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امیدواری ظریف به نتیجه بخش بودن مذاکرات ایران و ۱+۵ در وین

گروه ایران: وزیر امور خارجه کشورمان نسبت 
ب��ه نتیج��ه بخش ب��ودن مذاکرات هس��ته ای ایران و 
۱+۵ در وی��ن درباره گام پایان��ی  توافقنامه ژنو ابراز 

امیدواری کرد. 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
ظهر چهارش��نبه پس از دی��دار و گفت وگو با ادگار 
رینکوی��چ وزی��ر  خارج��ه لتونی در نشس��ت خبری 
مش��ترک ضم��ن خیرمقدم ب��ه همتای خ��ود روابط 
ایران و لتونی را دیرینه با س��ابقه ای  که به دهه ۱920 
برمی گ��ردد خواند و افزود: ما هیچگاه اش��غال لتونی 
را نپذیرفتیم و روابط دو کش��ور همواره ادامه  داش��ته 
و بس��یار خوشحالیم که ش��اهد حضور وزیر خارجه 

لتونی برای اولین بار در ایران هستیم. 
وی با اش��اره به انتصاب اولین س��فیر غیرمقیم 
لتونی در ایران که چند ماه پیش رونوشت استوارنامه 

خود را تقدیم  کرد، اظهار داش��ت: امکان گس��ترش 
روابط در حوزه های مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی 

و فرهنگی بین کشور  وجود دارد. 
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه پایتخت 
لتونی در س��ال 20۱4 به عن��وان پایتخت فرهنگی 
اتحادی��ه اروپا معرفی  ش��ده، خاطرنش��ان کرد: دو 
کش��ور ام��کان همکاری ه��ای گس��ترده فرهنگ��ی 
در ح��وزه می��راث فرهنگ��ی و هم��کاری علمی  و 

آموزش��ی را دارند. 
ظریف با اش��اره به هیاتی از بازرگانان و بخش 
خصوصی لتونی که همراه وزیر خارجه این کشور به 
تهران س��فر  کرده اند، عنوان کرد: این سفر در راستای 
گس��ترش همکاری های اقتصادی و به منظور بررسی 

زمینه های این  همکاری صورت گرفته است. 
تش��ریح  ب��ه  کش��ورمان  خارج��ه  وزی��ر 

گفت وگوهایش با همت��ای لتونیایی خود پرداخت و 
افزود: خواس��ت سیاس��ی دو  طرف مبنی بر گسترش 
روابط اس��ت که با آرام تر شدن وضع سیاسی و بهبود 
ش��رایط با مذاکراتی که در وین بین  ایران و ۱+۵ در 
جریان است و انشاءاهلل به نتیجه خواهد رسید، امکان 

فعالیت های گسترده فراهم خواهد شد. 
ظریف اوضاع اوکراین، س��وریه، افغانس��تان و 
عراق را از جمله مواردی برشمرد که با وزیر خارجه 
لتونی درباره  آن گفت وگو کرده و افزود: دیدگاه های 

دو طرف در این زمینه مطرح شد. 
وی با بیان اینکه لتونی در س��ال 20۱۵ ریاست 
دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده می گیرد، خاطرنشان 
ک��رد: زمین��ه  ب��رای هم��کاری دو کش��ور در همه 

موضوعات فراهم است. 
ظریف با اش��اره به حضور لتونی در افغانستان 
در طی اش��غال افغانستان توسط نیروهای شوروی و 
در حال حاضر  در چارچوب نیروهای ایساف، عنوان 
کرد: لتونی نقش قابل توجهی در منطقه مزارش��ریف 
و بخش تاجیک و  ازبک نش��ین افغانستان دارد و این 
کشور سابقه نسبتا خوبی در کمک به مردم افغانستان 

داشته است. 
به گفته ظری��ف زمینه برای هم��کاری ایران و 

لتونی در افغانستان فراهم است. 
وی ض��رورت گفت وگ��و و احت��رام متقابل در 
مباح��ث حقوق بش��ری و جامعه مدن��ی را از جمله 
موارد دیگری برش��مرد  که با همتای خود در این باره 
گفت وگو کرده و افزود: مباحث خوب، جدی، مبنایی 
و دوس��تانه مطرح ش��د و  امیدواری��م گفت وگوهای 
انجام ش��ده زمینه ها را برای همکاری های بیش��تر دو 

کشور فراهم کند. 

گروه ایران: س��خنگوی دولت در خصوص میزان انصراف دهندگان از یارانه 
گف��ت: در مجم��وع دو میلیون و چهارصد هزار نف��ر  از دریافت یارانه صرف نظر 
کرده اند. محمد باقر نوبخت در حاش��یه جلس��ه دیروز صبح هیات دولت در جمع 
خبرنگاران اعالم کرد: در مجموع حدود دو  میلیون و چهارصد هزار نفر از ثبت نام 

برای دریافت یارانه انصراف داده اند. 
ب��ه گفته وی دولت از محل انصراف این افراد یک هزار و دویس��ت میلیارد 

تومان کسب درآمد می کند. 
س��خنگوی دولت همچنین اعالم کرد که حدود 73 میلیون نفر با ثبت نام در 

سایت رفاهی متقاضی دریافت یارانه شده  اند. 
خاطر نش��ان می ش��ود:نوبخت ابتدا تعداد انصراف دهندگان را دو میلیون و 
چهارصد هزار خانوار اعالم کرده بود  که بعد از دقایقی آمار اعالم ش��ده را اصالح 

کرد. 
نوبخ��ت همچنی��ن با بیان اینک��ه دولت تالش دارد ت��ورم را در کنار اجرای 
هدفمندس��ازی یارانه ها کاه��ش دهد، گفت:  بانک مرک��زی برنامه ای برای ثبات 
اقتص��ادی دارد و ظ��رف چند روز آینده عملیاتی می ش��ود و ما تالش داریم نرخ 
 تورم را پایین بیاوریم تا حدی که تا پایان سال تورم را به زیر 2۵ درصد برسانیم. 
وی همچنین در واکنش به برخی ش��ائبه ها نسبت به اینکه قسط 4.2 میلیارد 
دالر به حساب ایران واریز نشده است،  گفت: تمام قسط ها سر وقت آزاد شده و 

اختیار استفاده از این پول ها کامال در دست خودمان است. 
نوبخت همچنین تصریح کرد: لزومی ندارد که برای واردات کاالهای ضروری 

و اساسی از این حساب ها و ذخیره  ارزی استفاده کنیم. 
اقساط طبق توافقنامه آزاد شده است 

س��خنگوی دول��ت با بیان اینکه ع��ده ای تالش دارند با اع��الم عدم وصول 
منابع ارزی توافقات ژنو را مخدوش کنند،  گفت: ما همه اقس��اط را طبق توافقنامه 
دریافت کرده ایم و قدرت انتخاب هم با ماست و ایده آل ما این است که این  منابع 

ارزی به صورت نقدی وارد کشور شود. 
وی همچنین با بیان اینکه ۵ هزار و 400 میلیارد تومان از منابع هدفمندسازی 
یارانه ها س��هم تولید و حمل و نقل  اس��ت، اظهار داش��ت: یک ساز و کاری برای 
اختصاص س��هم تولید در نظر گرفته ش��ده که آیین نامه آن در مرحله  آماده شدن 
است بنابراین طبق قانون ما سهم تولید اعم از صنعت و کشاورزی را از هدفمندی 

یارانه ها به آنها  خواهیم داد. 
س��خنگوی دولت همچنین در پاس��خ به س��ئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با 
توجه به آنکه یکی از شعارهای اصلی  دولت بحث رعایت حقوق شهروندی بوده 
اس��ت دولت چه اقداماتی می خواهد نسبت به اتفاقات رخ داده در بند 3۵0  اوین 
انجام دهد، گفت: در این زمینه ریاست جمهور و هیات وزیران طبق قانون اساسی 

و وظایفی که دارند اجازه  نمی دهند که حقوق شهروندان مخدوش شود. 
وی افزود: یک زمانی الزم اس��ت دولت تنها بیانی��ه و یا اعالم موضع کند و 
زمانی دیگر نیز الزم است که به  صورت اجرایی و عملی نسبت به یک موضوعی 
ورود داش��ته باش��د. بنابراین ما نیز نس��بت به این موضوع تیمی  تش��کیل دادیم تا 

اتفاقات رخ داده در زندان اوین را پیگیری و گزارشی به هیات دولت ارائه کنند. 
نوبخت در عین ح��ال در واکنش به بزرگ جلوه دادن این اتفاق، گفت: البته 
این را هم باید در نظر بگیریم اساس��ا  اینکه یک رسانه یا رسانه بیرونی تالش کند 
این موضوع را بزرگ کند در جهت امیال خودش��ان است و لزومی  ندارد ما نسبت 

به هر مسئله ای واکنش نشان دهیم. 
سخنگوی دولت همچنین در مورد حاشیه جشن روز زن که به میزبانی همسر 
رئیس جمهور در کاخ سعد آباد  برگزار شد که مورد سئوال خبرنگاری بود، تصریح 
کرد: عده ای منتظر هس��تند یک موضوع کوچک��ی را بزرگ  کنند اما امروز دولت 
درگیر مس��ائل مهم تری همچون مذاکرات ژنو و س��اماندهی اقتصاد کش��ور برای 
اجرای قانون  هدفمندس��ازی یارانه هاست و لزومی ندارد نسبت به هر موضوع بی 

اهمیتی به پاسخگویی بپردازد. 
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 واکنش الریجانی 
به ماجرای بند ۳۵۰

اسماعیلیازسازمانزندانهارفت
گروه ایران: رییس قوه قضاییه از برخورد قاطع دس��تگاه قضایی با ایجاد هرگونه فضاس��ازی، نشر اکاذیب و اخالل در امنیت ملی 
 با هدف احیای فتنه گری و فعال کردن فتنه گران در کش��ور خبر داد و گفت: دس��تگاه قضایی از این پس در  برخوردهای عادالنه خود با 

فضاسازی های فتنه گرانه هیچ گونه تسامحی به خرج نخواهد داد. 
آیت اهلل صادق آملی الریجانی صبح دیروز در جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به جریانات اخیر رسانه ای و  هجمه هایی که علیه قوه 
قضاییه و نظام اسالمی به بهانه بازرسی زندان از سوی برخی رسانه های داخلی در  همراهی با رسانه های خارجی صورت گرفته است، گفت: 
بازرس��ی های صورت گرفته در زندان اوین، وظیفه ای  قانونی و عادی در س��ازمان زندان ها بوده و حسب گزارش رئیس محترم سازمان هیچ 
خالفی صورت نگرفته است،  اما گویا جریان فتنه این حرکت کاماًل قانونی را بهانه ای برای میدان آمدن دوباره دیده و عده ای از درون کشور 

در  هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی در صدد زنده کردن جریان فتنه هستند. 
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه » از رسانه های خارجی و دشمنان جمهوری اسالمی توقعی نیست و دولت هایی  مانند آمریکا 
و انگلیس هیچ گاه دوس��ت ملت ایران نبوده اند « افزود: رس��انه های بیگانه همواره به دنبال این هستند  که زهر خود را به نظام و ملت 
ای��ران بریزند اگرچه در جریان فتنه س��یلی محکمی از ملت خوردند، اما هنوز ه��م  دروغ های خود را دنبال می کنند و در هماهنگی با 

برخی رسانه های داخلی گویا دوباره به دنبال احیای جریان فتنه  هستند. 

از این پس هیچ گونه تسامحی با فتنه گران نخواهیم داشت ؛
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اتاقعملیاتبنزینراهافتاد؛

بنزین امشب گران می شود
قائممقامدبیرکلستاد

مبارزهباموادمخدرهشدارداد:

شیوع اعتیاد در 
گروه اقتصادی :همزمان با تش��کیل اتاق عملیات س��وخت رس��انی در سطح وزارت نفت، قیمت های جدید بنزین امشب رسما اعالم می شود تا از هفته آینده شاهد خانه های مجردی

عرضه مجدد بنزین و گازوئیل سه نرخی در سطح جایگاه های سوخت باشیم.

گروه ایران: سیاس��تمدار هلندی خواستار محکومیت حوادث اخیر 
در زندان اوین توسط اتحادیه اروپایی شد. 

به گزارش بی بی س��ی، ماریچه اس��خاکه، نماینده هلند در اتحادیه 
اروپا از این اتحادیه خواس��ته تا حمله ب��ه زندانیان بند   3۵0 زندان اوین 

تهران را محکوم کند. 
خانم اس��خاکه که عض��و کمیته روابط اتحادی��ه اروپا و ایران 

اس��ت مدعی شده سیس��تم قضایی ایران نیاز به اصالح  جدی دارد. 
این سیاستمدار هلندی روز سه شنبه )22 آوریل - دوم اردیبهشت( 
با انتش��ار بیانیه ای مدعی شد: »در حالی که  جامعه بین المللی و همچنین 
دولت روحانی توجه ش��ان را در وهله اول روی مس��اله هسته ای متمرکز 
کرده اند، مردم  ایران به طور ساختارمند سرکوب می شوند. آنها، به حق از 

اروپا انتظار دارند که آنها را فراموش نکند.« 

وی در بیانی��ه خود از کاترین اش��تون، مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا خواسته »این حمله و همچنین تجاوزات  متعدد و مداوم به 
حقوق بشر در ایران را محکوم کند« و همچنین خطاب به حسن روحانی 
نوش��ته: »پسندیده خواهد  بود اگر دولت آقای روحانی حمله به زندانیان 
سیاسی بند 30۵ اوین را محکوم کند و برای احترام به حقوق اولیه  مردم 

ایران تالش نماید.« 

 اخراج نماينده 
 آيت اهلل سیستانی 

از بحرين 
گروه جهان: عالمه حسین النجاتی نماینده آیت اهلل 
العظمی سیستانی تحت فشارهای خاندان حاکم بحرین، 

این کشور را به مقصد  بیروت ترک کرد. 
به گ��زارش پای��گاه خبری م��رآة البحرین،عالمه 
حس��ین النجات��ی نماینده آی��ت اهلل سیس��تانی تحت 
فشارهای خاندان حاکم  بحرین، این کشور را به مقصد 

بیروت ترک کرد. 
ش��اهدان تاکید کردند ک��ه عالم��ه النجاتی روز 
چهارشنبه در فرودگاه بحرین مشاهده شده است و بعد 
از تهدیدهای نظام  حاکم مبنی بر ضرورت خارج شدن 
از بحری��ن با پرواز »ج��ی اف9۱۱ « خطوط هوایی این 

کشور به بیروت  پایتخت لبنان خواهد رفت. 

عالمه النجاتی از طرف خاندان حاکم به ش��دت 
تحت فش��ار ق��رار گرفته بود تا در عرض 48 س��اعت 
بحری��ن را ترک  کند و تهدید ش��ده بود در صورتی که 
این کار را انجام ندهد خانواده وی آزار و اذیت خواهد 
شد. نظام بحرین در نوامبر 20۱2 تصمیم گرفت تابعیت 
عالمه حسین النجاتی را به همراه 30 نفر دیگر باطل کند 
تا به  این ترتیب در اقدامی خودسرانه منتقدان حکومت 

را ساکت کند. 
این تصمیم حکومت بحرین از سوی سازمان های 
بین المللی مورد اعتراض شدید قرار گرفت به گونه ای 
که  س��ازمان عفو بی��ن المل��ل از مقامات این کش��ور 

درخواست کرد تا این تصمیم را لغو کنند. 

انصرافدومیلیونوچهارصدهزارنفرازدریافتیارانه؛
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صفحه2 همین صفحه


