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آزمون داوطلبان مجلس خبرگان
 15 شهریور

طبق مصوبه فقهای شورای نگهبان، مراحل ثبت نام داوطلبان شرکت 
در آزمون علمی الزم برای مجلس خبرگان رهبری اعالم شد.

به گزارش روابط عمومی شــورای نگهبان، براساس مصوبه فقهای 
شورای نگهبان مراحل ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون علمی الزم 

برای مجلس خبرگان رهبری به شرح ذیل اعالم می گردد:
1- تاریخ ثبت نام: 15 مرداد 1394 تا پایان مرداد 1394
2- محل ثبت نام: دبیرخانه خبرگان رهبری واقع در قم

3- تاریخ برگزاری امتحان: یکشنبه پانزدهم شهریور

بازبینی و اصالح برخی تعرفه های گمرکی
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، بازبینــی و اصالح برخی 
تعرفه هــای گمرکی جداول آیین نامه اجرایی قانوِن مقرراِت صادرات و 

واردات به تصویب هیئت وزیران رسید.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 
1394/5/3 بــرای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور 

اقتصادی و دارایی ابالغ کرد.
همچنین براساس مصوبه هیئت وزیران مبلغ سیصد میلیارد ریال 

برای جبران خسارت سیل استان البرز اختصاص یافت.

روحانی پنجشنبه میهمان جنوب  غرب
 استان تهران است

سیدحســین هاشمی استاندار تهران در گفت و گو با  فارس، درباره 
دومین دور سفر رئیس جمهور به شهرستان های استان تهران گفت: طبق 
برنامه ریزی های انجام شده روحانی به همراه تعدادی از معاونان و وزرا 
روز پنجشنبه 15 مرداد ماه  به جنوب غرب استان تهران سفر می کند.

وی با تاکید بر اینکه اعضای دولت میهمان مردم سه شهرستان رباط 
کریم، بهارســتان و اسالمشهر خواهند بود تصریح کرد: رئیس جمهور 
صبح پنجشــنبه در ورزشگاه خلیج فارس شهرستان اسالمشهر دیدار 

عمومی با مردم خواهند داشت.
استاندار تهران تاکید کرد: مردم شهرستان های رباط کریم، بهارستان 
و اسالمشهر از ساعت 8 صبح می توانند از اعضای دولت استقبال کنند.

قوه قضائیه
 قاطع حکم مهدی هاشمی را اجرا کند

سیدحســین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در گفت وگو با تســنیم، با اشــاره به عدم اجرای حکم 
مهدی هاشــمی، اظهار داشت: آحاد مردم با حساسیت این موضوع را 
دنبــال می کنند و قصد اطالع از این موضــوع را دارند که قوه قضائیه 
به عنوان یک نماد مبارزه با مفاسد چگونه با این سمبل فساد اقتصادی 

برخورد خواهد کرد.
وی اجرای حکم هاشمی را مهم ارزیابی کرد و گفت: مردم به دنبال 
اجرای حکم هستند زیرا، اگر اجرای حکم با تعلل و تأخیر روبه رو شود 
قطعاً برداشت مردم تغییر خواهد کرد لذا انتظار داریم که دستگاه قضایی 
قاطع و محکم همان گونه که تاکنون این پرونده را پیش برده در اجرای 
این حکم نیز قاطعانه عمل کند و متخطی را به سزای عمل خود برساند 
تا مردم بدانند که آنچه در قانون اساسی بر یکسان بودن همه روی آن 

تأکید شده اثبات شود.

تسلیم استوارنامه سفیران جدید عراق
 بنین و سریالنکا

ســفیران جدید کشورهای عراق، بنین و ســریالنکا  روز گذشته 
استوارنامه های شان را به وزیر امور خارجه کشورمان تسلیم کردند. 

محمدجواد ظریف، وزیرامور خارجه کشورمان در دیدار با سفیر جدید 
عراق گفت: ایران و عراق دارای روابط ویژه ای هســتند که امیدوارم در 

همه زمینه ها گسترش یافته و تقویت شود. 
وی افزود: برای ما دولت و مردم عراق جایگاه ویژه ای دارند. 

نباید از نتیجه مذاکرات هسته ای
 استفاده جناحی کرد

به گزارش تســنیم،  محمد هاشمی رفسنجانی برادر و رئیس دفتر 
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره انتقادهای مطرح شده 
نسبت به توافق هسته ای وین، گفت: مذاکرات هسته ای و توافق صورت 
گرفته بر پایه آن یک امر ملی اســت. امری جناحی و گروهی نیست. 
بنابراین هیچ دولتی نمی تواند از این رویداد استفاده جناحی کند. اگر 
نگاه ما ملی باشــد می تواند در جهت انسجام گروه های سیاسی از آن 
اســتفاده شــود منتهی یک نکته مهم باید در نظر داشت ممکن است 
همه جنبه های توافق مثبت نباشــد. باالخره در توافق و مذاکرات هم 
جنبه مثبت وجود دارد و هم جنبه منفی بنابراین این امر ملی اســت 
و نباید از آن استفاده جناحی کرد. تفرقه در شرایط حاضر بزرگ ترین 

خطر برای جامعه اسالمی ما است.

مراســم تودیع و معارفــه 3 معاون جدید 
سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، صبح دیروز مراسم 
تودیــع و معارفه 3 تن از معاونان ســازمان تعزیرات 
حکومتــی با حضــور وزیر دادگســتری و جمعی از 

مسئوالن سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.
 در این مراسم غالمرضا حیدری که پیش از این 
مدیرکل برنامه ریزی معاونت اجتماعی قوه قضائیه و 
مســئول بررسی های استراتژیک استان تهران بود به 
عنوان معاون جدید توسعه و مدیریت سازمان تعزیرات 

معرفی شد.

همچنین ایرج حسینی صدرآبادی نیز به عنوان 
معاون حقوقی ســازمان تعزیرات منصوب شــد. وی 
نیز پیش از این مدیرکل تعزیرات اســتان خوزستان، 
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی و 
مدیرکل بازرسی و بازرس کل استان بوشهر بوده است.
عالوه بر این مجید ســجادی پناه که در سوابق 
وی قائم مقامی دانشــگاه علمــی کاربردی، معاونت 
ارزیابی و عملکرد دفتر نظارت ســازمان بازرســی و 
مشاور رئیس سازمان تعزیرات به چشم می خورد به 
عنوان معاون طرح و برنامه جدید ســازمان تعزیرات 

حکومتی منصوب شد.

تودیع و معارفه در سازمان تعزیرات حکومتی

نمایندگان مجلس در گفت وگو با کیهان:

جنایات آمریکا علیه ملت ایران
با توافق هسته ای فراموش نمی شود

سرویس سیاسی-
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با 
اشاره به اینکه رفتار ما در قبال سیاست های 
خصمانه آمریکا پس از مذاکرات وین تغییر 
نکرده است،  تاکید کردند: هیچ گاه نباید 
لیست جنایت های آمریکا در طول 36 سال  

گذشته از حافظه مردم پاک شود.
از روز پــس از توافق هســته ای در برخی از 
رسانه ها شــاهد هستیم به بهانه اتفاقاتی که در 
حوزه هسته ای افتاده است به دنبال آن هستند 
تا با قبح زدایی از سیاســت های خصمانه آمریکا 
در طول 36 سال گذشته، فضا را به سمت تطهیر 

چهره آمریکا پیش ببرند.
از همیــن روی عده ای با ذوق زدگی خاصی 
تحقق آرزوهای خود را در شکستن تابوی ارتباط 
با آمریکا و فراموش کردن خوی استکباری دولت 
آمریکا دنبال می کننــد، در حالیکه چه قبل از 
توافق و چه پس از آن هیچ تغییررفتاری از سوی 

آمریکایی ها در قبال ملت ایران دیده نمی شود.
در همین ارتباط چندی پیش رهبر انقالب در 
جمع دانشجویان در پاسخ به سوالی درباره موضوع 
مبارزه با استکبار پس از مذاکرات هسته ای تأکید 
کردند: مبارزه با استکبار و نظام سلطه، براساس 
مبانی قرآنی، هیچ گاه تعطیل پذیر نیست و امروز 

آمریکا کامل ترین مصداق استکبار است.
ایشان افزودند: به مسئولین مذاکره کننده نیز 
گفته ایم که »فقط در موضوع هسته ای حق دارید 
مذاکره کنید« و با اینکه طرف آمریکایی گاهی 
مســائل منطقه، از جمله سوریه و یمن را پیش 
می کشد، مسئولین ما می گویند: »در این مسائل 

مذاکره نمی کنیم«.

در همین ارتباط حسین نجابت نماینده مردم 
تهران در مجلس شــورای اسالمی در گفت و گو 
بــا کیهان در خصــوص ذوق زدگــی برخی از 
جریان های سیاســی برای ارتباط با آمریکا پس 
از توافق هسته ای گفت: متاسفانه برخی پس از 
توافق هســته ای به صراحت عنوان کردند که به 
دنبال شکستن تابوی ارتباط با آمریکا و مذاکره با 

این کشور درباره سایر موضوعات هستند.
وی با اشاره به اینکه دادو ستدی در موضوع 
پرونده هسته ای صورت گرفته است که قابل نقد 
است اظهار داشت: واقعیت این است که حتی با 
فرض حل پرونده هســته ای بین ایران و آمریکا 
نمی توان جنایت های دیگر آمریکا برعلیه مردم 
و نظام جمهوری اسالمی ایران را فراموش کرد.

نجابت  ادامه داد: جریان سیاســی خواهان 
تســلیم درقبال آمریکا قصد دارد  عادی سازی 
روابط با کاخ سفید را از مسایل منطقه آغازکند 
ودر ادامه به سایر موضوعات داخلی ربط دهد که 
این گونه رفتارها برخالف مفاهیم قرآنی و مبانی 

انقالب اسالمی است.
نماینــده مــردم تهران در مجلس شــورای 
اسالمی  با اشاره به این موضوع که پس از توافق 
هسته ای نیز آمریکا دست از خوی استکباری خود 
برنداشته است خاطر نشان کرد: هرگاه آمریکا از 
رفتار استکباری خود نسبت به جمهوری اسالمی 
برگردد آنگاه ما نیز به دولت آمریکا اعتماد خواهیم 

کرد که البته این مسئله جزو محاالت است.
حجت االسالم علی رضا سلیمی نماینده مردم 
محالت در شــورای اســالمی با اشاره به خوی 
اســتکباری دولتمردان کاخ سفید در قبال ملت 
ایران اسالمی گفت: خوی آمریکا استکباری است 

و بعد از توافق هسته ای نیز شاهد هستیم که از 
اوبامــا گرفته تا وزیر انــرژی آمریکا ما را تهدید 
کردند که نشان می دهد همچنان آمریکایی ها از 

گذشته خود توبه نکرده اند.
وی با تاکیــد بر این نکته که هیچ گاه نباید 
لیســت جنایت های آمریکا در طول 36 ســال  
گذشته از حافظه مردم پاک شود اظهار داشت: 
راه مبــارزه با اســتکبار همچنــان ادامه دارد و 
کســانی که بایک پیشنهاد هســته ای اختیار از 
کف داده اند کسانی هستند که الفبای مبارزه با 
آمریکا را نمی دانند و تاکنون هزینه ای برای انقالب 

پرداخت نکرده اند .
نماینده مردم محالت در شــورای اســالمی  
با اشــاره به اینکه هدف از عادی سازی روابط با 
آمریکا آن اســت تا هژمونی ایران در منطقه را 
تضعیف کنند خاطر نشــان کرد: نظام سلطه و 
ایادی داخلی آنها به دنبال مهار هوشمندانه جبهه 
مقاومت در منطقه هســتند تا در حوزه هایی که 
جمهوری اســالمی اثرگذار است فشار بیاورند و 
عمق استراتژیک نظام اسالمی و جبهه مقاومت 

در منطقه را به چالش بکشند.
ابراهیم آقا محمدی نماینده مردم خرم آباد در 
مجلس شورای اسالمی نیز در گفت وگو با کیهان 
اظهار داشت: بعضی از جریانات و افراد از همان 
ابتدای انقالب  عالقه مند ارتباط با آمریکا بودند اما 
به دلیل اینکه گرفتار موج انقالب اسالمی شدند 

نتوانستند که قبح این مسئله را از بین ببرند.
وی  بــا تاکید بر اینکه برخی به بهانه توافق 
هســته ای به دنبال قبح زدایی از رابطه با آمریکا 
هســتند تاکید کرد: عده ای معدود در کشور به 
دنبال آن هســتند تا با رها کردن اســالم و راه 

حضرت امام)ره(،  به سمت کاخ سفید غش کنند 
این در حالی است که ملت آگاه ایران اجازه عرض 

اندام به این جریانات را نخواهند داد.
ســید امیر حسین قاضی زاده نماینده مردم 
مشهد در مجلس شورای اسالمی در این زمینه 
اظهار داشــت: جریان روشنفکر وابسته به غرب 
از ابتــدای پیروزی انقالب اســالمی تاکنون به 
دلیل ذوب شــدن در فرهنگ لیبرالی به دنبال 

اسالم زدایی از تمامی حوزه ها هستند.
وی با اشــاره به اینکه جریــان غرب زده در 
سیاســت خارجی به دنبال وادادگی و استحاله 
ارزش های انقالب اســالمی هستندخاطر نشان 
کرد: موضوع عادی سازی روابط با آمریکا از سوی 
این طیف فکری موضوع جدیدی نیست و مترصد 
آن هســتند تا از غفلت مردم و دلسوزان انقالب 
سواستفاده کنند تا بتوانند آرزوهای گذشتگان 
خود را عملی کنند که البته بعید اســت بتوانند 

کاری از پیش ببرند.
همچنین الله افتخاری نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه هیچ 
وقت فراتر از موضوع هســته ای در سایر موارد با 
آمریکایی ها ارتباط برقرار نکرده ایم گفت: با توجه 
به روحیه استکباری که دولت آمریکا دارد هیچ 
گاه از بــاب صداقت با ملت ایران برخورد نکرده 

است و هیچ وقت هم از ما راضی نخواهد شد.
وی بــا تاکید بر اینکه کســانی که از خواب 
آشــفته دوستی با آمریکا  را می بینند باید بیدار 
شوند تاکید کرد: جریان حامی آمریکا در کشور 
بایــد واقعیت ها را بپذیرنــد و ملت ما احتیاجی 
بــه ارتباط با آمریکا ندارند مگر آنکه دولتمردان 
کاخ سفید از ماهیت استکباری خود دست بردارند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با گله از برخی 
مسئوالن که برای تصویب برجام عجله دارند 
تاکید کرد: تعجیــل در تصویب برجام خالف 

احتیاط است.
محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسالمی 
که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت، 
اظهار داشت: تصویب جمع بندی مذاکرات وین باید 
فرآیند مسیر قانونی خود در داخل را طی کند و برای 
مردم و نهادهای قانونی به طور شــفاف معلوم شود ما 
قرار است چه چیزی بپذیریم و در این پذیرش داده ها 

و ستانده های ما چیست؟
وی تصریــح کرد: وقتی هنــوز کنگره آمریکا در 
پذیرش برجام دهها ابهام و پرسش مطرح کرد و معلوم 
نیست بپذیرد یا نپذیرد، پذیرش ما در ایران در مورد 

»برجام« چه فایده ای دارد.
 حبیبی افزود: باید معلوم شــود آیا خطوط قرمز 
نظــام و نیز مصوبه مجلس در حفظ دســتاوردهای 

هسته ای در برجام رعایت شده است؟
دبیر کل حزب موتلفه اسالمی خاطر نشان کرد: 
ما با یک متنی روبرو هستیم که کاماًل شفاف نیست، 

تفسیرپذیر است حتی در گزارش کری به سنا و کنگره 
و نیز طرح پرسش های مطرح در این دو نهاد در مورد 
جمع بندی مذاکرات تفاسیر متفاوت و متضادی بین 
خود آمریکاییها مطرح اســت. لــذا باید در این مورد 

فوق العاده محتاط بود.
وی  ابراز داشــت: حق تحفــظ تنها راه معقول با 
بررســی برجام و نیز قطعنامه شورای امنیت سازمان 
ملل است. در جایی که خط قرمز ما رعایت نشده هیچ 

دلیلی برای پذیرش این دو سند وجود ندارد.
به گــزارش فارس حبیبی تاکید کرد: تعجیل در 

پذیرش با تصویب برجــام و ذوق زدگی در خصوص 
برخی امتیازات کســب شــده معنا نــدارد. ما باید 
وحدت ملی و انســجام اسالمی خود را حفظ کنیم و 
در تصمیم ســازی در این امر حیاتی اوالً تابع تصمیم 
نهادهای ذی ربط و ثانیاً تابع نظر مقام معظم رهبری 

به عنوان فصل الخطاب باشیم.
دبیر کل حزب موتلفه اسالمی در بخش دیگری از 
سخنان خود در مورد علت عدم اجرای حکم مهدی 
هاشــمی تصریح کرد: احکام قضایی باید اجرا شود و 

کسی نمی تواند مانع اجرای قطعی احکام شود.

هویت پیکر مطهر غواص شــهیدی که 17 خرداد امسال در 
نشســت خبری ســردار باقر زاده به نمایش گذاشته شده بود 

شناسایی شد.
به گزارش پایگاه فرهنگی و اطالع رســانی تفحص شهدا، در آن روز 
پیکر مطهر یکی از غواصان شهید کربالی 4 با دستان بسته که در منطقه 
ابوفلوس عراق کشف شده است، برای نخستین بار در معراج شهدای مرکز 

در معرض دید خبرنگاران و دوربین های خبری قرار گرفت.
پیکری با لباس غواصی که دســتانش با ســیم بسته شده بود. این 
پیکر یکی از 1۷5 شــهید غواص و خط شــکن عملیات کربالی 4 بود 
که در یک گور دسته جمعی در منطقه ابوفلوس تفحص و سندی برای 
رسوایی جنایات صدام و رژیم بعث عراق به همراه دستگاه های اطالعاتی 

آمریکا شد.
حاال بعد از گذشــت حدود دو ماه از این اتفاق نادر رسانه ای، هویت 

این شهید شناسایی شده است.
این شــهید که منصور مهدوی نیاکی نام دارد، متولد سوم فروردین 
1346 در آمل و اعزامی از لشــکر 25 کربال بود که در جریان عملیات 

کربالی  4 در منطقه ام الرصاص به شهادت رسید.

حبیبی:

تعجیل در تصویب برجام خالف احتیاط است

نسبت های خالف واقع
اکنون که من حارضم، بعض نسبتهای بی واقعیت به من داده می شود و 

ممکن اســت پس از من در حجم آن افزوده شــود؛ لهذا عرض می کنم آنچه 

به من نســبت داده شده یا می شــود مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صدای 

من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیامی جمهوری 

اسالمی چیزی گفته باشم. 
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شناسایی هویت شهید غواصی که در بیان 
مظلومیت همرزمانش خط شکن  شد 

گزارش کیهان از ادعای سوال برانگیز کارشناس آژانس

انجام پیشاپیش تعهدات
عملیات روانی یا واقعیت؟!

بقیه از صفحه۲
وی در ادامه گفت: شــجاعت و حمایت مردم از اعضای تیم 
مذاکره کننده در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقالب 
اسالمی موجب شد تا طرف های مذاکره کننده بدانند که هیچکس 

نمی تواند بر سر یک ایرانی فریاد بزند.
60 نماینده آمریکا در راه تل آویو

تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا قصد دارند امروز طی سفر 
یک هفته ای به سرزمین های اشغالی فلسطین، مقام های رژیم 
صهیونیستی را نسبت به دادن رای منفی به برجام مطمئن کنند.
بیش از 60 نفر از نماینــدگان آمریکایی قصد دارند با پرواز 
بیزینس کالس به ســرزمین های اشغالی فلسطین سفر کنند و 
در هتل های 5 ســتاره اقامت کنند. آیپک )کمیته امور عمومی 
اســرائیل و آمریکا( مقدمات این سفر را فراهم کرده است. هدف 
اصلی آیپک این اســت که حداقل 80 درصد نمایندگان کنگره، 

یک بار به سرزمین های اشغالی سفر کرده باشد.
این مسئله یک نمونه بی سابقه در بین دموکراسی های جهان 
به شــمار می رود، یعنی نفوذ یک کشــور بر نظام سیاسی یک 
کشور دیگر. آیپک حاضر نشده است در این خصوص توضیحاتی 

را ارائه کند.
به نوشــته تسنیم تمرکز اصلی آیپک در گذشته بر وضعیت 
روابط فلسطین و اسرائیل بود ولی در سال های اخیر، آیپک تمرکز 

اصلی خود را روی ایران قرار داده است.
نیویورک تایمز؛ دورویی جمهوری خواهان آمریکا درباره ایران

شــورای ســردبیری روزنامه نیویورک تایمز  روز شــنبه در 
سرمقاله ای مبالغه ها و تحریف های جمهوری خواهان مخالف برنامه 
جامع مشــترک را پدیده ای فراتر از زشت توصیف کرد: »مایک 
هاگبی، یکی از نامزدهای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری 
به طرح هولوکاســت پرداخته و آقای اوباما را متهم می کند که 
اسرائیلی ها را به ســمت درب کوره ها سوق می دهد. تام کاتن، 
ســناتور آرکانزاس، جان کری، وزیر خارجه، که در دستیابی به 
توافق نقش داشت را به پونتیوس پیالطس)حاکم رومی که حکم 

به تصلیب حضرت مسیح داد( تشبیه کرد.«
نیویورک تایمز در ادامه می نویســد رؤسای جمهور آمریکا از 
حزب جمهوری خواه همیشه از پیشگامان مذاکره با خصم برای 
حفــظ صلح بوده اند. »ریچارد نیکســون روابط با چین را زمانی 
که تهدیدی کمونیســتی به شمار می رفت عادی ساخت. رونالد 
ریگان توافقنامه موشــکی را با شــوروی امضا کرد، کشوری که 
موجب بی ثباتی در کل جهان شده و یهودیان را تحت آزار قرار 
داده بود. در این توافق نوع خاصی از موشــک ها به صورت کامل 

حذف گردیدند«.
»مذاکره با دشــمنان یکی از اجزای اصلی دولتمداری بوده 
و می تواند جایگزینی حیاتی برای جنگ باشــد. حتی زمانی که 
آمریکا در اوج قدرت بود، رهبرانش - شــامل جمهوری خواهان 
- می دانســتند که یک توافق موفق شــامل مقداری مصالحه از 
جانب طرف دیگر اســت نه تســلیم کامل. بــا این حال اکنون 
جمهوری خواهان برای بدنام ساختن توافق سخت به دست آمده 
اوبامــا و در تعقیب یک توافق مبهم »بهتر«، از ایران می خواهند 

تسلیم شود.«
شورای سردبیری این روزنامه مطرح آمریکایی می نویسد: »این 
توافــق به مانند هر توافق دیگر کمبودهایی دارد و هر تصمیمی 
ریسک هایی. اما اکثریت صاحبنظران مسئول- پنج قدرت بزرگ، 
شورای امنیت سازمان ملل، بخش اعظمی از کارشناسان هسته ای 
و نیز دیپلمات های ارشد آمریکایی- این توافق را به عنوان بهترین 
راه برای تضمین اینکه ایران به ســالح هسته ای دست نخواهد 

یافت، پذیرفته اند.«
»زمانی که تصمیمات امنیت ملی از اجماع دو حزبی برخوردار 
است، آمریکا قدرتمندتر می شود. اما هیچ یک از این مسائل برای 
مخالفین توافق مهم نیست، بسیاری از آنها هیچگاه قصد نداشتند 
که به توافق رأی دهند و در جلســات استماع هفته گذشته در 
کنگره به صراحت نشــان دادند که واقعیت ها رأی آنها را تغییر 

نخواهد داد.«

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از 
عملکرد برخــی وزرای اقتصادی دولت، گفت: 
وزرایی کــه 1000 میلیارد دارایی دارند، متوجه 
درد شــرمنده شدن مردم مقابل فرزندان شان 

نمی شوند.
حسین طال در گفت و گو با فارس، ضمن بیان این 
که در رابطه با فرهنگ ســازی خوب عمل نمی کنیم، 
افزود: در مورد نان، شــکر، نوشابه و دارو سه تا شش 

برابر کشورهای دیگر و در مورد تخم مرغ و شیر یک 
سوم جهان مصرف داریم. البته یک زمانی در رابطه با 
مصرف نمک یُددار و یا واکسیناسیون یا بستن کمربند 

ایمنی فرهنگ سازی های بسیار خوبی انجام شد.
این نماینده مجلس با اشــاره به وجود تفکری در 
دولت که معتقد است بدون غرب نمی توان به شکوفایی 
اقتصــادی رســید، افــزود: وزارت کار می گوید من 
متولی ایجاد شغل نیستم. قبول! باالخره شما متولی 

حسین طال: وزرای میلیاردی درد مردم را نمی فهمند

اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  رئیس ســازمان 
در نهمیــن اجــالس مدیــران و نماینــدگان 
جامعه المصطفی)ص( العالمیه، بر لزوم اجماع فعاالن 
فضای مجازی در حوزه دین و معارف اسالمي تأکید 
کرد و گفت: فضاي مجازي تریبوني براي ترویج اسالم 

حقیقي قرار گیرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطالع رساني سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اســالمي، نهمیــن اجالس مدیران و 
نماینــدگان جامعهًْ المصطفــی)ص( العالمیه صبح امروز، 
11 مردادماه با موضــوع »المصطفی و افق های فرارو« با 
حضور آیت اهلل اعرافی، رییس جامعهًْ المصطفی)ص( و ابوذر 
ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

و دیگر شخصیت های کشوری در قم آغاز به کار کرد.
ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اســالمي در ســخناني ضمن ابراز عالقه و اشــتیاق خود 
نسبت به همکاری و تعامل سازنده با جامعهًْ المصطفی)ص( 
العالمیه، گفت: سال گذشته در هشتمین دور این اجالس، 
در رابطــه با افزایش ارتباط ســازمان فرهنگ و ارتباطات 
اســالمی با نمایندگان جامعهًْ المصطفی)ص(العالمیه در 
داخل و خارج از کشــور تأکید شــد، که تاکنون این مهم 

اجرا و عملیاتي شده است.
وی عضو شوراي انقالب فرهنگي تأکید کرد: سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اســالمی در سال گذشته، با 5 کشور 
توافق نامه  فرهنگی که از باالترین اســناد قانونی به شمار 
می آید، امضا کرده اســت، در ایــن توافق نامه ها، بندهای 
آموزشــی گنجانده شده که ظرفیت بســیار خوبی برای 

فعالیت های جامعةالمصطفی ایجاد می کند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی یادآور شد: 
از دیگر مواردي که در هشتمین اجالس سراسری مدیران 
و نمایندگان جامعهًْ المصطفی)ص( العالمیه قول مساعدت 
و همــکاري آن را داده  بودیم، بحث اعــزام مبلغ بود که 

امسال اجرایي شد.
ابراهیمی ترکمــان با تأکید بر اجمــاع فعاالن فضای 
مجــازی در حوزه دین و معارف، گفت: ما با رصد حوادث 
منطقه و سوء استفاده هایي که از فضاي مجازي براي ترویج 
تفکــر تکفیري صورت مي گیــرد، در مي یابیم که اجماع 
فعاالن فضای مجازی در حوزه دین و معارف نقش مهمی 
در توسعه و ترویج اسالم ناب محمدي )ص( خواهد داشت. 
باید دست به دســت هم دهیم تا این فضا با تأثیرگذاري 

عمیقي همراه باشد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی تأکید کرد

لزوم اجماع فعاالن فضای مجازی در حوزه دین و معارف اسالمي

اعتراض به فساد مالی مدیران بی بی سی
ریخت و پاش های بی مورد، برنامه های پرخرج تبلیغاتی 
و عوام پسند و همچنین فساد مالی، مدیران بی بی سی را 

در معرض اعتراضات زیادی قرار داده است.
به گزارش جام نیوز، اسناد جدید افشا شده از پشت پرده شبکه 
جهانی بی بی سی )BBC( حکایت از آن دارد که این شبکه در اوج 
بحران بودجه خود، از سوی نخست وزیر انگلیس با خطر تعطیلی 
مواجه بوده اســت. از سوی دیگر این شبکه انگلیسی برای فرار از 
بحــران مالی، به رغم اینکه به دلیل دریافت حقوق باالی مدیران 
و اتهام فســاد مالی مسئوالن مورد اعتراض بوده است، به اخراج 
کارمندان خود نیز دست زده است. بی بی سی در ماه های اخیر به 
شدت در  معرض موج اعتراض عمومی به خاطر ریخت و پاش های 
بی مورد و برنامه های پرخرج تبلیغاتی و عوام پسند قرار داشته، تا 
جایی که وزیر فرهنگ انگلیس را مجبور به واکنش کرده است. او 
چندی پیش در ماه جاری میالدی در بررسی جامعی که به الیحه 
پیشنهادی یا »برگ سبز« معروف است، درباره کاهش احتمالی 
بودجه ســاالنه بی بی سی و تغییر محل درآمد مدیران این شبکه 
توصیه هایی به مجلس عوام انگلیس ارائه داد. وزیر فرهنگ انگلیس 
اعالم کرده به دلیل ساخت و تولید برنامه های تجاری و بی ارزش 
و دور شــدن این شبکه دولتی از اساسنامه و دالیل ذاتی خود، با 
نزدیک شدن به ضرب االجل 10 ساله تمدید اساسنامه بی بی سی، 
دولت به دنبال بازنگری در بودجه ساالنه این شرکت رسانه ای است. 
از جمله پیشــنهادات او در این الیحه، تأمین تمام یا قسمتی از 
بودجه این شبکه به صورت حق اشتراک از سوی بینندگان واقعی 
این شبکه است که مالیات دهندگان انگلیسی غیرعالقه مند را از 

پرداخت هزینه های سرسام آور این شبکه معاف می کند.
در این میان، آنچه جالب توجه است آن که وابستگی این رسانه 
ســلطنتی به پول مالیات دهندگان انگلیسی تا اندازه ای است که 
براساس بررسی صورت گرفته در الیحه پیشنهادی منتشر شده از 
سوی وزارت فرهنگ انگلیس، بی بی سی در سال گذشته 32 نفر 
را تنها به خاطر نقض قوانین پرداخت مالیات و جریمه خود، راهی 
زندان کرده اســت. این مطلب به این جا ختم نشــده و به جز به 
دادگاه کشاندن تعداد کثیری از بینندگان خود بر سر پرونده های 
مالی، بی بی سی تنها در سال گذشته میالدی، تعداد بیش از 153 
هزار نفر را به خاطر مســائل مالی در دادگاه های انگلیس محکوم 

کرده است.
گفتنی است در گزارش داخلی ساالنه این شبکه که ماه گذشته 
منتشر شد، این مسئله افشا شد که بر خالف وعده های اولیه »دنی 
کوهن« مدیرکل بی بی ســی برای کاهش دستمزد مسئوالن این 
شــبکه، حقوق مدیران ارشــد خود را افزایش داده به طوری که 
هم اکنون 81  نفر از مدیران این شــبکه انگلیسی بیش از دیوید 

کامرون نخست وزیر این کشور حقوق دریافت می کنند!

الله افتخاریسید امیر حسین قاضی زادهابراهیم آقا محمدیحجت االسالم علی رضا سلیمیحسین نجابت

نگهداشت شغل که هستی. متولی حمایت بین روابط 
کارگر و کارفرما که هستی. اما امروز شاهدیم ۷500 
کارگر شرکت دخانیات در حال از بین رفتن هستند. 
طال با بیان این که دولت با طول دادن مســکن 
مهر هزینه ها را به شدت باال برده است، گفت: وقتی 
کسی به طرحی اعتقادی نداشته باشد و بگوید مسکن 
مهر مزخرف اســت، نباید در اینجــا انتظار معجزه 
داشــت. زمانی می توانید بگویید طرح بدی است که 
جایگزین خوبی برای آن معرفی و اجرایی کنید. آقای 
رئیس جمهور در گزارشــی به شــدت با مسکن مهر 

مخالفت کرد اما نظر مردم را نپرسید.
وی افزود: کسی که منزلش در برج چند صد متری 
پلوتونیوم و متری حدوداً 25 میلیون است، دامادش 
مازراتی سوار می شود و 5 کارخانه دارد و مسکن مهر 
به اندازه انباری خانه اوست، طبیعی است که برای یک 
انباری هزینه  نمی دهد. اما آن طرف مردمی هستند که 

فقط با یک واحد 60 متری به آرزوی داشتن سرپناه 
می رسند. وزرای هزار میلیاردی متوجه درد شرمنده 

شدن مردم مقابل فرزندانشان نمی شوند.
حســین طال گفت: دولت یازدهم از همان ابتدا 
کــه روی کار آمد، این ژســت را گرفت که هر کاری 
کــه دولت قبــل انجام داده بد بود و باید لغو شــود. 
علی الظاهر یکی از معیارهای کارشناســی این است 
که دولت قبل این کار را کرده یا نه؟ اما بعضی هایش 
را نتوانست تاب بیاورد، مثاًل از طرح سفرهای استانی 
انتقاد کرد و گفت که این چه کاری اســت که مردم 
دنبال آن می دوند؟یا بعضاً می گفتند کسی در دولت 
حاشیه ایجاد کرده است، خب االن مگر حاشیه سازی 
در این دولت نیســت؟ دولت که اساساً کاری به این 
حرف ها ندارد و در حال پیش بردن فعالیت انتخاباتی 
خود اســت. آقایان جهانگیری و نوبخت شخصاً وارد 

موضوع انتخابات شدند. 

رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام تاکید 
کرد: قرآن همان ریسمان الهی و بهترین وسیله 

برای ائتالف امت اسالمی است.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار مسئولین و 
دست اندرکاران موسســه  فرهنگی راسخ، طرح قرآنی 
کرسی های تالوت )شمیم وحی(، قرآن را کتابی آسمانی 
برای زمینی ها در همه اعصار و قرون توصیف کرد و گفت: 
از 1400 سال پیش که کلمه به کلمه این کتاب در آیات 
و سوره ها بر پیامبر)ص( نازل شد، چراغ هدایتی است که 
با اعجاز لفظ و معنا، همیشه جاری و جاودان خواهد بود.

رئیس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در بخش 

دیگری از ســخنان خویش با یــادآوری اهمیت قرآن و 
سطح آموزش آن در جوامع اسالمی به اهمیت و جایگاه 
رفیع تفسیر و تأویل این کتاب آسمانی اشاره کرد و گفت: 
تأویل قرآن مهم است که راسخون در علم، معانی پنهان 
کلمــات و جمالت قرآن را می فهمند که البته بعضی ها 

می گویند راسخون، فقط ائمه هستند.
وی، با تأکید بر طراوات همیشگی قرآن گفت: قرآن 
همان ریسمان الهی و بهترین وسیله برای ائتالف امت 

اسالمی است.
 هاشمی رفسنجانی با تأکید بر این نکته که »همه  
مسلمانان قرآن را قبول دارند«، گفت: غفلت از این عروه 

الوثقای مسلمانان، بدترین درد جهان اسالم است.

هاشمی رفسنجانی:
غفلت از قرآن بدترین درد جهان اسالم است


