
افخم در نشست خبری عنوان کرد:

بر مبنای توافق ژنو تحریم ها باید لغو شود، نه تعلیق
گروه ایران: ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: مواضع 
تیم هسته ای و جمهوری اسالمی ایران در خصوص لغو تحریم ها و شرایط 
شکل گیری توافق جامع به صورت صریح و روشن تبیین شده و طبق توافق 
ژنو نیز این مساله هدف اصلی و یک بحث کامال روشن است، نه تعلیق آن.

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی خود 
با خبرنگاران ضمن تسلیت درگذشت عالم ربانی آیت اهلل مهدوی کنی، رئیس 
مجلس خبرگان رهبری به جامعه حوزوی، دانشگاه و مردم در پاسخ به سوالی 
درباره زمان و مکان دور آینده نشســت ســه جانبه ایران، آمریکا و اتحادیه 
اروپا گفت: تماس ها و مذاکرات بین ایران و 1+5 برقرار اســت. مذاکرات 
کارشناسی امروز شروع شده و هماهنگی ها در سطوح باالتر در دست انجام 
است.وی ادامه داد: در ضرب االجل پیش رو، گفتگوها در حال تنظیم است که 

پس از تعیین زمان بندی نهایی اعالم می شود.
افخم در پاســخ به سوال دیگری در این باره که برخی از نمایندگان بر 
این باورند که وزیر امور خارجه در امور منطقه ای موضع گیری الزم را ندارد، 
بیان کرد: بعضی از نمایندگان مجلس به این موضوع اشاره دارند، اما جنس 
کار دیپلماتیک، فضای اعالم مواضع و تقسیم کار در یک کار است و حرفه 

ای سیاسی و در بین تیم سیاسی انجام می شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه اعالم مواضع از سوی 
سخنگوی وزارت امور خارجه صورت می گیرد، تصریح کرد: اعالم موضع 
از سوی سخنگو و مسئوالن دیگر به این مفهوم نیست که کار داخلی در این 
باره انجام نشــده و وزیر از موضوعات اطالعی ندارد، مواضع با همکاری و 
مشورت های الزم با وزیر امور خارجه صورت می گیرد و حتی در بعضی از 

متون نظر صریح شخص ایشان وجود دارد.
وی تاکیــد کرد: اگر وزیــر هم اعالم موضع نکنــد، این یک دیدگاه 
غیرکارشناســی نسبت به کار سیاسی است که گمان شود باید وزیر در همه 

موارد موضع گیری کند.
افخم گفت: وزیر به همه دیدگاه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... 
که وزارت امور خارجه مســئولیت آن را برعهده دارند اشراف دارد و کار را 
از نزدیک دنبال می کند. مسئولیت اعالم مواضع بر اساس تقسیم کار برعهده 

سخنگو و دیگران است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به ســوالی درباره اظهارات 
وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص لغو برخی تحریم های غیرهســته 
ای، بیان کرد: این تحریم ها موضوع مذاکرات هسته ای نبوده است. موضوع 
مذاکره تحریم های هســته ای اســت، در عین حال مواضع تیم هسته ای و 
جمهوری اســالمی ایران در خصوص لغو تحریم ها و شرایط شکل گیری 
توافق جامع به صورت صریح و روشن تبیین شده و طبق توافق ژنو نیز این 

مساله هدف اصلی و یک بحث کامال روشن است، نه تعلیق آن.
وی گفت: موضوع فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران و رفع نگرانی ها 
و همچنین لغو تحریم ها دو موضوع اصلی در مذاکرات است. به طرف های 
مذاکراتی توصیه می کنیــم در زمان باقی مانده از طرح موضوعاتی که مورد 
مذاکره اســت و هنوز قطعی نشــده و مذاکرات پیرامون آنهــا ادامه دارد، 

خودداری کرده و مذاکرات را به رسانه ها نکشانند.
افخم در خصــوص اهانت رجب طیب اردوغان بــه رهبری ایران و 
سکوت ایران در این باره تصریح کرد: اقدامات سیاسی الزم از سوی وزارت 
امور خارجه صورت گرفته و گزارش اقدامــات وزارت امور خارجه برای 

مسئولین نظام ارسال شده است.
وی افزود: سفر اسپانیا دو جانبه است و یکشنبه آینده درباره آن اطالع 
رسانی خواهیم کرد. ســفر به چین نیز در راستای اجالس منطقه ای مربوط 
به افغانستان است که 14 کشــور عضو این اجالس هستند و درباره امنیت 
افغانســتان مذاکره صورت می گیرد. جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشور 
همسایه افغانســتان همواره حضور فعالی داشته و این اجالس نیز در سطح 

وزرا برگزار می شود.
افخم در پاسخ به سوال دیگری درباره کشف گور دسته جمعی در عراق 
که زائران ایرانی در آن حضور دارند، گفت: این مساله را از طریق سفارتمان 
پیگیری کرده ایم تا اطالع تکمیلی از منابع موثق عراقی و نهادهای مســئول 
داشته باشیم که به محض اطالع از مراجع رسمی و تایید خبر و جزئیات بیشتر 
اطالع رسانی می کنیم. پیگیری های اولیه ما هنوز صحت خبر را تایید نکرده و 

مراجع عراقی باید در این مورد اعالم نظر کنند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره گــزارش اخیر آمانو در مورد 
اجرای توافق ژنو و اینکه بر اساس توافق قرار بود سه تن اورانیوم کمتر غنی 

شــده را به اورانیوم طبیعی تبدیل کنیم که اکنون به 4 هزار و 100 تن تبدیل 
شده است و دلیل این افزایش یک تنی، بیان کرد: گزارش آمانو گزارشی بود 
که یکی از خبرگزاری ها بخشــی از آن را دقیق منتشر نکرد اما این گزارش 
اعالم آژانس به این مساله بود که ایران در روند توافقات عمل کرده و اقدامات 

کامال متناسب و در مسیر اجرای توافق بوده است.
افزود: عدد مذکور فنی است که بین سازمان انرژی اتمی و آژانس بین 
المللی انرژی اتمی مورد توافق قرار گرفته مسیر از سوی ایران متعهدانه دنبال 
می شــود و صحت آن اعالم آژانس اســت در عین حال مسائل فنی مطرح 
اســت که گاها در زمانبندی از پیش تعیین شده ممکن است طی نشود. به 
هرحال ارقام کامال متناسب با روند توافق است و کارشناسان فنی انرژی اتمی 
بر اساس توافق ژنو و روند کارشناسی، جزئیات را دنبال می کنند و اگر فراتر 
از این بود مطمئن باشید که رسانه های خارجی به شدت به آن می پرداختند.
افخم درباره اظهارات اخیر اوباما مبنی بر اینکه لغو کامل تحریم ها باید 
از سوی کنگره صورت گیرد، گفت: موضوعات داخلی آمریکا بحثی است 
که باید در صحنه داخلی حل و فصل شود. برای ما آنچه در مذاکرات مورد 

توافق قرار گیرد، مهم است.
وی درباره رفع ترانزیت و کاهش روابط اقتصادی ایران و ترکیه گفت: 
مسئله به این صراحت نیست برخی مشکالت و موضوعات فنی وجود دارد 
مذاکرات دو طرف ادامه دارد و امیدواریم به زودی حل و فصل صورت گیرد 
و خیلی از جزئیات مورد مذاکره قرار می گیرد و گاهی اختالف نظر بر ســر 
قیمت ها پیش می آید و طرفین مذاکره می کنند. ما طرح این موضوع را به 

مفهوم تصمیم سیاسی صرف ارزیابی نمی کنیم.
افخــم درباره پیشــنهادات مطرح در مذاکرات هســته ای و اینکه آیا 
گفتگوها در وین در خصوص این پیشــنهادات درباره تعداد ســانتیفیوژها 
و یا انتقال غنی ســازی به روســیه در جریان است گفت: من توصیه داشتم 
که مذاکرات در صحنه رســانه ها صورت نگیرد و موضوعات مذاکراتی که 
گفتگوها در خصوص آنها در جریان است از سوی کارگروه های کارشناسی 
دنبال شود تا زمانی که در همه موضوعات مذاکره به توافق نرسیم نمی توانیم 

بگوییم روی هیچ کدام از بندها توافق کرده ایم.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ارسال کمک به کوبانی گفت: این 
منطقه در شــرایط سختی است مقاومت مردم منطقه مایه شگفتی و تحسین 
افکار عمومی جهانیان حتی سیاستمدارها شده است و امیدواریم این مقاومت 

به نتیجه برسد و مردم بتوانند نیروهای داعش را خارج کنند.
وی ادامــه داد: آمرلی و کوبانی دو منطقه مهم برای مقاومت و مقابله با 
تروریست شناسایی شده اند که بسیار ارزشمند است البته کمک های ائتالف 
ضد داعش بسیار کند بوده است و حتی در برخی از موارد گفته اند که شاید 
کمک به کوبانی در برنامه نباشد که این مسئله دیدگاه ما را نسبت به فعالیت 
های ائتالف ضد داعش تقویت می کند.افخم گفت: اولین گامی که ائتالف 
ضد داعش می تواند بردارد این است که حمایت های مالی از داعش را قطع 
کنــد و افکار عمومی جهان در اولین اقدام این توقع را دارند که جدیت این 

ائتالف در حمایت از کوبانی به نمایش گذاشته شود.
وی افزود: ما برای کمک های انسانی گفتگوهایی داشته ایم به محض 
اینکه شرایط فراهم شــود این کمک ها ارسال خواهد شد ممکن است که 
اندک باشــد اما شاید بخشــی از نیازهای اولیه مردم در محاصره در کوبانی 
را تامین کند.ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به این سوال که آیا 
سیاســت های ایران در قبال عربستان موفق عمل کرده است و آیا از طریق 
اقتصادی می توانیم برای گســترش روابط تالش کنیم اظهار داشت: تحلیل 
های مختلفی برای گسترش روابط دوجانبه مطرح است البته ما با عربستان 
روابــط دوجانبه خوبی داریم و اختالف نظرها در موضوعات منطقه نیازمند 

سعه صدر و همکاری است.
وی ادامه داد: ظرفیت های کشورها می تواند در پیشبرد مناسبات موثر 
باشد تردیدی نیست که ظرفیت کشورها کمک کننده است که روابط دوجانبه 
شکل بگیرد اینکه روابط خوبی با کشورهای همسایه داشته باشیم یک اصل 
سیاست خارجی در ایران است که امیدواریم کشورهای منطقه نیز این مسئله 

را مورد توجه قرار دهند.
افخم درباره انتشار برخی از اخبار درخصوص روند حمایت های ایران 
از برخی از گروه ها در یمن بیان کرد: ما از روند توافق شکل گرفته در یمن 
حمایت می کنیم و امیدواریم با پایبندی طرفین مسیر ثبات و امنیت به توطئه 
و شکوفایی شکل بگیرد. بازنشر برخی از دیدگاه ها و حمایت ایران از گروه 
ها گمانه زنی رسانه ای است و جمهوری اسالمی ایران از ثبات منطقه ای و 

صلح حمایت می کند و همواره حامی چنین حرکت هایی در منطقه است. 
امیدواریم با مشــارکت و گفتگو بحران های جاری در منطقه به سمت حل 

و فصل پیش برود.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر 
اینکه روسیه که پس از مذاکرات نیویورک اعالم کرد که دو طرف 98 درصد 
توافق کرده اند و اینکه آیا ایران آمادگی بازگشت به غنی سازی 20 درصد در 
صورت عدم توافق را دارد گفت: درصد های اعالم شده را نیز ما در خبرها 
شــنیده ایم مذاکرات از یک نقطه ای شروع شده و مسیری را پیش رفته ایم 
که 90 درصد از مسیر طی شده است. اکنون در گام های آخر هستیم که گام 
های مهم و حساس هستند ارزیابی های 98 و 95 درصدی ارزیابی سیاسیون 
است بخش مهمی از مسیر پیموده شده و بخش باقیمانده مهم سخت و تعیین 
کننده است.افخم گفت: همه طرف ها به استفاده از فرصت زمانی برای کمتر 
از 40 روز آینده فکر می کنند موضوع تمدید مذاکرات در دستور کار نیست 
و امیدواریم در این برهه باقیمانده در مذاکرات مسیر رسیدن به توافق روشن 
شود.با اشاره به اینکه طرفین امکان رسیدن به توافق را بررسی می کنند اظهار 
داشت: اینکه اگر توافق شود چه خواهد شد و یا در صورت عدم توافق چه 
پیش می آید اجازه دهید که همزمان با مذاکره پیش رویم نه از مذاکره جلوتر 

باشیم و پیش بینی کنیم و نه اینکه از روند مذاکرات عقب بمانیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر روحانی به قفقاز گفت: سفر 
رئیس جمهور در هر زمانی که نهایی شــود و توافق در خصوص جزئیات 

حاصل شود اطالع رسانی خواهد شد.
وی درباره سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران و جوسازی رسانه های 
آذربایجانی بیان کرد: سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران پربار بود گفتگوهای 
خوبی صورت گرفت همکاری ها در حوزه های مختلف رو به جلو اســت 
توافقات خوبی حاصل شــده و طرفین توافق کرده اند اسنادی را مبادله کنند 
که کارشناســان روند کار را دنبال کنند امیدواریم در فاصله زمانی کوتاهی 
اسناد دنبال شوند رایزنی های منطقه ای نیز صورت گرفت ایران و ارمنستان 
نسبت به مسائل منطقه راه حل ها و نظرات مشترک دارند که کمک می کند 
موضوعات بهتر حل و فصل شــود.وی ادامه داد: روابط خوب با ارمنستان 
خالف روابط با هیچ کشــوری نیست بعضی از رسانه ها همواره حساسیت 
هایی نسبت به ارتباطات و نزدیکی دو کشور و تحرکات سیاسی دارند مسائل 
منطقه با گفتگو حل و فصل می شود و ایران و ارمنستان ثبات و امنیت منطقه 

و روابط همسایگان را با جدیت دنبال می کنند.
وی درباره طرح پارلمان رژیم صهیونیستی درباره نابودی مسجد االقصی 
گفت: رژیم صهیونیستی یک رژیم غاصب و تجاوزگر است و هیچ حقوقی 
برای فلسطینیان قائل نیست و روشن است که ما همواره اقدامات این رژیم 
را محکوم کرده ایم. مسجد االقصی قلب جهان اسالم و قلب فلسطین است 
و دفاع پرافتخار مردم فلسطین برای کیان ارزش ها بدیهی و روشن است و 
چنین طرح هایی نه ملت فلسطین را از پیگیری خواسته ها باز می دارد و نه 
تاثیری بر روند خواسته ها دارد.وی تاکید کرد: طرح چنین موضوعاتی را در 
روند اشغالگری می دانیم و محکوم می کنیم و حمایت از فلسطین را اعالم 
می کنیم. مســجد االقصی عالوه بر اهمیت برای جهان اسالم به همه ادیان 

تعلق دارد و چنین طرحی قابل پذیرش نیست.
وی درباره احتمال توافق حداقلی بین ایران و 1+5 و اینکه توافقی فراتر 
از ژنو صورت گیرد که توافق جامع نباشــد بیان کرد: گمانه زنی ها از سوی 
تحلیل گران نسبت به هرگونه شرایط احتمالی در مسیر توافق جامع در طول 
یک سال گذشته همواره مطرح بوده این دیدگاه تحلیلگران است اما در صحنه 
مذاکرات، مذاکره در زمانبندی باقیمانده ادامه دارد و همه طرف ها تالش می 
کنند که از این زمان استفاده شود. تمدید در دستور کار نیست و اگر مسیر با 

حسن نیت دنبال شود امکان توافق وجود دارد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال دیگری درباره گزارش 
آمانــو و اینکه عدم همکاری ایران به نوعی در این گزارش به شــکل های 
مختلف بیان می شود گفت: این نخستین گزارش نیست آژانس به صورت 
دوره ای گــزارش ماهیانه اعالم می کند آنچه مطرح اســت این اســت که 
جمهوری اســالمی ایران مصمم به همکاری است و در مسیر شفاف سازی 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای ادامه دارد. اینکه به صراحت اعالم شده این 
است که ایران به تعهدات خود عمل کرده این مسئله در گزارش اخیر برجسته 
تر بوده است ما مصمم به ادامه همکاری هستیم و امیدواریم آژانس نگاه واقع 
بینانه متناسب با روند همکاری براساس مستندات داشته باشد و گزارش ها 

گویای روند همکاری و به واقعیت نزدیک باشد.

گروه جهان: فرمانده نیــروی انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران با بیان کشــف ســرنخ هایی از عامالن 
اسیدپاشی در اصفهان گفت: نیروی انتظامی با جدیت 
پیگیر شناسایی عامالن اسیدپاشی اصفهان بوده و دستگاه 
قضایی شــدیدترین برخوردها را با عامالن این حادثه 
خواهد داشت.ســرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم 
صبح دیروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اسیدپاشی 
عملی زشت، شنیع و چندش آور است، شاید قتل قابل 
پذیرش تر باشد، ولی این عمل جنایتکارانه و بسیار وقیح 

است.
وی تصریح کرد: در ماه های اخیر هفت یا هشت 
مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده که طی صحبت هایی 
که با قربانیان این حادثه شده سرنخ هایی به دست آمده و 
تعدادی فرد مظنون نیز شناسایی شدند، ولی هنوز انگیزه 

فرد یا افراد معلوم نیست.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران 
ادامه داد: بر اساس اظهارات قربانیان در چند روز اخیر 
به نظر می رسد ضارب یک نفر بوده که پیگیری نیروی 

انتظامی برای شناسایی ضارب ادامه دارد.
احمدی مقــدم تاکید کرد: تاکنــون انگیزه عامل 
اسید پاشی مشخص نشده است، ولی بعضا رسانه های 
خارجی و مغرضین ســعی دارند ایــن موضوع را به 
حجــاب و عفاف ربط دهند، کــه این واقعیت ندارد و 

خانواده قربانیان از خانواده های مومن و مقیدی هستند.
وی ادامه داد: چه بســا دســتانی بخواهند به این 
موضوع دامن زده و ایــن حادثه را به موضوع حجاب 
و عفاف و فساد و فحشا ربط دهند، اما نیروی انتظامی 
در پیگیری این موضوع مصمم است و دستگاه قضایی 

شدیدترین برخوردها را خواهد داشت.
فرمانده ناجا همچنین با اشاره به شهادت تعدادی 
از مرزبانان کشور گفت: در مرزهای شرقی کشور طی 
چند سال گذشته با سرعت عملیات انسداد مرزها آغاز 
شــده و بخشــی از مرزها که در حوزه سراوان بوده و 
پیش از این حد و مرزی برای آن وجود نداشته و جزو 
مناطق صعب العبور محســوب می شده است، با همت 
یگان های مهندسی ســپاه و نیروی انتظامی کار انسداد 
مرزها و استقرار واحدهای مرزی سرعت گرفته و دولت 
هم قول داده اعتبارات خود را در این حوزه به صورت 

کامل واگذار کند.
احمدی مقدم تاکید کرد: انســداد راه های مرزی و 
استقرار واحدهای مرزی در بخش های مانده در امسال 
کامل می شود و در صورتی که مجلس اعتبارات خوبی 

لحاظ کند، برای سال آینده به پایان خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه اقدامات تروریستی در مناطق 
مرزی تمرکز دارد، گفت: قطعا با ســرعت گرفتن کار 
انسداد و اســتقرار واحدهای مرزی مشکالت کمتر و 

اقدامات تروریستی کاهش می یابد.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران 
در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به برنامه 
ناجا پیرامون عزاداری های ســنتی و مقابله با بدعت ها 
خاطرنشان ساخت: ستاد شئون مناسبت های مذهبی تابع 
شــورای فرهنگی است و مسئولیت این امر را بر عهده 
دارد و جلســات خود را در ستاد مربوطه تشکیل داده 
است، نیروی انتظامی دو وظیفه انتظامی امنیتی و ترافیکی 
مراسم عزاداری در ماه محرم را بر عهده دارد و مابقی بر 

عهده ستاد شئون است.

فرمانده نیروی انتظامی خبر داد:

 کشف سرنخ هایی 
از عامالن اسیدپاشی 

در اصفهان

روزنامه سراسري صبح جمهوري اسالمي ايران

موانع پیش روی خدمت 
رسانی خیرین را برمی داریم

آمادگی برای سرمایه گذاری 
ICT در پروژه های
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2 سناریوی 
انتقال برق ایران 

به اروپا

وعده معاون 
ارشاد برای 

اکران دو فیلم

حرکت علمی نباید دچار وقفه شود
اداره کشور بر مبنای فروش نفت خام شبیه »بچه پولداری ملی« است

گــروه ایران: حضرت امام خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در 
دیدار جمعی از نخبگان علمی با بیان اینکه هرگونه وقفه در حرکت علمی 
کشور با عقب گرد همراه است، فرمودند: سرعت پیشرفتمان خوب است اما 

عقب ماندگی آنقدر زیاد است که سرعت پیشرفت افاقه نکرده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت 

امام خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح چهارشنبه در دیدار صدها 
تن از »نخبگان جوان دانشگاه ها و برگزیدگان المپیادها و جشنواره های 
جهانی و داخلی«، با تأکید بر ضرورت ایجاد یک زنجیره کامل و شــبکه 
عظیم تولید علم در دانشگاهها و مراکز علمی تحقیقاتی افزودند: ایران را 
باید با اتکای به منابع روی زمین یعنی هوش و استعداد جوانان و نخبگان 

کشور اداره کرد نه با تکیه بر درآمد پرنوسان منابع زیرزمینی و نفتی.
ایشــان دیدار با »جوانان نخبه و نویددهندگان آینده روشن کشور« 
را، بســیار شیرین خواندند و به همه جوانان توصیه کردند خانه پرافتخار 
میهن را با نیروی فکر و عزم و اراده، به گونه ای بســازید که شایسته این 

ملت و این تاریخ پرافتخار باشد.

رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان جوان:
12

10
ــه ــب ــن ــش ــج ــن پ
1393 آبــــان   1
1435 الحجه  28ذی 
2014 اکــتــبــر   23
شــــمــــاره2197
ــه ــ ــح ــ ــف ــ 12ص
تومان   1000 تكشماره 

 ابراز نگرانی رژیم صهیونیستی 
از روند مذاکرات هسته ای

 رایزنی وزرای 
نفت ایران و عراق 

در تهران
گروه اقتصادی: وزیر نفت ایران با هدف توسعه 
همکاریهــای نفتی و گازی روز چهارشــنبه با وزیر 
نفت عراق دیــدار کرد.بیژن زنگنه، امــروز با عادل 
عبدالمهــدی که روز سه شــنبه در راس هیئتی برای 
توسعه مناسبات سیاســی و اقتصادی میان دو کشور 
وارد تهران شد، در طبقه پانزدهم وزارت نفت دیدار 

و مذاکره کرد.

گروه جهان: وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پس از دیدار با رییس پنتاگون، گفت: ما در این دیدار درباره مذاکرات 
هســته ای ایران و نگرانی اســرائیل از روند این مذاکرات گفت وگو کردیم.به نوشته روزنامه تایمز آو اسرائیل، موشه 
یعالون، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پس از دیدار با چاک هاگل وزیر دفاع آمریکا، گفت: در پنتاگون به وزیر دفاع 
آمریکا گفتم که مساله هسته ای ایران ما را نگران می کند. چیزی که برای ما نگران کننده است این است که در صورت 
حصول توافق نهایی چه توافقاتی صورت خواهد گرفت.یعالون همچنین گفت که در دیدارش با چاک هاگل درباره 

جنگ عراق، سوریه و همکاری های دفاعی میان آمریکا و اسرائیل گفت وگو کرده اند.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی افزود: ما بارها گفته ایم که عدم دستیابی به توافق بهتر از یک توافق بد است و اکنون 
سوال این است که آنها در حال حاضر بر سر چه مساله ای گفت وگو می کنند. آیا آنها روی تعداد باالی سانتریفیوژها 

رایزنی می کنند که در این صورت این سوال پیش می آید چرا ایرانی ها باید سانتریفیوژ داشته باشند.
یعالون در ادامه با تکیه بر ادعاهای نخ نمای رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود ابعاد نظامی در فعالیت های هسته ای 
ایران، اظهار کرد: آیا مذاکره کنندگان درباره دیگر المان های پروژه هســته ای نظامی ایران شامل موشک هایی که برای 

حمل هالهک هسته ای آماده اند، گفت وگو می کنند.

تیراندازی در ورودی 
پارلمان کانادا

گروه جهان: پارلمان کانادا در شــهر اوتاوا در پی 
حادثه تیراندازی در درب ورودی این پارلمان بسته شد.
به گزارش ســی ان ان ، پیش از این گزارش شده 
بود که تیراندازی در ساختمان ملی یادبود جنگ کانادا 
در شهر اوتاوا روی داده است اما شاهدان می گویند فرد 
مهاجم مسلح در درب ورودی اصلی پارلمان کانادا اقدام 

به تیراندازی کرده است.
این حادثه تیراندازی در حالی روی داد که جلسه 
پارلمان کانادا تشکیل شده و نخست وزیر در این جلسه 
حضور داشت. گفته می شــود استیون هارپل نخست 
وزیر آسیبی ندیده و ســاختمان پارلمان را ترک کرده 

است.
گزارش ها حاکی است یک سرباز کانادایی هدف 
شلیک گلوله قرار گرفته اســت. پلیس شهر اوتاوا نیز 
زخمی شدن یک نفر را تایید و منطقه را محاصره کرده 

است .
شاهدان اعالم کردند دست کم 20 گلوله در داخل 

پارلمان کانادا  شلیک شده است.
پارلمــان کانادا در پی این حادثه تعطیل شــده و 
عملیات جســتجو برای یافتن فرد یا افراد مهاجم ادامه 
دارد. پلیس همچنین بخشی از عملیات جستجو را در 
داخل ساختمان پارلمان کانادا انجام می دهد و شک ان 

می رود فرد مهاجم در داخل پارلمان پنهان شده باشد.

گروه اقتصادی: به منظور توسعه شبکه اینترنت 
همــراه اول و امنیت دسترســی کاربــران، از این پس 
دسترسی به اینترنت همراه اول فقط از طریق تنظیمات 

HTTP امکانپذیر است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات 
سیار ایران، به منظور توسعه شبکه اینترنت همراه اول و 
امنیت دسترسی کاربران، از روز شنبه 3 آبان ماه استفاده 
از اینترنت همراه فقط برای گوشــی هایی امکان پذیر 
است که از تنظیمات HTTP استفاده می کنند و این 

سرویس برای WAPUser پشتیبانی نمی شود.
بر اساس این گزارش، تعداد معدودی از مشترکین 
که هنوز از تنظیمات WAP برای ســرویس اینترنت 
همــراه خود اســتفاده    می کنند باید بــرای دریافت 
تنظیمــات مجــدد HTTP اقدام کننــد؛ در غیر این 
صورت از روز شنبه 3 آبان ماه 93 به سرویس اینترنت 
همراه دسترســی نخواهند داشت. قابل ذکر است اکثر 
مشــترکین که از قبل تنظیمات HTTP را داشته اند 

نیازی به تنظیمات مجدد ندارند.
گفتنی است از یکماه گذشته تاکنون، 5 مرتبه پیامک 
در فواصــل زمانی مختلف جهت انجام تنظیمات مجدد 
برای این دســته از مشترکین ارسال شده است. در پیامک 
های ارسالی، راهنمای تنظیمات مجدد سرویس اینترنت 
همراه، به صورت »مدل گوشی را به شماره 8008 ارسال 
نمایید تا تنظیمات الزم برای شما ارسال گردد« و یا »جهت 
http://www.mci.ir/ دریافت تنظیمات جدید به لینک

web/guest/gprs-and-mms-settings مراجعه 
نمایید« اعالم شده است.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، عالوه بر پرتال 
همراه اول به نشانیwww.mci.ir، مرکز تماس 9990 

نیز آماده پاسخگویی و رفع مشکالت احتمالی است.

همراه اول خبر داد: 

 اینترنت همراه 
 HTTPفقط از طریق

مبادا روزی امر به معروف و نهی از منکر 
وسیله ای برای تفرقه باشد؛

هشدار روحانی
 امر به معروف و نهی از منکر 

به هیچ فرد و جناح و دسته ای اختصاص ندارد
 هیچ منکری باالتر از بیکاری و فقر نیست

 نگذاریم در جامعه ما تفرقه و اختالف رخنه کند 
و شکاف در جامعه ایجاد شود

 در سایه تعامل سازنده امروز با 
قدرت های بزرگ مذاکره می کنیم
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