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م ايران را به نرمش واداشت
اولتیماتوم اوباما حاميان تحري 

القاعده
با مردم عراق
چه کرده است

ام��روز بغداد قصههای ش��هرزاد را میتوان
ب��ه پادگان ب��زرگ نظامي تش��بيه ك��رد كه
غيرنظاميان هم در آن زندگي ميكنند
صفحه 5

حمایت ایران
از مبارزه با تروریسم
در منطقه

سفر وزير امور خارجه ايران به عراق زماني انجام
ميشود كه نبرد دولت اين كشور عليه تروريسم و
مقابله با تحركات القاعده و گروههاي تکفيري وارد
سومين هفته خود شده است
صفحه 3

رئيس كميته ملي ربوكاپ:

صفحه 3

گفت وگو با دبير كميسيون اقتصادي مجلس

نسخهاي براي
بیاخالقیسازماني

اشكها و لبخندهای
«كريس» در زوريخ

در كش��ورهاي پيشرفته درهر سازمان
كارش��ناس اخالق س��ازماني وجود دارد
كه اخبار و اطالعات مربوط به س��ازمان
را مديريت ك��رده و بر چگونگي عملكرد
سازمان نظارت ميكند

كريس رونالدو با كنار زدن دو كانديداي
اصلي ديگر يعني ليونل مسي آرژانتيني و
 27ساله و فرانك ريبهري فرانسوي و 31
س��اله صاحب توپ طالي  2013بهترین
فوتبالیست جهان شد

دولت اگر با همين رويكرد حفظ تأمين
منافع ملي كه مورد حمايت رهبر معظم
انق�لاب هم هس��ت مس��يرخود را ادامه
دهد ،قطعاً تأثيرات شگرف خود در حوزه
اقتصادي را نشان خواهد داد
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خبــــــر
عراقچي از ايرنا بازديد كرد

س��يد عباس عراقچ��ي معاون امور حقوق��ي و بينالملل وزي��ر امور خارجه
و عضو تيم مذاكرهكننده هس��تهاي ايران روز سهش��نبه با حضور در س��ازمان
خبرگزاري جمهوري اس�لامي (ايرنا) از بخشهاي مختلف اين س��ازمان بازديد
كرد .عراقچي در جمع س��ردبيران ،دبي��ران و خبرنگاران ايرنا گفت :خبرگزاري
جمهوري اسالمي يكي از اركان حكومتي به حساب ميآيد و اميدوارم بتواند به
جايگاه اصلياش بازگردد و مرجع اصلي خبر و اطالعرساني در كشور همچنان
ايرنا باش��د .مدير عامل و كاركنان ايرنا نيز با اهداي يك جلد كالماهلل مجيد از
عضو تيم مذاكرهكننده هس��تهاي و معاون امور حقوق��ي و بينالملل وزير امور
خارج��ه به خاطر تالشه��اي وي تقدير كردند« .محمد خ��دادي» مدير عامل
ايرن��ا نيز ضمن خير مق��دم به معاون امورحقوق��ي و بينالملل وزيرامورخارجه
كشورمان با قدرداني از زحمات وي و تيم مذاكرهكننده هستهاي اظهار داشت:
خوشحاليم كه تالشهاي تيم مذاكرهكننده هستهاي به ثمر نشست و توانستيم
در پرونده هس��تهاي گامي به جلو برويم و در جهت حفظ منافع ملي و امنيت
كش��ور حرك��ت كنيم كه اين اقدامات مورد تأييد مق��ام معظم رهبري نيز قرار
گرفت .خدادي اضافه كرد :دعا ميكنيم خداوند دكتر عراقچي و تيم هس��تهاي
را ياري كند تا همه اين سربازان سختكوش نظام مقدس جمهوري اسالمی در
راه اعتالي ميهن عزيز اس�لامي و صيانت از خون شهدا ،پيشرفت توسعه كشور
و حفظ دس��تاوردهاي نظام موفق ش��وند .معاون امور حقوقي و بينالملل وزير
امور خارجه همچنين با خبرنگار سياس��ي ايرنا گفتوگو كرد كه مش��روح اين
گفتوگو متعاقباً منتشر ميشود.

آغاز دور جديد مذاكرات ايران با سريالنكا
درباره پولهاي بلوكه شده نفتي

وزير صنعت ،معدن و تجارت با بيان اينكه تحريمها س��بب ش��ده اس��ت تا
بخشي از وجوه نفت ايران در سريالنكا باقي بماند و به ايران تحويل داده نشود،
گفت :اميدواريم بتوانيم با سريالنكا براي انتقال پول نفت به تفاهم برسيم.
محمدرضا نعمتزاده در كميس��يون مش��ترك ايران و س��ريالنكا در تهران
گفت :پيش از تحريم ،ايران نفت خام را با ش��رايط مناسبي به سريالنكا تحويل
ميداد ،ولي از زمان تحريمها اين روند متوقف شده و بخشي از وجوه نفت ايران
نزد اين كش��ور باقي مانده است .وي افزود :اميدواريم بتوانيم در مورد بازگشت
اين بخش از پول نفت به ايران به نظر مشتركي با سريالنكا برسيم.
وي ب��ر ضرورت اجراي توافقهاي قبلي ايران با س��ريالنكا در زمينه تجارت
ترجيحي تأكيد كرد و گفت :بنا به داليلي ،اين موافقتنامه اجرايي نشده و البته
پيشنهاد ما اين است كه اگر نميتوانيم بر مبناي اعداد و ارقامي كه در گذشته
به توافق رس��يديم ،عمل كني��م ،ميتوانيم كاهش تعرفهها را در دو س��ال و با
تخفيفات كمتر آغاز كنيم تا طرفين جسارت ادامه كار را داشته باشند.
از نقصهاي جدي در مباحث تأمين اجتماعي در ايران ،همواره اين بوده است
ك��ه مفاهيمي همچون رفاه را عمدتاً ذيل موضوعات اقتصادي يا صرفاً اجتماعي
بررس��ي كردهاند .شايد يكي از داليل عدم حساسيت ملي نسبت به مفهوم رفاه،
همين موضوع باش��د .اين نياز همواره احس��اس ميشده اس��ت كه مفهوم رفاه
باي��د اوالً در چارچوبي فراگيرتر مطرح ش��ده و در قال��ب رويكردهايي همچون
«توسعه» و «منافع ملي» عرضه شود و ثانياً بايد اقدامي در عموميسازي و ايجاد
حساسيت همگاني نسبت به آن صورت گيرد .با انتشار هفتهنامه «رفاه» اين اميد
كمابيش پيدا ش��ده است كه عموميسازي رفاه به مثابه يك مطالبه ملي انجام
گيرد .ضمن آنكه از رويكرد حاكم بر اين نش��ريه پيداس��ت كه به رفاه ،صرفاً به
عنوان پديدهاي اقتصادي نمينگرد و بنيانهاي نظري آن را هم در نظر دارد .از
اين جهت ،انتشار «رفاه» اتفاق خجستهاي در منظومه رسانهاي كشور است.
با اين حال ،تورق در اين نشريه نوظهور نشان ميدهد كه هنوز بايد در فرم
و محتواي خود تأمل بيشتري كند .اين هفتهنامه در طراحي رويكرد خود ،دقت
نظر شاياني به خرج داده اما در پيادهسازي اين رويكرد در قالب مطالب و مقاالت
خود ،اندكي تعجيل به چش��م ميآيد .به لحاظ فرمي ،به نظر ميرس��د اصالح
ساختار گرافيكي نشريه ضروري اس��ت .هفتهنامه رفاه با شوراي سياستگذاري
پر و پيماني از متخصصان ش��امل رناني ،كرباسيان ،اطهاري ،خانيكي ،گودرزي،
س��تاريفر ،راغفر ،مالجو ،درودي ،شريفزادگان ،رستميان و ...شماره اول خود
را با نويد و بشارت آغاز كرد و اهل فرهنگ ،چشم انتظار شمارههايي پربارتر از
آن را در هفتههاي آتي دارند.

عکس :محمدحسین والیتی  /مهر

انتخاب بهترینفوتبالیستجهان

«رفاه»؛ مهمان تازه فضاي رسانهاي

گزارش خبرنگار <ایران> از بغداد

جان بولتون سیاس�تمدار کهن�ه کار و نومحافظه کار
راس�تگرای امریکا :ایران با توافق ژنو ،برنامه هسته ای
خود را حفظ و رشته تحریم های اقتصادی را پنبه کرد
به موازات بازپرداخ�ت گام به گام داراييهاي بلوکه
ش�ده ايران توس�ط امريكا ،اتحاديه اروپ�ا اعالم كرد
ک�ه ممنوعيت بيم�ه و انتقال نفت اي�ران و همينطور
ممنوعيتهاي تجاري عليه محصوالت پتروشيمي اين
کشور ،طال و ساير فلزات گرانبها را به مدت شش ماه به
حالت تعليق در ميآورد
اوباما دموکراتهاي سنا را امروز (چهارشنبه) به کاخ
سفيد دعوت کرده است تا درباره ايران گفتوگو کنند

دولت در مسير درستي
حركتميكند
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کنگره عقب نشست

گفت وگو با دکتر احد فرامرز قراملكي

بانك مركزي اعتبارات جديدي براي سرعت
بخشيدن به تكميل واحدهاي باقيمانده مسكن
مهر اختصاص داد

توافق ژنو آغاز نرمش قدرتها
در برابر ملت ايران است

6260757900013

نمايندگان كنگره كه طرح تحريمهاي جديد را براي
امضا دست به دس�ت ميچرخاندند با هشدار و توصيه
اوباما عقب نش�يني كرده و اعالم كردن�د كه از به رأي
گذاشتن اين طرح خودداري ميكنند
ريچارد بلومنتال ،سناتور دموکرات امريکايي و يکي
از  59س�ناتور حامي طرح تحريمها  :در آينده نزديک
تالشي براي رأيگيري درباره اين طرح صورت نخواهد
گرفت
مقامات اتحاديه اروپ�ا اعالم كردند كه اين اتحاديه
تمام�ي تحريمها عليه ايران ،از جمله تحريم پوش�ش
بيم�هاي محمولهه�اي نفتي اين كش�ور را از  20ژانويه
( 30ديماه) لغو ميكند

 7هزار
ميليارد تومان براي
تکمیل مسكن مهر
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روحاني در جمع مردم اهواز:

توافق ژنو آغاز نرمش قدرتها در برابر ملت ايران است

كاروان دولتمردان يازدهم ،نخستين
س��فر خود را از اس��تان خوزستان آغاز
كرد .س��فري كه با اس��تقبال پرشكوه
مردم اهواز از رئي��س جمهوري همراه
ش��د .حس��ن روحاني رئيس جمهوري
كشورمان در روز اول سفر سه روزه خود
با مردم اهواز در مصالي آن شهر ديدار
كرد .او همچنين طبق برنامه اعالم شده
با نخبگان ،خانواده شهدا و ايثارگران و
توگو
همچنين علما و روحانيون به گف 
نشس��ت .او كه قرار ب��ود براي صبحانه
سهش��نبه با ايتام هم س��فره ش��ود ،به
خاطر تأخير پروازش به علت مه غليظ
و ب��دي آب و هوا از اين برنامه باز ماند.
روحاني در بين مردم خوزس��تان گفت:
« از من س��ؤال كردند كه چرا نخستين
ديدار مردمي از خوزس��تان باشد؟ من
از اين س��ؤال متعجبم! خوزس��تان نه
به دليل اس��تان مرزي بودن��ش ،نه به
دليل اينكه اس��تان زرخيز است ،نه به
دلي��ل معادنش ،نه به دليل س��رزمين
حاصلخيزش و راههاي استراتژيك و نه
به دليل نهرهايش ،بلكه به خاطر مردم
غيورش؛ مقصد س��فر ماست ».رئيس
جمهوري در س��خنان خ��ود به داليل
سفرهايي از اين دست پرداخت و ارتباط
نزديك با مردم را مهمترين دليل عنوان
ك��رد .او در بخش ديگري از س��خنان
خود ضمن بيان اينكه توافق ژنو يعني
پذي��رش حق هس��تهاي مل��ت ايران و
شكس��تن تحريمهاي ظالمانه ،خبر از
اجراي توافقهاي ژنو در چند روز آينده
داد .او در بخش پاياني س��خنان خود با
مردم به زبان عربي سخن گفت.
ëëبه هجرت نياز داريم
رئيس جمهوري س��خنان خود را در
مص�لاي اهواز با عذرخواه��ي از مردمي
آغاز كرد ك��ه به علت تأخيرش مدتها
معط��ل ش��ده بودن��د .روحان��ي گفت:
جاي جاي اين اس��تان ب��ه عنوان تربت
پاك براي ملت ايران اس��ت .من در اين
سفر دلم ميخواس��ت به همه جاهايي
كه س��رزمين جهاد و ش��هادت ب��ود ،از
بستانش ،سوس��نگردش ،حميديهاش،
ه��ورش ،حس��ينيهاش ،ش��لمچه اش،
طريقالقدس��ــش ،فتحالمبينـــ��ش،
بيتالمقدس��ش ،خيب��رش ،ب��درش،
والفجرش ،كرب�لاي  4و  ،5رمضانش و
همه عمليات سرنوشتسازش سفر كنم.
اي كاش ميش��د همه اي��ن تربتهاي
پاك را زيارت ميكردم و س��ر تواضع را
در براب��ر رزمندگان عزي��ز يك بار ديگر
فرود ميآوردم .روحاني با بيان اينكه اين
ماه ،ماه ربيع االول است ،ماه ربيع االول
يعني م��اه والدت نور ،ماه والدت پيامبر
اعظم ،ماه والدت امام صادق و يعني ماه
هجرت پيغمبر گف��ت« :من ميخواهم
يك كلمه راجع به هجرت بگويم؛ مردم،
ما نياز به هجرت داريم ،هجرت از شرايط
بد زندگي به شرايط مطلوب ،هجرت از

تورم و ركود و گراني و بيكاري به اشتغال،
هج��رت از جامعهاي كه ديگران براي ما
ش��كاف درس��ت كردند به يك جامعه
متح��د ،هجرت از روابط��ي با جهان كه
شايسته اين ملت بزرگ نيست تا رسيدن
به يك روابط سازنده با جهان».
ëëتوافق ژنو يعني تسليم قدرتها
در برابر ملت ايران
رئي��س جمهوري در س��خنانش به
دستاوردهاي ديپلماتيك دولت يازدهم
هم اشاره كرد و با بيان اينكه در زمينه
روابط خارجي تا چند روز ديگر توافق ژنو
اجرايي خواهد ش��د ،ادامه داد :ميدانيد
تواف��ق ژنو يعن��ي چه؟ يعني تس��ليم
قدرتهاي ب��زرگ در برابر ملت بزرگ
ايران .توافق ژنو يعني پذيرش جهان در
برابر فناوري صلح آميزي كه در س��ايه
تالش و ايثارگري دانش��مندان جوان به
دست آوردهايم .توافق ژنو يعني شكستن
س��د تحريم كه به ن��اروا بر ملت عزيز و
صلح دوست ايران تحميل شده بود.
ëëروابطي جهاني مبتني بر منافع
ملت ايران
رئيس جمهوري با بيان اينكه دنيا
در برابر خلق حماس��ه سياس��ي مردم
ايران سر تس��ليم فرود آورد ،گفت :ما
به حول و ق��وه الهي از منافع ملت و از
مصالح اين ملت دفاع خواهيم كرد .به
عنوان س��ربازان خط مقدم شما مردم
غي��ور ،از اي��ن كش��ور و از منافع ملي
ب��ا كمال ق��درت حراس��ت و حفاظت
خواهيم كرد .رئيس دولت تدبير و اميد
تصري��ح كرد :ما روابطم��ان را با جهان
برمبناي منافع اين ملت تنظيم خواهيم
كرد .روحاني با بيان اينكه ما مصمم به
هجرتيم ،اظهار كرد :هجرت از شرايطي
كه در شأن ملت بزرگ ايران نيست تا
خواست و مطلوب ملت ايران.
ëëزير كشت رفتن  550هزار هكتار
زمين كشاورزي
رئيس جمهوري در بخش ديگري از
سخنان خود به موضوعات و مشكالت
استان خوزستان اشاره كرد و گفت :اين
سرزمين ،سرزميني است كه هر مقدار
دولت براي آن تالش و س��رمايهگذاري
كن��د ،ك��م انج��ام داده اس��ت.رئيس
جمهوري ادامه داد :ما براي آماده كردن
 550هزار هكتار س��رزمين اين استان
كه زير كشت قرار گيرد ،نيازمند هزار و
 500ميليارد تومان اعتبار هستيم .براي
اين رقم دول��ت پيشبينيهاي الزم را
انجام داده اس��ت ،ما از طريق صندوق
توسعه در طول سه سال آينده انشاءاهلل
همه اين زمينها را آماده كشت خواهيم
كرد و اين كار بسيار بزرگي است كه در
اين اس��تان بايد انجام گيرد 17 .سال
پيش مقام معظم رهبري در سفر خود
به خوزستان طرحي را پيشنهاد دادند
كه بر اس��اس آن  550ه��زار هكتار از
دش��تهاي خوزستان و اس��تان ايالم

بايد احيا شود .طي اين سالها مؤسسه
جهاد نصر مجري اين برنامه بوده است.
رئيس جمهوري با اشاره به اين طرح به
مردم خوزستان گفت :قدمهايي در اين
زمينه برداشته شده است اما اين قدمها
بايد تكميل شود .امروز رئيس جمهوري
ش��ما قول ميدهد كه همه توان دولت
را براي اج��راي اين پروژههاي عظيم و
بزرگ استان به كار گيرد.
ëëاحي�اي كارون و تأمي�ن آب
آشاميدني اهواز
وي دومين اقدام دولت در خوزستان
را احياي كارون عنوان كرد و گفت :كارون
شريان حيات استان خوزستان و رودخانه
زيباييها است و براي اين رودخانه شوراي
عالي آب در دولت يازدهم تصميم گرفت
از سرش��اخههاي كارون ج��ز ب��راي آب
آشاميدني هيچ استفاده ديگري صورت
نگيرد .هر طرح و پروژه ديگري اگر قب ً
ال
ج��زو برنامه بوده اس��ت متوقف خواهد
شد.پيشنهاداترئيسجمهوريبرايحل
اين بحران آن بود كه از ريختن پسماندها
و فاضالبها به رودخانه جلوگيري شود
و همچنين طرح تصفيهخانه شهر اهواز
به سرعت پيگيري شود .به گفته رئيس
جمهوري اين پيشنهادات در دولت مورد
بررس��ي قرار گرفته اس��ت و به سرعت
روند اجراي آن افزوده خواهد شد .رئيس
جمه��وري مس��أله ديگر خوزس��تان را
مسأله آب ش��هرهاي اين استان دانست
و از وصل ش��دن آب آشاميدني اهواز در
هفته آينده خب��ر داد .رئيس جمهوري
اسالمي ايران خرمشهر و آبادان را سمبل
مقاومت و ايس��تادگي در سالهاي دفاع
مقدس دانست و گفت :براي اين دوشهر
طرحهايي همچون پاكس��ازي و اليروبي
اروند مد نظر است.
ادامه در صفحه 2

سبد کاال رایگان است
مردم مراقب باشند

وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم
کرد :همزمان با آغاز طرح توزیع س��بد
کاالی رایگان از س��وی دولت ،تعدادی
اف��راد س��ودجو و کالهبردار دس��ت به
سوء اس��تفاده زدهاند که مردم ،کسبه و
عمدهفروشان باید مراقب باشند .براساس
این گزارش ،افرادسودجو و کالهبردار با
سوءاس��تفاده از عنوان نماینده سازمان
صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت اس��تان از
مردم و بعضی از عمدهفروش��ان و کسبه
مب��ادرت به ثبتنام ی��ا اخذ وجه جهت
تحوی��ل کاال کردهان��د .برپای��ه گزارش
شبکه اطالعرس��انی وزارتخانه یادشده،
الزم اس��ت هموطنان ضمن هوشیاری
نسبت به کالهبرداری افراد سودجو آگاه
باش��ند که س��بد کاالیی رایگان است و
چنانچه هرگونه سوء استفاده احتمالی را
مشاهده کردند ،مراتب را به دستگاههای
ذیصالح اطالع دهند .دولت پیش از این
اعالم کرد تا پایان سال جاری قرار است
طی دو مرحله س��بد کاالیی در اختیار
مردم قرار دهد.

شكست جوانان ايران
مقابل استراليا

تي��م مل��ي فوتب��ال زير  22س��ال
ايران ديش��ب در دومين ديدار خود در
چارچوب رقابتهاي قهرماني آس��يا به
مصاف اس��تراليا رفت ك��ه اين بازي در
نهايت ب��ا نتيجه يك بر صفر به س��ود
اس��تراليا به پايان رس��يد .تنها گل اين
ديدار را پتروس اس��كاپتيس در دقيقه
 67به ثمر رساند .استراليا با اين پيروزي
 6امتيازي شد و با قرار گرفتن در صدر
جدول صعود خود ب��ه مرحله بعدي را
قطعي كرد .ايران ني��ز با يك امتياز در
رده س��وم ق��رار گرفت ت��ا صعودش به
مرحله بعد كمرنگ شود.

صنعت
به دانشگاهها
اعتماد کند

يك دليل بیارتباطی صنعت و دانشگاه ،مقاومت
درون صنعتي اس��ت .همچنين مناف��ع برخي در
تعامل با خارجيها است كه موجب ميشود ارتباط
صنعت با دانشگاههاي داخلي محقق نشود
صفحه 13

خانه «پروين»
كارگاه مبلسازي
شد
صفحه آخر

