جشن میالد فرزند دردانه امام رضا(ع) و گل سرسبد جود و احسان،
حضرت جواداالئمه(ع) است .تولد نهمین آفتاب پرهیزکاری و سخاوت
بر شیعیان و عاشقان جواداالئمه(ع) مبارک!

افتتاح خط تولید انبوه سامانه
جدید پدافند هوایی «حرز نهم»

گروه ايران :تحرک باال ،موبایل بودن س��امانه سالح و قابلیت بکارگیری در
ش��ب از ویژگیهای سامانه پدافندی حرز نهم اس��ت.به گزارش اداره کل تبلیغات
دفاعی وزارت دفاع ،در آس��تانه والدت با س��عادت امام نه��م حضرت جواداالئمه
(ع) و س��الروز حماس��ه فتح خرمشهر با حضور س��ردار احمد وحیدی وزیر دفاع
و پش��تیبانی نیروهای مس��لح ،خط تولید انبوه س��امانه جدید پدافن��د هوایی با نام
«حرز نهم» افتتاح و به بهرهبرداری رسید.

واکنش احتمالی اوپک
به سقوط قیمت نفت

3

تدابیر ترافیکی ویژه
ایام ارتحال امام و انتخابات

4

5

پرداخت وام
 1/5میلیونیبه
بازنشستگانکشوری

3

4

گالیههای نایب قهرمان
پرتاب دیسک المپیک

10

انفجارهای خونین
در مسیر زائران ایرانی

گ��روه ايران :حضرت آیت اهلل خامنهای در پیامی
درگذش��ت آقای محمد قهرمان شاعر بزرگ خراسان و
از چهرههای ماندگار و برجس��تهی شعر و ادب فارسی
را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با دریغ و افس��وس ،خبر درگذشت شاعر بزرگ
خراسان آقای مح ّمد قهرمان را دریافت کردم .خاموش
ش��دن این چشمهی فیاض شعر فاخر و غزل پر نکته و
آراس��ته ،هر آشنای شعر و ادب معاصر را دچار تأسف
و اندوه می س��ازد و آشنایان ش��عر ممتاز او و خود آن
ش��خصیت متین و با وفا و آن ذهن مواج و ژرفبین و
مضمونیاب را بسی بیشتر.
قهرمان بی ش��ک یکی از چهرهه��ای ماندگار و
برجستهی شعر و ادب فارسی ،و غزل او یادآور شاعران
بزرگ س��بک هندی اس��ت .اینجانب درگذش��ت این
دوست دیرین و با صفا را به جامعهی ادبی کشور و به
ادیبان و شاعران خراسانی و به ویژه به همسر گرامی و
فرزندان ایشان تسلیت میگویم و آمرزش الهی را برای
وی مسألت می کنم.
سیّد علی خامنهای

گ��روه ايران :بر اث��ر انفجار خ��ودرو بمب
گذاری ش��ده در مسیر اتوبوس حامل زائران ایرانی
در تکری��ت عراق4تن به ش��هادت رسیدند.ش��بکه
تلویزیون��ی المیادی��ن به جزئیات بیش��تری در این
باره اش��اره نکرد.
تاکنون مسؤوالن کشورمان در خصوص انفجار
در مس��یر اتوبوس حامل زائران ایرانی در تکریت و
ش��مار ش��هدا و زخمی های این انفج��ار اظهار نظر
نکردهاند.
با اي��ن وجود مدیر کل عتبات س��ازمان حج و
زیارت گفت :س��ه زائر ایرانی در مسیر شهر سامرا به
ش��هر بلد عراق بر اثر انفجار بمب عوامل تروریستی

به شهادت رسیدند.
مس��عود اخوان افزود بر اثر این حادثه که عصر
ديروز ب��رای کاروان زیارتی ایران روی داد همچنین
 17زائر ایرانی زخمی ش��دند که  15نفر آنها آس��یب
سطحی دیدند که س��رپایی مداوا شدند و  2نفربرای
ادامه درمان به بیمارستان انتقال یافتند.
این کاروان از استان گلستان برای زیارت عتبات
عالیات به کشور عراق عزیمت کرده است.
دوشنبه خونین در عراق
در همين حال انفجار دس��تکم  ۷خودروی
بمبگذاری ش��ده در بغداد و بصره و کشته شدن
دس��تکم  ۵۰نف��ر ،روز خونی��ن دیگ��ری را در

ع��راقرق��مزد.
به گزارش پایگاه خبری «الس��ومریة نیوز» ،اداره
بهداش��ت بغداد اعالم کرد ک��ه انفجارهای ديروز در
بغ��داد ،دس��تکم  25کش��ته و  129زخمی برجای
گذاش��ته اس��ت.بر اس��اس این گزارش 5 ،خودروی
بمبگذاری ش��ده ديروز در بغ��داد و دو خودرو نیز
در بصره منفجر شده است.
از س��وی دیگ��ر «روس��یا الی��وم» نوش��ت که
انفجاره��ای تروریس��تی دي��روز در بغ��داد و بصره،
دستکم  50کشته برجای گذاشته است.
پیش از این ش��مار قربانیان انفجارهای بصره9 ،
کشته و  37زخمی اعالم شده بود.

اعالم اسامی نامزدهای ریاست جمهوری؛ اول خرداد

وزارت اطالعات اعالم کرد:

گروه ايران :روابط عمومی وزارت اطالعات
با صدور اطالعیهای از شناسایی و ضربه به دو تیم
تروریس��تی ورود سالح به کشور خبر داد.متن این
اطالعیه به این ش��رح ذیل اس��ت :
بس��م اهلل الرحمن الرحیم
به اس��تحضار ملت ش��ریف ایران می رس��اند
که در آس��تانه ی برگزاری انتخابات سرنوشت ساز
مخرب
آتی ،دشمنان ملت به تش��دید فعالیت های ّ
و تمهی��د مقدمات برای فتنه انگیزی های گوناگون
اق��دام کرده ان��د .از آنجا که ای��ن وزارت خانه از
مدتها پیش مقاصد دش��من را پیش بینی و تحرکات
عوام��ل آنها را رصد می نموده و آمادگی های الزم
برای مقابله را ایجاد ک��رده بود ،لذا در مقطع اخیر
موفق به شناس��ایی و خنثی سازی شماری از توطئه
ها و س��ناریوهای دشمن شده اس��ت که شرح هر
ی��ک از آنه��ا را پس از رف��ع محذوره��ای امنیتی،
اطالع رس��انی خواهد نمود.
از جمل��ه آخرین توطئه های کش��ف ش��ده،
مرب��وط ب��ه ورود تعداد فراوانی س�لاح س��بک
به کش��ور می باش��د .ردگیری ه��ای اطالعاتی و
امنیت��ی بعمل آمده ،منجر به شناس��ایی و ضربه به
دو تیم تروریس��تی عامل ورود «سالح سبک» از
مرزهای غربی و ش��رقی کشور ش��ده است .این
تی��م ها در ح��ال انتق��ال تع��داد معتنابهی «کلت
کم��ری» و «نارنج��ک جنگ��ی» به مرکز کش��ور
بودن��د که ب��ا اقدامات هوش��مندانه ،ب��ه موقع و
فداکاران��ه ی س��ربازان گمنام ام��ام زمان (عج)
در اس��تانهای کرمانشاه و سیس��تان و بلوچستان،
کلیه س�لاح ها کش��ف و تروریست ها بازداشت
و تحویل مرجع قضایی ش��دند.
رواب��طعموم��یوزارتاطالع��ات

بزرگراه امام علی (ع) پايتخت
جمعه افتتاح می شود

بازگشت
بورس تهران
به مدار مثبت

1

چهار زائر ایرانی در انفجار سامرا شهید شدند؛

تسلیت رهبر انقالب
درپی درگذشت شاعر
بزرگ خراسانی

شناسایی و ضربه
به دو تیم تروریستی
ورود سالح به کشور

س�����ه ش��ن��ب��ه
 31ارديبهشت1392
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 21م���ي 2013
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تكشماره  500تومان

www.kaenat.ir
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نماینده مجلس
از وزیر ارشاد

واکنش كدخدايي
به توصیه نماینـدگان
شورای نگهبان تحت تاثیر
احزاب و گروهها قرار نمی گیرد

صفحه2

گروه ايران :دبیر س��تاد انتخابات کشور گفت :اس��امی نامزدهای انتخابات
یازدهمین دوره ریاست جمهوری پس از اعالم نظر شورای نگهبان روز چهارشنبه
(اول خرداد) از سوی وزارت کشور اعالم می شود.
س��ید صولت مرتضوی عصر دوش��نبه افزود :بررس��ی صالحی��ت داوطلبان
انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری براساس قانون از ۲۲اردیبهشت توسط
شورای نگهبان آغاز و  ۳۱اردیبهشت ماه به پایان می رسد.
وی اظهارداش��ت :پس از پایان بررس��ی صالحیت داوطلبان ،براساس قانون
ش��ورای نگهبان اسامی نامزدهای تایید صالحیت ش��ده را به وزارت کشور اعالم
خواهد کرد و وزارت کشور نیز دو روز مهلت دارد نسبت به انتشار اسامی نامزدها
از طریق رسانهها اقدام کند.
رئیس س��تاد انتخابات کشورادامه داد :تبلیغات رس��می نامزدهای یازدهمین
دوره ریاست جمهوری از ساعت هشت صبح سوم خرداد ماه آغاز و به مدت ۲۰
روز یعنی تا تاریخ  ۲۲خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
مرتض��وی گفت :در ۲۳خرداد نامزده��ا ممنوعیت تبلیغات دارند و ۲۴خرداد
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گ��روه فرهن��گ :صدوهفت��اد نماینده مجلس
شورای اس�لامی در نامهای به س��یدمحمد حسینی،
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ،از تالشهای او و
دس��تاندرکاران برپایی بیستوشش��مین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران تقدیر کردند.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی ،نمایندگان مجل��س در نامه خود
با اش��اره به گذشت ربع قرن از ش��روع فعالیتهای

 ۶روزنامه تذکر گرفتند

گروه ايران ۶ :روزنامه ديروز در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات ،تذکر
گرفتند.در جلس��ه ديروز هیئت نظارت بر مطبوعات ،عملکرد محتوایی شماری
از نش��ریات مطرح و پس از بررسی مقرر ش��د به روزنامههای «بهار»« ،تابناک»،
«حزباهلل»« ،ش��هروند»« ،کیهان»« ،وطن ام��روز» و فصلنامه «زنده رود» به دلیل
تخلف از ماده  6قانون مطبوعات تذکر داده شود.
در ماده  6قانون مطبوعات آمده است:
نش��ریات جز درمورد اخالل به مبانی و احکام اس�لام و حقوق عمومی و
خصوصی که دراین فصل مشخص می شوند آزادند:
 .1نش��ر مطالب الحادی و مخالف موازین اس�لامی و ترویج مطالبی که به
اساس جمهوری اسالمی لطمه وارد کند.
 .2اش��اعه فحشا و منکرات و انتش��ار عکسها و تصاویر و مطالب خالف
عفت عمومی.
 .3تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
 .4ایجاد اختالف مابین اقش��ار جامعه ،به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی
و قومی.
 .5تحری��ص و تش��ویق افراد و گروهه��ا به ارتکاب اعمال��ی علیه امنیت،
حیثیت و منافع جمهوری اسالمی ایران در داخل یا خارج.
 .6فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه ،اسرار نیروهای
مس��لح جمهوری اسالمی ،نقشه و استحکامات نظامی ،انتشار مذاکرات غیرعلنی
مجلس شورای اسالمی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی
بدون مجوز قانونی.
 .7اهانت به دین مبین اسالم و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم
رهبری و مراجع مسلم تقلید.
 .8افت��را ب��ه مقامات ،نهادها ،ارگانها و هر یک از افراد کش��ور و توهین به
اش��خاص حقیقی و حقوقی که حرمت ش��رعی دارند ،اگر چه از طریق انتش��ار
عکس یا کاریکاتور باشد.
 .9سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای
منحرف و مخالف اسالم(داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد(.حدود
موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند)
تبصره ـ سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل
توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ،ولو به صورت ترجمه.
 .10اس��تفاده ابزاری از اف��راد (اعم از زن و م��رد) در تصاویر ومحتوا،
تحقی��ر و توهی��ن ب��ه جن��س زن ،تبلیغ تش��ریفات و تجمالت نامش��روع و
غیرقانون��ی ،ط��رح مطالب موج��ب تضاد میان زن و م��رد از طریق دفاع غیر
ش��رعی از حقوق آنان.
تبص��ره ـ متخلف از موارد مندرج دراین ماده مس��توجب مجازاتهای مقرر
در ماده  698قانون مجازات اس�لامی خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب
تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.
 .11پخش شایعات و مطالب خالف واقع ویا تحریف مطالب دیگران.
 .12انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

نمایش��گاه بینالمللی کت��اب ته��ران ،از آن بهعنوان
بزرگتری��ن رویداد فرهنگی کش��ور و نمایش اقتدار
فرهنگ��ی نظام جمهوری اس�لامی ای��ران در حوزه
کتاب و کتابخوانی و میعادگاه عاشقان بیقراری یاد
کردهان��د که در آن عالوه بر حضور ناش��ران داخلی،
ناش��رانی از سراسر دنیا ،جدیدترین تولیدات خود را
در موضوعات مختلف عرضه میکنند.
در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن نامه آمده اس��ت:
بیستوشش��مین دوره این نمایشگاه در حالی برگزار
ش��د که بهرغم تحریمهای ش��دید و افزایش قیمت
کتاب ،اس��تقبال و حضور مش��تاقان علم و دانایی و
صاحب��ان فکر و اندیش��ه از اقصا نقاط کش��ور بویژه
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ،بیوت آیات عظام
تقلید ،استادان حوزه و دانشگاه ،دانشجویان و طالب
گرانقدر ،س��ران قوای س��هگانه ،مقامات کشوری و
لشگری همانند سالهای گذشته بینظیر بود.
نمایندگان مجلس در ادامه به حضور  1600ناشر
خارجی از  77کشور و عرضه  250هزار عنوان کتاب

اش��اره کرده و آوردهاند :برگزاری نشستهای علمی
و فرهنگی متعدد ،برپایی سالن بیداری اسالمی ،غرفه
بانوی نور (حضرت زهرا (س)) ،غرفه ش��هید استاد
مطه��ری (ره) و یادبود پنجاهمین س��الگرد قیام 15
خرداد س��ال  42برای اولینبار ،سالن یاس و کارنامه
نش��ر س��ال  91و اجرای س��ایر برنامهها در محیطی
آرام و ب��هدور از هرگونه تن��ش ،مرهون عزم ،تالش
ش��بانهروزی و برنامهریزی دقیق مدیران فرهنگی آن
وزارتخانه است.
در پای��ان نام��ه نمایندگان مجلس تأکید ش��ده
اس��ت :نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس�لامی ب��ر
خ��ود ف��رض میدانن��د ک��ه از جنابعالی و س��ایر
دس��تاندرکاران نمایش��گاه به خاطر برگزاری موفق
این رخداد بزرگ فرهنگی کشور تشکر کنند و ضمن
اعالم مراتب همراهی و همس��ویی در جهت تقویت
برگزاری رویدادهای فرهنگی در س��طح کشور ،امید
اس��ت که همواره در زیر سایه حضرت حق موفق و
موید باشید.

نیزش��اهد حضور گس��ترده مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و
چهارمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا خواهیم بود.
وی همچنین با اش��اره به برگزاری جلسه مشترک نامزدهای تایید صالحیت
ش��ده انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری با اعضای هیات اجرایی مرکزی
انتخابات تصریح کرد :این اتفاق برای اولینبار و با تصویب هیات اجرایی صورت
خواهد گرفت.
همزم��ان با انتخابات یازدهمین دوره ریاس��ت جمهوری که روز جمعه
 ۲۴خرداد ماه  ۱۳۹۲برگزار می ش��ود ،انتخابات چهارمین دوره ش��وراهای
اسالمی ش��هر و روس��تا و میاندوره ای نهمین دوره مجلس شورای اسالمی
نی��ز در چهار حوزه انتخابیه شهرس��تان های دماوند و فیروزکوه در اس��تان
تهران ،ش��هر ایالم در استان ایالم ،تویس��رکان در استان همدان و تنکابن در
اس��تان مازندران برپا می ش��ود.
انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری در دو استان آذربایجان غربی و
کهگیلویه و بویراحمد نیز ۲۴خرداد ماه سال  ،۱۳۹۲برگزار خواهد شد.

يکي از شکات پرونده کهريزک:

دفاعيات مرتضوي مرا قانع کرد او بيگناه است

گروه اجتماعي :پدر يکي از قربانيان پرونده کهريزک گفت :پس از شنيدن
دفاعيات آقاي مرتضوي در دادگاه طي  7جلس��ه مطمئن ش��دم ايش��ان به عنوان
دادستان سابق تهران هيچگونه دخالتي در مرگ فرزند من نداشته و بيگناه است.
به گزارش موج ،علي جواديفر در جمع تعدادي از مديران و پرسنل سازمان
تأميناجتماعي که براي تشکر از وي به خاطر اعالم رضايت از آقاي مرتضوي و
همچنين تقاضاي مختومه شدن پرونده نزد وي حضور يافته بودند ،افزود :ايشان
به عنوان دادس��تان سابق تهران در آن ش��رايط بحراني وظايف و تکاليف خود را
به خوبيانجام داده اس��ت و اين افراد لباس ش��خصي هستند که در خيابان و در
اغتش��اش ،فرزندم را مصدوم و مجروح کردند و باعث اين حادثه ناگوار ش��دند.وي افزود :با بررسيها و تحقيقات
مفصلي که در اينباره کردم و همچنين پس از مشورت با فرزند ارشدم بابک جواديفر به اين نتيجه رسيدم که بايد
تصمي��م مه��م و بزرگي بگيرم و از اين رو از آقاي مرتضوي که در اين پرونده بيگناه اس��ت ،رضايت کامل خود را
اعالم کردم.
جواديفر در ادامه افزود :رضايت کامل و قطعي خود را به شعبه  76دادگاه کيفري استان ارائه و در جلسه دهم
دادگاه نيز مجددا ً بر صحت اين رضايت تأکيد کردم.
جمعي از مديران و پرسنل سازمان تأمين اجتماعي پس از پايان دهمين جلسه دادگاه و به محض اطالع از اينکه
آقاي جواديفر از آقاي مرتضوي اعالم رضايت کرده و با تقاضاي مختومه ش��دن پرونده اعالم داش��ته ادعايي عليه
آقاي مرتضوي در قضيه فوت فرزندش در بازداشتگاه کهريزک ندارد ،به صورت خودجوش با وي مالقات کرده و از
اين اقدام خداپسندانه آقاي جواديفر در رجب ،ماه رحمت الهي تقدير و تشکر کردند.

