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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
            اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

   
 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران....... ، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا( ایران و دولتهای بزرگرژیم

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

   به ايران براي اولين بار در اختيار شوراي امنيت قرار گرفت5+1متن پيشنهاد 
  ٢٠٠۶ئيه  ژو14  - ١٣٨۵ تير 23ه  جمع

هاي پيشنهادي به ايران براي  ي مشوق بر اساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، محتوي مجموعه
اند تا  ي اين پيشنهاد اعالم آمادگي آرده آننده اولين بار فاش و مشخص شد آه شش آشور ارايه

 . نديي را در اختيار تهران قرار ده آوري پيشرفته و احتماال راآتورهاي تحقيقاتي هسته فن
، اين خبرگزاري آمريكايي ادامه داد، اين مجموعه آه )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 خردادماه به ايران داده 16گر آن بودند، در تاريخ  آمريكا، روسيه، چين، انگليس، فرانسه و آلمان تدوين
 . هايي از آن در همان زمان منتشر شد شد و بخش

روز پنجشنبه منتشر شد، شامل بهبود بخشيدن به دسترسي ايران به اقتصاد اين مجموعه آه اواخر 
گذاري و عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و نيز دفع احتمالي  جهاني از طريق ارتقاي سرمايه

 . نظامي و تجهيزات مخابراتي به ايران است هاي آمريكا و اروپا بر صادرات هواپيماي غير محدوديت
 در پاريس آه روز چهارشنبه برگزار و در آن 5+1ي  يك روز پس از نشست وزيران امور خارجهاين پيشنهاد 

ها از شوراي امنيت  آن. ي ايران پرداخته شد، به شوراي امنيت ارسال گرديد به بررسي مساله
 . سازي اورانيوم را الزامي سازد اي درخواست از ايران براي تعليق غني اند با صدور قطعنامه خواسته

يي شوراي امنيت  ي فرانسه در سازمان ملل آه در حال حاضر رياست دوره ژان مارك دوالسابلير، نماينده
ي قطعنامه  ي آينده مذاآرات درباره دار است روز گذشته گفت آه انتظار دارد شورا ظرف يك هفته را عهده

 . عليه ايران را آغاز آند
گفتند  آند آه مي  گزارشاتي را تاييد مي5+1به يي گروه موسوم  ي پيشنهادي سه صفحه مجموعه

شش آشور پيشنهاد دهنده حاضرند به ساخت راآتورهاي آب سبك پيشرفته در ايران آمك آنند و 
يي را براي اين راآتورهاي  آور از نظر حقوقي ارايه دهند مبني بر اين آه سوخت هسته هاي الزام تضمين
 . آنند ي است، تامين ميها توليد انرژ نظامي آه هدف از آن غير

يي از مذاآرات در خصوص توافقي جامع به ايران را پيشنهاد  ما دور تازه: در اين پيشنهاد آمده است
اي در شوراي امنيت حمايت  المللي انرژي اتمي باشد و در قطعنامه آنيم آه تحت اختيار آژانس بين مي
 . شود

 مذاآرات با ايران، تهران بايد تعهد دهد آه تمامي اند براي ايجاد شرايطي صحيح براي شش آشور گفته
اش را رفع آند، تمامي  يي ي هسته المللي انرژي اتمي نسبت به برنامه هاي آژانس بين نگراني
ي اين آار مادامي آه مذاآرات انجام  سازي و بازفرآوري را تعليق آرده و به ادامه هاي غني فعاليت
 . آزمايي شود المللي انرژي اتمي راستي يد از سوي آژانس بينتعليق نيز با. گيرد، متعهد شود مي

گويد ايران همچنين بايد اجراي پروتكل الحاقي را از سر بگيرد و در آن آمده است آه  اين پيشنهاد مي
آند و متعهد  آميز تاييد مي يي با اهداف صلح ي انرژي هسته شش آشور حق ايران را براي توسعه

المللي حمايت آنند و با تعليق  ورهاي آب سبك در ايران از طريق شرآاي بينشوند از ساخت راآت مي
 . يي ايران در شوراي امنيت موافقت آنند ي هسته ي برنامه مذاآرات درباره

ي تحقيق و  اي اساسي از همكاري در زمينه ها همچنين مجموعه در اين پيشنهاد آمده است آه آن
هاي توليد  تورهاي تحقيقاتي آب سبك، به ويژه در زمينهتوسعه از جمله دورنماي احتمالي راآ

 . يي در پزشكي و آشاورزي را فراهم خواهند آرد راديوايزوتوپ، تحقيق پايه و آاربردهاي هسته
وگو و همكاري در  اند آه از هر گونه آنفرانسي براي ارتقاي گفت شش آشور در اين پيشنهاد گفته

ي انرژي ميان ايران و  آنند و همكاري بلند مدت در زمينه يت مييي حما ي مسايل امنيت منطقه زمينه
. آنند آوري برتر با ايران حمايت مي ي فن سازند و در زمينه ي اروپا و ديگر شرآا را برقرار مي اتحاديه

آوري و تجهيزات آشاورزي  ي آشاورزي در ايران از جمله دسترسي به توليدات فن همچنين از توسعه
 . آنند ا حمايت ميآمريكا و اروپ

مذاآره و اجراي توافق همكاري «بر اساس گزارش خبرگزاري رويتر نيز، بند ديگري در اين پيشنهاد به 
ايجاد انبار در مقياس «و بند ديگري از آن به » )"ي انرژي اتمي اروپايي جامعه(يوراتم "يي با  هسته

 براي ايران تحت نظارت آژانس يي ي بيش از پنج سال سوخت هسته تجاري براي نگهداري ذخيره
 . اشاره دارد» المللي انرژي اتمي بين

 متن پيشنهادشان به تهران را منتشر 5+1  ي روسيه گفته بود آه گروه پيش از اين وزير امور خارجه
  .خواهند آرد

  
 اظهار 5+1ي کشورهاي گروه  ي فرانسه در توضيح نتايج ديدار وزيران امور خارجه وزير امور خارجه

  . ما تصميم گرفتيم که در دو مرحله کار را دنبال کنيم: داشت
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به نقل از خبرگزاري نووستي، فيليپ دوست بالزي، وزير ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ل اين است که در چند ي او مرحله: ي فرانسه روز پنجشنبه با اعالم اين مطلب اظهار داشت امور خارجه
اي را تصويب کند که از ايران متوقف ساختن کار در زمينه  روز شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه

  . مرحله دوم نيز به واکنش ايران بستگي خواهد داشت. کند سازي اورانيوم را مطالبه مي غني
  

اي را  ان پاسخ منفي دهد، ما قطعنامهاگر تا اواسط مرداد اير: دوست بالزي در توضيح اين مطلب افزود
 که 41نامه سازمان ملل متحد پيشنهاد خواهيم داد و از جمله بر اساس ماده  بر اساس بند چهارم آيين

  . اي از تدابير منفي، از جمله اقتصادي را در نظر دارد، تكيه خواهيم آرد مجموعه
  
  

توافق :  در پاريس گفت5+1وزيران خارجه ي فرانسه چهارشنبه شب در پايان نشست  وزير امور خارجه
سازي از ايران را  اي در شوراي امنيت باشيم آه درخواست تعليق غني شده است به دنبال قطعنامه

  . خواهيم به پيشنهادمان به شكل مثبت پاسخ دهد اجباري آند و از ايران مي
  

 فرانسه،  ترنتي وزارت امور خارجهبه نقل از پايگاه اين) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  ي فرانسه در پايان اين نشست آه با حضور وزيران امور خارجه فيليپ دوست بالزي، وزير امور خارجه

ي اروپا برگزار  چين، آلمان، روسيه، انگليس و آمريكا و نيز خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه
  . اي را خواند شد، بيانيه

  
 اين شش آشور و سوالنا صادر شد، اعالم  ن بيانيه آه به نمايندگي از وزيران امور خارجهبالزي در اي

ي يك سري پيشنهادات گسترده به  با يكديگر در وين ديدار و درباره)  خرداد10(ما در تاريخ اول ژوئن : آرد
يران تصميم بگيرد به عنوان مبنايي براي مذاآره با ايران توافق آرديم و در عين حال تاآيد شد آه اگر ا

  . هاي بيشتري در شوراي امنيت برداشته شود تعامل نپردازد، بايد گام
  

به تهران ارايه شد آه )  خرداد16(اين پيشنهاد در تهران ششم ژوئن : بالزي در اين بيانيه افزود
شد و نفعي چشمگير  يي را شامل مي هاي سياسي، اقتصادي و هسته پيشنهادات همكاري در حوزه

  . براي ايران داشت
  

 هفته پس از آن تاريخ ما موقعيت را بر مبناي گزارشي از خاوير سوالنا آه سه بار با  امروز، پنج: وي افزود
  . دآتر الريجاني ديدار آرده است، بررسي آرديم

  
ي محتوي  اي را مبني بر اين آه حاضرند به طور جدي درباره ها هيچ نشانه ايراني: بالزي ادامه داد

  . اند مان به تعامل بپردازند، ارايه نكرده يشنهاداتپ
هاي الزم آه آغاز مذاآرات را اجازه دهد، به ويژه تعليق تمامي  ايران در برداشتن گام: وي مدعي شد

المللي انرژي اتمي مطالبه آرده، شكست خورده  سازي و بازفرآوري آن طور آژانس بين هاي غني فعاليت
  . است

اي نداريم جز آن آه به شوراي امنيت سازمان ملل بازگرديم و   چارچوب ما گزينهدر اين: بالزي گفت
  . روندي را آه دو ماه قبل به حالت تعليق درآمد به پيش ببريم

اي در شوراي امنيت برآييم آه تعليق  ما توافق آرديم درصدد قطعنامه: ي فرانسه گفت وزير امور خارجه
  . رژي اتمي را الزامي سازدالمللي ان مورد درخواست آژانس بين

  
اگر ايران از پايبندي به اين درخواست خودداري آند، آن گاه ما در جهت تصويب : بالزي ادامه داد

 فصل هفت منشور سازمان ملل آار خواهيم آرد و اگر ايران تصميمات آژانس 41هايي تحت بند  گام
 آرده و به مذاآرات وارد شود، آمادگي المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل را اجرا بين

  . خواهيم داشت از اقدام بيشتر در شوراي امنيت سازمان ملل عقب بنشينيم
خواهيم به شكلي مثبت به پيشنهادات اساسي  ما يك بار ديگر از ايران مي: وي در پايان اين بيانيه آورد

  . آه ماه گذشته ارايه آرديم، پاسخ دهد
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق  آيندهرويدادهاي عراق ،دولت
  

  کشته شدندیستی در حمالت تروری عراق30
  ٢٠٠۶ ژوئيه 14  - ١٣٨۵ تير 23ه  جمع

 خبرها نی بر اساس آخررد،ي گی را در عراق مگناهي و افراد مسلح همچنان جان افراد بیستی ترورحمالت
 . کشته شدندی عراق30امروز در حمالت مسلحانه در عراق 
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 اتي فرانسه ، سرهنگ محمود عبداهللا مسئول اتاق عملی مهر به نقل ازخبرگزاریگزارش خبرگزار به
 ی بازرسستی اکیمهاجمان مسلح سوار بر سه خودرو عصر امروز : ارتش عراق در کرکوک گفت 

 .  فرار کردند ی نظام13 ارتش را درجنوب شهر کرکوک مورد حمله قرار دادند و پس از کشتن یروهاين
 تن 4 در شهر موصل در شمال بغداد، ی المثنی شده در کوی بمب گذاری خودروکی امروز انفجار رعص

 . منجر شدگری تن د5 شدن ی انفجار به زخمنی کشته شدند؛ اسي و دو افسر پلیرنظاميشامل دو غ
 در یسي کبلي مسجد اسماعیکیبر اثر انفجار بمب در نزد:  اعالم کرد زي منبع در وزارت دفاع عراق نکی

 رخ داد که ی  انفجار زماننیا.  شدندی زخمگری تن د5 کشته و ی عراق7محله القاهره در شمال بغداد 
 . بودندی درحال خروج از مصلینمازگزاران عراق

 از گری دو شهروند کشته و چهار تن دی عراقکی حمله با گلوله خمپاره به منزل ی شهر بعقوبه، درپدر
 .دند خانواده مجروح شکی یاعضا
 شهر نی از قضات ایکی ی از محافظان شخصیکی و سي پلیروي نکی شهر موصل دردو حمله جداگانه در

 .جان خود را از دست دادند
 ی کار مییکای آمریروهاي نی را که برامانکاري پکی مردان مسلح ، ت،ی بوطعمه در شهر تکردرمنطقه

 .کرد، کشتند
 دهند، ی ملي تشکانيعي آن را شتي جمعتی که اکثر واقع درجنوب شرق بغدادهي منطقه زعفراندر
 ی زخمگری تن د9 کشته و ی نظامري غکی سه بمب منفجر کردند که بر اثر آن یري تکفیستهایترور

  .شدند
  

جالل طالباني از طرح جديد امنيتي براي متوقف آردن حمالت در عراق و رفع بحران امنيتي اين آشور 
  . خبر داد
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به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، جالل طالباني، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي خودمختار آردستان  جمهور عراق در آنفرانس خبري مشترك با مسعود بارزاني، رييس منطقه رييس

در ديدار با بارزاني اوضاع : اشت آيلومتري شمال بغداد بيان د360عراق در تفرجگاه صالح الدين واقع در 
هاي  امنيتي عراق، نتايج سفر نوري المالكي، نخست وزير به منطقه و اهميت آن، فعاليت دولت

  . ها مورد بررسي قرار گرفت يي و عملكردهاي آن منطقه
 بر سر ارايه و اجراي طرح امنيتي جديدي به توافق رسيديم  :وي در خصوص اوضاع امنيتي عراق گفت

  . به زودي اجرا خواهد شدآه 
اين طرح امنيتي براي بررسي به آابينه ارايه شده و به منظور بهبود اوضاع امنيتي با : طالباني ادامه داد

  . مفاد آن موافقت شده است
ها در آشور است و به  هاي ترويسم و ترويست ما از اين طرح آه در راستاي قلع و قمع ريشه: وي افزود

  . آنيم  حمايت ميشود، زودي اجرا مي
  

هاي نخست وزير قبلي در برخورد با آردها  جمهور عراق در پاسخ به اين آه آيا مالكي از سياست رييس
مالكي به دموآراسي و همزيستي چند : آند، گفت ها به ويژه مساله آرآوك تبعيت مي و مسايل آن

ا در قبال آردها انجام داده هاي مهمي ر اش طرح جانبه اطمينان دارد و در طول دوران نخست وزيري
 ميليون دالر در شهر آرآوك بود آه اين مبلغ قبال از 800اي بالغ بر  است آه از جمله آن صرف هزينه

 140ي اجراي ماده   ميليون دالر براي آميته200دوم صرف هزينه . سوي دولت عراق مصادره شده بود
  . قانون اساسي است آه مربوط به آرآوك بود

عراق : ي آردستان بيان داشت  ها از مرآز و جنوب عراق به منطقه وي در خصوص مهاجرت خانواده
  . آنيم آيند استقبال مي ي آردستان مي سرزمين همه ما است و ما از همه آساني آه به منطقه

  
هاي شيعه و سني در  ي احتمال مشارآت پيشمرگان آرد در خاموش آردن خشونت طالباني درباره

 تا به حال درخواست رسمي در اين باره دريافت نكرديم در صورت ارايه چنين  : اظهار داشتعراق
  . چنين آنفرانس آشتي ملي نيز به زودي برگزار خواهد شد درخواستي بررسي خواهيم آرد، هم

از سوي ديگر عبدالقادر محمد جاسم، وزير دفاع عراق از بحراني شدن اوضاع بغداد خبر داد و اظهار 
هايي از طرفين شيعه و سني است آه بايد با رشد  ها وجود تندروي عامل اصلي اين بحران: شتدا

  . سياسي با اين مساله برخورد آرد
اين : يي در عراق را رد آرد و گفت وي در ادامه دخالت شبه نظاميان در اقدامات خشونت آميز طايفه

  . اتهامات بسيار اشتباه است
  

ز عملكرد نيروهاي امنيتي عراق پرداخت و با تاآيد بر اين آه اين نيروها چنين به حمايت ا جاسم هم
 استان آشور خوب 18 استان از 14اوضاع در : آنند، افزود ها عمل مي فعاالنه براي مبارزه با تروريست

  . است اما عملكرد سازمان اطالعات و همچنين همكاري اهالي برخي مناطق بغداد ضعيف است
شان به نيروهاي امنيتي در  نمايندگان پارلمان خواست تا از طريق نهادهاي سياسيوي در ادامه از 

  . آنترل اوضاع آمك آنند
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 ميليارد دالر رسيده و با 290ي جنگ عليه عراق تاآنون به  هزينه: ي آمريكا در گزارشي آورده است آنگره
 ميليارد دالر ديگر بر آن افزوده 406  تا202ي زماني آه ارتش آمريكا در عراق خواهد بود مبلغ  حساب دوره
  . خواهد شد

  ٢٠٠۶ ژوئيه 14  - ١٣٨۵ تير 23ه  جمع
به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، براساس اين گزارش، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

يته ي دو آم دفتر بودجه آنگره بر روي دو سناريوي پيشنهادي از سوي جان اسپرت، مسوول شماره
  . آنند تا هزينه آينده جنگ را برآورد آنند بودجه در مجلس نمايندگان آار مي

 هزار تن در 140 هزار تن به 190براساس اين برآورد اگر تعداد نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق از 
ها تا اواخر سال  نشيني آامل آن  آاهش يابد و عالوه بر آن آاهش سريع نيروها تا عقب2007سال 
  .  ميليارد ديگر بر هزينه برآورد شده افزوده خواهد شد202 ادامه يابد، 2009

  
 ميليارد دالر نيز براي نيروهاي امنيتي 15 ميليارد دالر براي اعتبارات نظامي و مبلغ 166از اين مبلغ 

نيز برنامه و شش ميليارد دالر  هاي رسمي بي ها و آمك  ميليارد دالر براي فعاليت ديپلمات15عراق، 
  . ها اختصاص داده شده است نظام براي تهيه تجهيزات ضروري پياده

ها در عراق مشخص  و در سناريو دوم دفتر بررسي بودجه زماني را براي پايان ماموريت نظامي آمريكايي
 و 2010 هزار نيرو را تا پايان سال 40 و حضور 2007 هزار نيرو را تا اواخر سال 170آند و تنها حضور  نمي
  .  ميليارد دالري است368اي  گيرد آه اين سناريو مستلزم بودجه  در نظر مي2016

  
اي است آه آنگره تا حال   ميليارد دالر مجموع سرمايه432بر اساس برآوردهاي دفتر بودجه آنگره مبلغ 

  .  شروع شده، هزينه آرده است2001 سپتامبر 11براي جنگ با تروريسم آه از 
اتحاديه از : ي عرب در مسايل سياسي اظهار داشت لي، معاون دبيرآل اتحاديهاز سوي ديگر احمد بن ح

  . آند پيشنهاد برگزاري نشست صلح و تفاهم ميان مراجع ديني عراق در مكه استقبال مي
ي عرب از هر گونه دعوت به آشتي ميان مردم عراق تحت هر مراسم و طرحي آه  اتحاديه: وي افزود

  . آند باشد استقبال مي
ي آمريكا  ي مصر در ديدار با ديويد ولش، معاون وزير امور خارجه ز سوي ديگر احمد ابوالغيظ، وزير خارجها

ي عراق،  ي مقدمات برگزاري مذاآرات استراتژيك بين مصر و آمريكا درباره در مسايل خاور نزديك درباره
  . ايران و خاورميانه گفت و گو آرد

  
ص نشده است اما منابع آگاه مصري اظهار داشتند آه عمر هنوز زمان از سرگيري مذاآرات مشخ

سليمان، رييس سازمان اطالعات مصر و ابوالغيظ بيستم ماه جاري ميالدي جهت آغاز مذاآرات عازم 
  . واشنگتن خواهند شد

دعوتنامه رسمي از سوي آاندوليزا رايس وزير امور : ولش نيز در گفت و گو با خبرنگاران بيان داشت
اش دادم آه اين دعوتنامه در خصوص انجام مذاآرات استراتژيك در  آمريكا به همتاي مصريي  خارجه

  . سطح مسووالن عالي رتبه قاهره و واشنگتن بود
به گفته ولش در اين مذاآرات مسال ايران، عراق، آشورهاي آفريقايي سودان و سوالي و حل اختالفات 

  . اسراييل، فلسطين نيز بررسي خواهد شد
ي علماي روحانيون شهر سليمانيه   به نقل از رييس اتحاديه-چاپ بغداد-ي ديگر روزنامه المدي از سو

مسعود بارزاني، رييس منطقه خودمختار آردستان عراق مدت دو الي سه ماه به . عراق آورده است
  . روحانيون اربيل و سليمانيه مهلت داد تا با يكديگر متحد شوند

  
   در رسانه هاي جمعيتحليل اوضاع ايران و عراق

  
   تير23جمعه :  ايران یمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۶ ژوئيه 14  - ١٣٨۵ تير 23ه  جمع
 ارگان انصار حزب اهللا تيتر يالثارات ارگان حزب موتلفه اسالمی و شماهفته نامه های :بی بی سی

 قانون 44ل اصلی اين هفته خود را به تحليل و ارزيابی سخنان رهبر جمهوری اسالمی درباره اص
  .اساسی اختصاص داده اند

 اجرای اين اصل استراتژيک که واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ شما
دولتی مشمول آن می شوند را زمينه ساز سرعت روند رونق اقتصادی و توسعه کشورو اجرای عدالت 

  .  بيست ساله ارزيابی کرده است فقرزدايی و دستيابی به اهداف سند چشم انداز–اجتماعی 
 فعاليت نخستين سال دولت احمدی نژاد را نسبتا موفق شمااسداهللا بادامچيان در سرمقاله اين هفته 

دانسته و برای رفع نقاط منفی و ضعف ها خواستار ارزيابی کارشناسانه و جمع بندی نقدهای سازنده 
 در آخر نيز تلويحا عملکرد مديران را نقد کرده و موافقان و مخالفان برای در انداختن طرحی نو شده و

  . خواستار تغيير مديران ضعيف و ناتوان شده است
 اقتصاددان به رييس جمهور را به دليل محور نبودن عدالت در تحليل خود 50 نامه سرگشاده شما

  . اشتباهی تاريخی خوانده است
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 قانون اساسی را راهی برای توزيع 44صل  دستور اخير رهبر جمهوری اسالمی برای اجرای ايالثارات
  .عادالنه ثروت به نفع محرومان، افراد کم بضاعت و کم درآمد و روستاييان ارزيابی کرده است

اين نشريه افزايش شکاف طبقاتی را حاصل دوران مديريت هاشمی رفسنجانی و خاتمی دانسته و به 
تشکيالت نيمه :  حزب اهللا نوشته استنقل از سخنرانی صادق اشک تلخ عضو شورای مرکزی انصار

مخفی که هدايت مجلس ششم را در دست داشت، در کشور بحران ايجاد می کند تا نشان دهد که 
  ." دولت نهم کارآمدی الزم را ندارد

نشريه در نقد عملکرد قوه قضاييه به نقل از محمد دهقان عضو کميسيون قضايی و حقوقی مجلس 
  .به محاکم قضايی ندارندنوشته مردم هيچ اطمينانی 
  دورريز ثروت های عمومی

 در مطلبی با عنوان بنزين، نان، برنج و ميوه کشور را چه کسانی برباد می دهند ، با اشاره اميدجوان
 ساله رياضت 5 تا 4به سخنان هفته گذشته وزير کشور که از مردم خواسته است خود را برای يک دوره 

 هزار ميليارد تومان و قيمت فروش را دو هزار ميليارد تومان برآورد 13بنزين را آماده کنند، و هزينه وارادات 
کرده و گفته است اين ما به التفاوت می تواند صرف رفاه مردم شود، با ذکر آماری به پرت يا دور ريز 

  . اقالم مورد نياز مردم پرداخته است
 درصد، 4/47ن ليتر در سال، ضايعات گندم  ميليو34 پرت بنزين در فرآيند و مخازن را حدود اميدجوان

 ميليون دالر، ضايعات برنج را نزديک به 400 درصد و هزينه های ساالنه آن را حدود 30ضايعات نان حدود 
 درصد برآورد کرده و اين همه راناشی از فرسوده بودن دستگاه ها و ضعف مديريتی ارزيابی کرده 33

  .است
  هشدار انتخابات مجلس خبرگان

 نشريه شاگردان آيت اهللا مصباح يزدی که حامی دولت احمدی نژاد است از قول آيت اهللا تو سخنپر
  .نوری همدانی جريمه ديرکرد اقساط بانکی را حرام اعالم کرده است

 به سخنرانی مصباح يزدی با عنوان سوابق افراد به تنهايی کافی نيست در پرتو سخنمطلب اصلی 
  . اص داده استروز شهادت حضرت فاطمه اختص

او در اين سخنرانی روايت شيعيان از همراهان حضرت پيامبر که بعد از فوت ايشان تغيير مسير دادند را 
با شرايط کنونی همسان دانسته و به انتقاد از مخالفان واليت فقيه و موافقان انتخابات پرداخته و ضمن 

ره تلويحی به انتخابات مجلس خبرگان مقايسه آنها با اصحاب سقيفه و پدرزن حضرت پيغمبر با اشا
  . خواستار شناسايی افکار و رفتار نامزدهای انتخاباتی شده است

  توسعه نيافتگی مناطق نفت خيز ايران
 به موضوع توقف صارات فرآورده های نفتی به دليل بروز اختالف بين صادر دانش نفتهفته نامه 

   و با حسن خسروجردیکنندگان با ستاد مبارزه با قاچاق کاال پرداخته
رييس اتحاديه صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی و يک صادر کننده به گفتگو نشسته 

  . است
رييس اتحاديه برخی از بندهای دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کاال را سبب بروز مشکالت دانسته و 

رای خروج کاال محدوديت داريم و طبق بخشنامه  گمرگ در سراسر کشور ما ب6توضيح داده با وجود تنها 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال اين شش گمرگ در ليست مرزهای خروجی کاالهای صادراتی قرار نگرفته 

  .است
 در مطلبی با عنوان کوزه شکسته مناطق نفت خيز ايران به انتقاد از توسعه نيافتگی و دانش نفت

ای نفت خيز خوزستان و هرمزگان پرداخته و با اشاره به وضعيت زندگی و معيشتی ساکنان استان ه
قوانينی که از اختصاص دو در هزار درآمدهای نفتی هر منطقه به رفع محروميت آنجا حکايت می کند و 

  .تاکنون به اجرا درنيامده، خواستار افزايش اين مبلغ و اجرای آن گرديده است
  بيمه طالب

 هزار طلبه و روحانی در حوزه های علميه خبر 48عی از بيمه شدن  هفته نامه سازمان تامين اجتماآتيه
  . داده است

به گفته حجت االسالم موسوی معاون تامين اجتماعی مرکز خدمات حوزه های علميه حداکثر شرط 
 سال است که با مصوبه هيات مديره سازمان تامين 50سنی ورود به صندوق تامين اجتماعی را 

  .پرداخت حق بيمه بيشتر افزايش يافته است سال با 60اجتماعی به 
  . طالب خارجی و زنان طالب شامل بيمه نمی شوند

 درصد سهم بيمه شده از محل 7"به گفته معاون تامين اجتماعی مرکز خدمات حوزه های علميه 
که به طور "  درصد سهم کارفرما نيز از محل بودجه های دولتی20شهريه رهبری کسر می شود و 

  .يل اعتبارات و بودجه مرکز خدمات حوزه های علميه پيش بينی می شود، منظور می گرددساالنه ذ
  سرانه استخر يک سانتيمتر

 درباره شبکه های ماهواره ای مهاجر، ايران موزيک و هما به نقل از سعيدابوطالب همشهری جوان
ن را قبول ندارند، نمی نماينده مجلس آورده است اين شبکه ها چون قانون اساسی، سرود و پرچم ايرا

  .توانند مجوزی جهت فعاليت کسب کنند
او در سخنانی برنامه های اين شبکه ها را که برخی از آنها در داخل ايران توليد می شود قاچاق و 
خالف قانون دانسته و گفته انجام مصاحبه، ضبط و فيلم دارای اشکال قانونی نيست، اما پخش آن 
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او افزوده قاچاق و غيرقانونی بودن فعاليت اين شبکه ها به معنای قابل . ز دارداشکال دارد و به مجوز نيا
  .کنترل بودن آنها نيست

اين نشريه در مطلب ديگری به موضوع اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در تابستان پرداخته و وجود بيش 
  . ت متولی را يکی از داليل اصلی کاهش بازدهی اقدامات آنان دانسته اس40از 

 سرانه استخر را يک سانتيمتر برآورده کرده و دو نمودار از توزيع فعاليت های فراغتی همشهری جوان
جوانان به شکل فردی و گروهی رسم کرده که نشان دهنده واقعيت های نه چندان خوشايندی مانند 

 و دراز کشيدن، تمايل جوانان به فعاليت های فردی، منفعل و اثرپذير و بی هزينه ای مانند استراحت
  . است... معاشرت با دوستان، تماشای تلويزيون، گوش دادن به نوار و

  برخی از داليل تشنج در بين اعضای تيم ملی
 با دکتر پرهان خانلری پزشک تيم ملی فوتبال در باره وضعيت جسمی و روحی بازيکنان تيم سالمت

الت های کينه ای را که در روابط افراد تيم ملی در آلمان گفتگو کرده و دکتر خانلری در آن مصاحبه ح
ملی حاکم وجود دارد از علل بروز مشکالت دانسته و ضمن تاييد نوع مديريت برانکو گفته است 
  .دردسرها زمانی آغاز شد که اعالم کردند فدراسيون فوتبال بعد از جام جهانی تغيير می کند

 گفته است يک چهارم سالمتداشت در گفتگو با دکتر اسالمی رييس اداره تنظيمات خانواده وزارت به
بارداری های کشور ناخواسته است و رقم باالی اين نوع بارداری را ناشی از انتخاب روش های طبيعی 

  .برای پيشگيری و پايين بودن کيفيت خدمات تنظيم خانواده دانسته است
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