباره مذاكرات هسته اي ديدار و گفت وگو مي كنم.

همه تالش ها بايد به نجات مردم عراق بينجامد
وزير امور خارجه:

وزيرامورخارجه كشورمان ديروز با مراجع تقليد در نجف اشرف ديدار و گفت وگو كرد

ــترى با بيان اين كه دولت در پيگيرى پرونده هاى  وزير دادگس
فساد و بازگرداندن حقوق بيت المال به خزانه، مصمم است درباره 
ــيه ها رخ داده  پرونده تخلفاتى كه در وزارت علوم در موضوع بورس
ــكيل داده و در  ــود، افزود: دولت كميته اى را در وزارت علوم تش ب
ــت  ــت از مواردى كه تخلف صورت نگرفته اس اولين گام قرار اس
حمايت الزم صورت گيرد زيرا دولت به تعهدات خود وفادار است.

ــي پورمحمدي در  ــزي خبر، مصطف ــزارش واحد مرك ــه گ ب
نشستي خبري كه به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود در مورد 
پرونده هايى كه تخلف رخ داده است نيز گفت: افرادى كه فضاى 
تحصيل پيدا كرده اند، از ادامه تحصيل محروم نمى شوند اما هزينه 
ــان بپردازند و امتيازاتى نظير استخدام و تدريس هم  را بايد خودش
از آنان سلب مى شود.وزير دادگسترى افزود: در موضوع بورسيه ها 
اگر مسئوالن تخلفى كرده باشند، اين تخلفات قابل تعقيب است.

ــه حقوق جوانان و  ــت: البته چون اين موضوع ب ــدى گف پورمحم
ــگاه  ــود، بايد حرمت و جايگاه دانش تحصيلكردگان مربوط مى ش
ــود و دولت با وجود اين كه در مبارزه با فساد قاطعيت دارد،  حفظ ش

اما در موضوع بورسيه ها با مالحظه كامل حركت مى كند.
ــى مبنى بر اين كه آيا مدرك افرادى  ــخ به پرسش وى در پاس
ــيه شده اند باطل مى شود يا نه ؟ گفت: در اين  كه غيرقانونى بورس
ــخ داد اما قرار ما اين است كه از  باره نمى توان به صورت قاطع پاس
ــود و فقط هزينه تحصيل را  ادامه تحصيل اين افراد جلوگيرى نش
ــان بپردازند. وزير دادگسترى خاطرنشان كرد: با اين حال  خودش

هنوز در اين باره تصميم كاملى گرفته نشده است.

 انتقاد از نرخ بيمه شخص ثالث
ــخنانش گفت: با  ــش ديگري از س ــترى در بخ وزير دادگس
ــخص ثالث  ــاى صورت گرفته فكر مى كنيم كه بيمه ش برآورده
ــازمان هاى بيمه، عددى نزديك  ــد اما س بايد زير 20 درصد باش

30 درصد ارائه كرده اند كه ما اين رقم را قبول نداريم.
ــازمان بيمه  ــان درباره رقم مورد نظر س وي افزود: كارشناس
بررسى كردند و ظاهراً البى آنها در مجلس و بيرون مجلس فعال 

است و ما ادعاى آنان را قبول نداريم و اين همه هزينه براى خدمات 
بيمه اى را غيرحرفه اى مى دانيم.

ــى ناموفق مى دانيم اما  ــت: ما اين بيمه ها را بنگاه هاي وى گف
تصميم گيرى در مورد نرخ بيمه به عهده شوراى عالى بيمه است.

ــاره آخرين وضع پرونده بابك زنجاني گفت: من ابتدا  وى درب
درباره  اين نام هاى اختصارى بايد بگويم كه بايد اين رويه اصالح 
شود چرا كه اگر پرونده به حدى از تخلف رسيد بايد اسامى را بگوييم 
و ما در اين مورد پيگيريم تا اين موضوع از طريق قانون حل شود.

پورمحمدى افزود: درباره پرونده بابك زنجانى كار زيادى صورت 
ــخصى و پول  ــت نه ش گرفته و اين پرونده، پرونده بزرگ ملى اس
ــده كه همه همت دولت برگشت  فراوانى در اين پرونده جابه جا ش

اين پول به بيت المال است.
وى گفت: ما با اين همه مذاكره و رفت و آمد و نزديك به يك 
سال جدال در بحث هسته اى و اين همه فشار سنگين، حدود شش 
ميليارد دالر از حقوق ملت را پس گرفته ايم و اين در حالي است كه 
ــده بابك زنجانى، رقمي بيش از دو  ميليارد و 600 ميليون  در پرون
يورو مطرح است. وى گفت: به اين كه ادعا مى شود پول ها در خارج 
است يا اين كه برخى گفته اند پول ها را مى آوريم خوشبين نيستيم 
ــا از هيچ راهكارى هم دريغ نمى كنيم و از هر احتمال كمى هم  ام
باشد كه حقوق مردم بازپس گرفته شود استقبال مى كنيم تا پول ها 

به بيت المال بازگردانده شود.

 در پرونده كرسنت عدد و رقمي مطرح نيست
ــى  مبنى بر اين كه بر اساس  ــخ به پرسش پورمحمدي در پاس
ــه اى براى ايران منظور  ــنت، چه جريم حكم نهايى قرارداد كرس
ــت، افزود: اين پرونده پيچيده است و فرآيند خاص خود  ــده اس ش
را دارد و در تائيد يك سرى حقوق براى طرفين در مرحله ابتدايى 
ــت و ادامه اين فرآيند دادرسى، مسيرى طوالنى مى خواهد كه  اس
ــد.وى گفت: هيچ عدد  ــايد نيازمند به مذاكره و تفاهم هم باش ش
محكوميتى در پرونده وجود ندارد و هر كسى بر اساس برداشت و 

محاسبه خود، اعداد و ارقامى را بيان مى كند.

ــل مذاكرات با  ــرژي اتمي از آخرين مراح ــازمان ان رئيس س
مقامات روس براي ساخت نيروگاه هاي هسته اي جديد در بوشهر 

خبر داد.
ــم  ــزارش واحد مركزي خبر، علي اكبر صالحي در مراس به گ
ــازمان مديريت صنعتي   ــت تفاهم همكاري با س امضاي يادداش
ــال آغاز شود ممكن است  ــاخت اين نيروگاه ها امس افزود: اگر س
ــال آينده بتوانيم آن را وارد مدار كنيم گرچه اميدواريم  تا 8ـ  7 س
ــورهاي  ــم زمان را كوتاه تر كنيم. وي همچنين گفت: كش بتواني
ــتند كه مذاكرات با  ديگري در اين زمينه با ما در حال مذاكره هس
برخي از اين كشورها بسيار مقدماتي است،  اما با برخي ديگر تا حد 
ــرفت كرده است .رئيس سازمان انرژي اتمي با  قابل توجهي پيش
ــاره به امضاي تفاهم نامه همكاري با وزير بهداشت در چند ماه  اش
گذشته گفت: براساس آن تفاهم نامه سازمان انرژي اتمي به توليد 
سانتريفيوژهاي توبوالر براي توليد واكسن هاي دامي مي پردازد 
ــن هاي انساني توليد مي كند. صالحي افزود:  و در آينده نيز واكس
چرخش اين سانتريفيوژها از 16 هزار دور تا 80 هزار دور است كه 

فناوري بسيار پيشرفته اي است. 

شناسايي خرابكاري ها در سازمان انرژي اتمي
ــازمان انرژي اتمي گفت:  همچنين زارعان، معاون امنيتي س
تمام خرابكاري هاي سخت افزاري و نرم افزاري در سازمان انرژي 
اتمي با همكاري وزارت اطالعات شناسايي شده و قبل از استفاده 

از تجهيزات، اميد دشمن به نااميدي تبديل شده است. 
ــازمان  ــگاه خرابكاري صنعتي در س وي در رونمايي از نمايش
ــه و  ــورهاي آلمان، فرانس ــت كش انرژي اتمي با بيان اين كه دس
انگليس به سرگروهي آمريكا در اين فرآيند مشخص است، بيان 
ــه دارد و اگر از نظر بين المللي اتفاقي  ــرد: قطعا اين رويكرد ادام ك
ــت و اين روند هزينه  ــوري نيس ــد، اتهامي متوجه فرد يا كش بيفت

كمتري براي بيگانگان دارد.
 زارعان ادامه داد: اين نوع فعاليت هاي خرابكارانه تنها مختص 
ــاس ديگر نيز اين  ــت و در مخابرات و مراكز حس ــته اي نيس هس

رويكرد وجود دارد.
ــاي مختلف از صنعت  ــا در عرصه ه ــايي خرابكاري ه  شناس
ــته اي شروع شد و كارگروه هايي در ارگان هاي ديگر تشكيل  هس

شده و اقدام به خنثي سازي كرده اند.

لغو امتياز  استخدام و تدريس  بورسيه  شده هاى متخلف

مذاكره با روسيه براي ساخت نيروگاه جديد هسته اي

پورمحمدى:  اين افراد از ادامه تحصيل محروم نمى شوند اما هزينه را بايد خودشان بپردازند

ــي و آفريقاي وزير  ــان،  معاون عرب ــين اميرعبداللهي حس
ــده بود، عازم  ــه از پيش اعالم نش ــفري ك ــه در س امور خارج

عربستان سعودي شد.
ــروز عازم رياض  ــد وزارت امور خارجه دي ــن مقام ارش اي
ــفر  ــعودي ديدار و گفت وگو كند. اين س ــد تا با مقامات س ش
ــفر  ــود كه محمدجواد ظريف به عراق س در حالي انجام مي ش

كرده است.
ــفر  ــا، اميرعبداللهيان در جريان اين س ــزارش ايرن ــه گ ب
ــتان سعودي  ــعود الفيصل، وزير امور خارجه عربس ديدار با س
ــور را  ــائل مورد اهتمام و عالقه دو كش و گفت وگو درباره مس

در برنامه دارد.
ــايت عصر ايران درباره اهداف احتمالي اين سفر نوشته  س
ــده معاون عربي و آفريقاي  ــت كه سفر از پيش اعالم نش اس
ــد كه گفته  ــتان در حالي انجام ش ــر امور خارجه به عربس وزي
ــود اين سفر با سرنگوني پهپاد اسرائيلي در نطنز مرتبط  مي ش
ــورمان اعالم كرده اند پهپاد يادشده  ــت زيرا مقامات كش اس
ــي  ــورهاي منطقه وارد عمليات جاسوس از طريق يكي از كش

عليه ايران شده است.براساس گزارش اين سايت، تحليلگران 
ــرائيلي  حوزه دفاعي اين احتمال را طرح كرده اند كه پهپاد اس
ــرخ و  ــواحل درياي س از طريق ناوهواپيمابر آمريكا كه در س
ــت براي جاسوسي عليه  ــتان سعودي مستقر اس حريم عربس

ايران پرواز كرده است.
هنوز مقامات اسرائيلي يا آمريكايي واكنشي به سرنگوني 
ــان نداده اند و عالوه  ــده و ارتباط آن با آمريكا نش پهپاد يادش
ــما درباره مبدا پرواز اين  ــورمان رس بر اين هنوز مقامات كش
ــفر اميرعبداللهيان  ــن حال س ــخني نگفته  اند.با اي ــاد س پهپ

به گمانه زني ها در اين ارتباط دامن زده است.
ــود معاون وزير امورخارجه ايران در  همچنين گفته مي ش
ــر تبادل نظر درباره روابط  ــعودي عالوه ب رايزني با مقامات س
دوجانبه درخصوص تحوالت غزه، سوريه، عراق، لبنان و يمن 
نيز رايزني خواهد كرد. اين رايزني ها يك روز پس از آن صورت 
مي گيرد كه برخي منابع خبري به نقل از سعود الفيصل اعالم 

كردند رياض به  دنبال سرنگوني دولت بشار اسد نيست.
ــار  ــتار» لبنان هم با انتش ــش از اين روزنامه «ديلي اس پي

تحليلي از احتمال توافق و همكاري ايران و عربستان سعودي 
ــر داده بود.  ــكيل دولت جديد در لبنان خب ــهيل تش براي تس
ــته اين روزنامه، توافق تهران و رياض مي تواند از خطر  به نوش

نفوذ داعش به اين منطقه جلوگيري كند.
ــتر اميرعبداللهيان  ــد از ياد برد كه پيش ــو، نباي از ديگر س
ــتان به عنوان كشوري كه در ترور  به صورت ضمني از عربس
ــفارت  ــتي مقابل س ديپلمات ايراني در يمن و انفجار تروريس
ــت داشته نام برده و هشدار داده بود كه در  ايران در بيروت دس

آينده اقدامات ضدايراني اين كشور علني خواهد شد.
ــد مذاكرات معاون ظريف با  ــه اين ترتيب به  نظر مي رس ب
ــد در حوزه هاي مختلفي  ــتان مي توان وزير امورخارجه عربس

به صورت جدي مطرح شود. 
هر چند سفر وزير امور خارجه كشورمان به عربستان چند 
ماهي است كه فقط در سطح گمانه زني رسانه اي مطرح شده 
ــت، اما به  نظر مي رسد سفر ناگهاني معاون  ــده اس و عملي نش
ــه رياض مي تواند باب تازه اي براي گفت وگوهاي تهران  او ب

ـ رياض بگشايد.

گمانه زني ها درباره اهداف سفر معاون ظريف به رياض

فرمانده هوافضاى سپاه خبر داد:
آغاز رمزگشايى از پهپاد صهيونيستى

ــپاه پاسداران انقالب اسالمي با  فرمانده نيروي هوافضاي س
ــاره به انهدام پهپاد جاسوسي رژيم صهيونيستي، تصريح كرد:  اش
ــورهاي  ــاد از نوع «هرمس» و مبدا پرواز آن يكي از كش ــن پهپ اي

منطقه بوده است.
ــردار اميرعلي حاجي زاده، در تشريح  ــپاه نيوز، س به گزارش س
ــنبه  ــاقط كردن آن گفت: روز ش جزئيات نفوذ اين پهپاد و نحوه س
ــوي پدافند نيروي  ــين از س ــد هواپيماي بدون سرنش يك فرون
هوافضاي سپاه ساقط شد؛ اين هواپيماي بدون سرنشين ساخت 
ــت تا  ــوع «هرمس» بوده كه قادر اس ــتي و از ن ــم صهيونيس رژي
ــد، همچنين با يك بار  ــعاع 800 كيلومتري عمليات انجام ده ش

سوختگيري تا 1600 كيلومتر مسافت را طي مي كند.
ــن هواپيما 5 / 5 متر  ــر بال اي ــي زاده افزود: فاصله دو س حاج
ــت؛ پهپاد ساقط شده  ــان مي دهد از نوع متوسط اس ــت كه نش اس
ــت و به دليل آن كه با  ــز به دو دوربين جلونگر و پهلونگر اس مجه
ــده، امواج رادار را جذب كرده و قابل  ــي طراحي ش  هدف جاسوس
رهگيري نيست.فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با ارائه توضيحاتي 
درخصوص نحوه ساقط كردن اين پهپاد جاسوسي ادامه داد: پس 
از اعالم خبر از سوي شبكه يكپارچه پدافند كشوري كه مسئوليت 
ــت و  رهگيري توسط رادارهاي منطقه، اين پهپاد  آن با ارتش اس

ــروي هوافضاي  ــك زمين به هواي پدافند ني ــي با موش جاسوس
ــد.وي با بيان اين كه با توجه به سوخت زياد و  ــرنگون ش ــپاه س س
اصابت موشك، اين پهپاد آتش گرفته و منهدم شده است، گفت: 
ــت آمده كه در حال  ــالم به دس  قطعاتي از اين پهپاد به صورت س

تجزيه و تحليل آن هستيم. 
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با بيان اين كه نمونه قبلي اين 
ــده بود،  اما اين پهپاد از نوع پيشرفته تر  ــوريه ساقط ش پهپاد در س
است، تصريح كرد: برد عملياتي اين پهپاد جاسوسي نشان مي دهد 
كه از سرزمين هاي اشغالي حركت نكرده، بلكه مبدا پرواز آن يكي 
از كشورهاي منطقه بوده و در اين خصوص سرنخ هايي به دست 

آورده ايم كه در حال بررسي آن هستيم.
وي خاطرنشان كرد: نيروهاي مسلح ما اعم از سپاه و ارتش در 
ــايي و رهگيري در آمادگي كامل به سر مي برند  بخش هاي شناس
ــود، متجاوزان با پاسخ  و در صورتي كه اين گونه اقدامات تكرار ش

كوبنده ما مواجه خواهند شد.
ــر اين كه  ــي مبني ب ــخ به پرسش ــي زاده در پاس ــردار حاج س
ــالمي و نيروهاي مسلح به اين  ــخ سپاه پاسداران انقالب اس پاس
ــخي را براي  تجاوزگري چه خواهد بود، گفت: ما حق هرگونه پاس

خود قائل هستيم.
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