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پوردستان ۷ :هزار داعشی با پول عربستان و امارات
در افغانستان مستقر شدند

چهره ها و گفته ها
آیـــــــتا ...عــلــوی گــرگــانــی مــرجــع
تقلید گفت :نتیجه حرف زدن وعم 
ل
نکردن این است که سروصدای مردم
بلند شــده و کمتر بخش اقتصادی در
کشور وجود دارد که مردم از آن رضایت
داشتهباشند؛ کاری
کنید مــردم احساس
کـــنـــنـــد نــــانشــــان
ســرســفــرهشــان
است/.ایسنا

محمدرضا عــارف رئیس بنیاد امید
ایرانیان با انتقاد از جزیرهای عمل کردن
بخشهایی از ارکان کشور و با بیان این
که مدیران و مسئوالن باید با صداقت
بیشتری با مردم رفتار کنند ،تاکید کرد:
یکی از چالشهای امــروز
دولــــت بــی اعــتــمــادی
مــردم است که مسبب
آن هــم دولـــت و هم
رقبا هستند/ .
ایسنا

عـــبـــدا ...ن ــاص ــری فــعــال سیاسی
اصال حطلب درخصوص مواضع اخیر
روحانی دربــاره فیلترینگ گفت :این
حرفها مانند تمجید آقای احمدینژاد
از اندیشههای مرحوم بازرگان است.
وی مواضع روحانی
را پــرافــت و خیز و
متناقض توصیف
کــــــــــرد /.
تسنیم

حــجــت االســــام منتجبنیا فعال
سیاسی اصــاح طلب گفت :دولــت
و مجلس ،باید بــه تخصیص برخی از
بودجهها بــرای نهادهایی که به آن یا
نیازی نداشته یا کمتر احتیاج دارنــد،
توجه ویژه داشته باشند .امروز میلیاردها
تومان اعتبار صرف موسساتی میشود
کـــــه مــــــــردم از
ه ــزی ــنــهک ــرد
آن راضـــــی
نــیــســتــنــد/.
ایرنا

سیدرضا صالحی امیری  رئیس کمیته
ملی المپیک گفت :اگر بخواهم صریح
و شفاف سخن بگویم ،معتقدم که افول
سرمایه اجتماعی دولت غیرقابلانکار
اســـت ،امــا ایــن ســرمــایــه اجتماعی با
پرداختن به دو بحث انسجام و کارآمدی
قابل بازسازی و احیا ست .بر این باورم
که آقای دکتر روحانی ظرفیت بازسازی
شرایط فعلی برای بازگشت به شرایط
مـــــطـــــلـــــوب
ر ا د ا ر د /
انتخاب
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میزان-رئیسمرکزمطالعاتراهبردیارتشگفت:امروزهفتهزارداعشیباپولعربستانواماراتدرافغانستانمستقرشدندودرحالیارگیری
هستندواستکباردرحالتقویتآنهاست.امیرسرتیپپوردستان افزود:نیرویزمینیباحضورقاطعانهدرمرزهایشرقی،ازاشرافکامل
برخورداراستواگربخواهدحرکتیعلیهماانجامشود،پاسخیکوبندهازسویارتشبهدشمناندادهمیشود.

انتقاد تند آیت ا ...مکارم از
اظهارات اخیر روحانی
آیــت ا ...مــکــارم شــیــرازی در درس
خارج فقه خود سخنان رئیس جمهور
درباره مسئله حجاب و فضای مجازی
را «زننده» توصیف کرد و با تأکید بر
ایــن کــه رئیس جمهور باید بــه قسم
خود برای حفظ ارزش های اسالمی
پایبند باشد ،خطاب به روحانی گفت:
«اگر به قول غربی ها در منطقه اولین
قدرت هستیم ،بر اثر اسالم است؛ این
رابایدحفظکرد،شمارئیسجمهوری
اسالمی هستید؛ نه رئیس جمهور
کشوردموکراتیکسکوالر».بهگزارش
فارس ،این مرجع تقلید با اشاره به آثار
منفی فضای مجازی به ویــژه مسئله
طالق ها ،ادامه داد« :کسی نمی گوید
فضایمجازیراحذفکنید؛بلکهباید
این فضا را اصالح کرد؛ رئیس جمهور
درسخنانخودمیگوید":وقتیمردم
همه چیز را خواستند ،نباید جلوی
خواستآنانراگرفت"کهدرپاسخباید
گفتاگرمردمهمهچیزرامیفهمند،
پس د ِر دادگستری و تعزیرات را هم
ببندید؛ یقینا یک عده خطاکار وجود
دارندکهبایدجلویآنانراگرفت».

▪ آیت ا ...نوری همدانی:مسئوالن
بهفکرنانمردمباشند

بــه گـــزارش تسنیم ،آیــت ا ...نــوری
همدانینیزدردیداررئیسفراکسیون

نمایندگان والیـــی مجلس ضمن
انتقاد شدید از «بعضی از سخنانی که
ارزشهای اسالمی مثل حجاب را زیر
سوال می برد» بدون اشاره مستقیم یا
صریحبهاظهاراترئیسجمهوریادآور
شد :اگر طرح این مسائل برای ایجاد
حاشیهای امــن اســت که مــردم را از
ناکارآمدی اقتصادی منحرف کنید
اشتباهمیکنید.بهجایطرحاینگونه
مسائلمعیشتمردم،اشتغالوازدواج
جــوانــان را حل کنید.وی همچنین
افـــزود :بنده خــودم بــرای نیازهای
روزمــره به خرید می روم ،با این حال
که برخی مسئوالن می گویند قیمت
اجناس ارزان شده است ،تفاوتی در
بــازار مشاهده نمی کنم .ارزش پول
کاهشیافته مردمقدرتخریدندارند

الیحه جامع انتخابات باالخره
به بهارستان می رود
روحانی :این الیحه به نگرانی ها بابت احراز
صالحیت ها پایان می دهد

و مسئوالن باید به جای پرداختن به
مباحثی که اولویت ندارند به فکر نان
مردم باشند؛ مردم نانی برای خوردن
پیدا نمی کنند ،آن وقت یک عده به
دنبالمسائلحاشیهایهستند.
▪آیتا...سبحانی :احکامشرعیرا
برایحوزهبگذارید

آیت ا ...سبحانی دیگر مرجع تقلیدی
بود که دیروز در درس خارج فقه خود با
اشارهبهوظیفهدوحوزهاجراونصیحت
درمسئلهحجابگفت«:آقایانیکهدر
رأس کار هستند ،یک مقدار از مسائل
را برای حوزه بگذارند؛ شما که عقل
کل نیستید؛ اقتصاد ،سیاست و ...
برای شما؛ ولی احکام شرعی را برای
حوزهبگذارید».

خبر مرتبط
توضیح دفتر رئیس جمهور
برخیواکنشهابهاظهاراترئیسجمهوردردیداربامدیرانوزارتارتباطاتموجبشدروابطعمومیدفتررئیسجمهور
دیروز اطالعیه ای دراین باره صادر کند .در این اطالعیه «ضمن احترام به نظراتی که بر آمده از حراست ارزش های دینی
واحکامشرعیاست»تصریحشدهکه«افرادتحتتاثیرروایتهایتحریفوتقطیعشدهایکهگاهباانگیزهایسیاسیو
تخریبیازسویبرخیجریانهاصورتمیگیرد،واقعنشوند».بهگزارشایرنا،درایناطالعیهتأکیدشدهکهدرسخنرانی
رئیس جمهور ضرورت شرعی حجاب مورد انکار قرار نگرفته است .در بخش دیگری از این اطالعیه هم آمده است :دکتر
روحانیضمناشارهبهضرورتمراعاتحریمخصوصیافرادتأکیدکردکهبراساستجربهبعضیازاقداماتمانندبرخی
فیلترینگهاکهدرسالهایاخیرانجامدادهایم،ناموفقبودهاست.

هـــادی محمدی  -هیئت وزیـــران
در جلسه روز چهارشنبه به ریاست
رئیس جمهور ،الیحه جامع انتخابات
را تصویب کرد .این الیحه بر مبنای
سیاست های کلی انتخابات ابالغی
از سوی رهبر معظم انقالب و بررسی
تجربیات پیشین در ایـــران و سایر
کشورها و استفاده از فناوری های
جدیددراجرایانتخاباتتهیهوتدوین
شدهکهازجملهآنهامیتوانبهاخذو
شمارش الکترونیکی آرا ،امکان ثبت
نام قبل از انتخابات از رأی دهندگان،
شــفــاف ســـازی منابع هزینه های
تبلیغاتی نامزدها ،امکان رأی دادن
به فهرست های انتخاباتی به صورت
یک جا و تعیین شرایط قابل راستی
آزمایی برای امکان ثبت نام داوطلبان
اشــاره کرد .به گــزارش پایگاه اطالع
رسانیریاستجمهوری،اصالحنظام
انتخاباتی از دیگر مــوارد پیش بینی
شده در این الیحه است؛ از جمله این
اصالحات،نقشاحزابدرانتخابات،
حضوربیشتربانواندرمجلسشورای
اسالمی ،پیش بینی احکام دقیق تر
درخــصــوص عــدم دخالت نیروهای
غیرمرتبط با انتخابات ،شیوه های
اعمالنظارتازسویمراجعنظارتی،
تبیین حــدود وظــایــف مــراجــع مــورد
استعالم ،تعریف عملیاتی از رجل
سیاسی و مذهبی ،مالک قرار گرفتن
خوداظهاری بــرای تشخیص تدین
و وفــاداری به نظام و قانون اساسی و
برجستهکردننقشتشکلهایمردم
نهاد قابل ذکر هستند .رفع برخی از
ایرادهای اجرایی مانند زمان تمدید
اخــذ رأی ،نقاط مناقشه برانگیز و
اختالفیوتفکیکدقیقترصالحیت
هــریــک از دستگاه هــای اجــرایــی و

نظارتی نیز از جمله موارد پیش بینی
شدهدرالیحهجامعانتخاباتاست.
▪روحانی  :این الیحه به نگرانی ها
بابت احراز صالحیت پایان می دهد

همچنین رئیس جمهور در این جلسه
با اشــاره به الیحه جامع انتخابات و با
بیان این که انتخابات برای مردم ایران
بسیار مهم است ،افزود :الیحه جامع
انتخابات  در دولت به تصویب رسید و
در هفته آینده تقدیم مجلس می شود.
حجتاالسالموالمسلمیندکترحسن
روحانی بابیاناینکهدراینالیحهاجرا
و نظارت به خوبی تفکیک شده است،
اظهار کرد :یکی از مشکالت این است
که گاهی اجرا بخواهد در کار نظارت
دخالت کند یا نظارت قصد دخالت
در کار اجرا را داشته باشد که در این
الیحه به خوبی پیشبینی شده است.
در این الیحه نقش احزاب پررنگ شده
و اگر همین طور که هست به تصویب
برسد ،آن ها میتوانند در انتخابات
حضوری چشمگیر داشته باشند و در
برخی از مناطق مــردم میتوانند به
لیست احزاب رأی بدهند .وی با بیان
این که در این الیحه به خوبی مشخص
شده که زمان نظارت از چه مرحله ای
آغاز شده و چه زمانی به پایان میرسد،
افزود:راجعبهاحرازصالحیتهانکات
روشنی در ایــن الیحه آمــده اســت که
میتواند به نگرانیهایی که در این
زمینهوجوددارد،پایاندهد.همچنین
عبدالرضارحمانیفضلیوزیرکشوردر
حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع
خبرنگاران گفت :امیدواریم بررسی
های کارشناسی در مجلس تکمیل
شود تا بتوانیم انتخابات سال  98را با
اینقانوناجراکنیم.

دومین مناظره تاجزاده و زاکانی؛ از ماجرای سعید عسکر تا لباس شخصی ها
بخش دوم مناظره علیرضا زاکانی نماینده سابق
تهران در مجلس و مصطفی تاجزاده فعال سیاسی
اصالح طلب و معاون سیاسی وزیر کشور دولت
اصالحات دیــروز در حالی برگزار شد که در این
مناظره هم ادعاها و اظهارات تندی از سوی هر دو
نفر مطرح شد .در بخشی از این مناظره تاجزاده
گفت که «اعــتــراف گیری از اسماعیل بخشی»
کار درستی نبوده و مردم از آن راضی نیستند .در
ادامه زاکانی آرزو کرد ای کاش رسانه ملی امکان
پخش مناظراتی از این دست را فراهم کند .وی

گفت«:اسماعیل بخشی توسط وزارت اطالعات
دولت دوستان آقای تاجزاده دستگیر شد و بعد قوه
قضاییه مشخص کرد که ادعاهای وی دروغ بوده
است .آقای تاجزاده بگوید که آیا از فرد کذاب دفاع
میکند؟».ویهمچنینازتاجزادهخواستصراحت ًا
بگوید آمریکا را دشمن خود می داند یا نه؟ در ادامه
تاجزاده به انتخابات مجلس ششم و ادعای تقلب
درآنگریززدوگفت:آقایشریعتمداریدرروزنامه
کیهان من را آقــای تقلب خطاب کرد و هیچ گاه
دادگاهیبهآنورودنمیکند.آنهامصونیتکامل

دارندهرچهمیخواهندبگویندوبرخوردفقطباما
صورتمیگیرد.تاجزادههمچنینخواستزاکانی
صراحت ًانظرشرادربارهلباسشخصیهاییکهبه
گفته او جنایت کردند ،بگوید .در واکنش زاکانی
گفت«:امثالشیرینعبادیوامیرفرشیدابراهیمی
کجا هستند؟ منشأ لباسشخصیها را باید در این
جا جست .حــوادث کوی دانشگاه در سال ،۷۸
کام ً
السناریوییطراحیشد هبرایفراموششدن
قتلهای زنجیرهای بود که دوستان آقای تاجزاده
راهانداختند».بهگزارشفارس،تاجزادهگفت«:در

...

نگاه سوم

حضور بدون تشریفات سردار
سلیمانی در حرم مطهر رضوی

...
خبر

انتقادآیتا...جنتیازبیتوجهی
مسئوالنبه«گرانیهایمکرر»
دبیر شورای نگهبان با بیان این که مدتی
است گرانیهای مکرر کاالهای اساسی
ذهنم را مشغول کرده است ،تصریح کرد:
نباید عملکرد مسئوالن به صورتی باشد که
مردم احساس کنند مسئوالن نمیخواهند
یا نمیتوانند روند گرانیها را مهار کنند  .به
گزارش فارس ،آیتا ...جنتی دبیر شورای
نگهبان در جلسه روزگذشته این شورابا
انتقاد از بیتوجهی به گرانیهای مکرر از
سوی مسئوالن ،تأکید کرد :در همین زمینه
قاچاق دام زنــده از کشور وضــع غیرقابل
قبولی را از جهت تأمین گوشت قرمز برای
مردم ایجاد کرده است.وی با قدردانی از
نجابت مردم شریف ایران ،اظهار امیدواری
کرد ،با تالش و توجه بیشتر مسئوالن اوضاع
اقتصادی و معیشتی مردم سامان یابد.

...
واکنش

توضیح وزیر علوم درباره بازدید
بازرسان آژانس از دانشگاه ها
سال 78بعدازاینکهازمعاونوقتاطالعاتنیروی
انتظامی خواستم تا پرونده عزت ابراهیم نژاد را
پیگیریکند،تاجاییپیگیریکردولیبعدازمدتی
گفتکهدیگرنمیتوانداینکارراانجامدهد.علتش
را هم رسیدن پرونده به جایی اعالم کرد که او دیگر
قادر به پیگیری آن نیست ».در پاسخ زاکانی با بیان
این که قتل های زنجیره ای در زمان دوستان آقای
تاجزاده اتفاق افتاده ،گفت« :کسی که حجاریان
را ترور کرد؛ یعنی سعید عسکر ،سال  ۸۸بههمراه
پدرشدرستادموسویبود».

مهر -وزیــر علوم دربـــاره صحبت رئیس
سازمان انرژی اتمی مبنی بر بازدید بازرسان
آژانس بین المللی انرژی اتمی از دانشگاه
ها گفت :تصمیمات مربوط به انرژی اتمی
مبتنی بر تصمیمات شــورای عالی امنیت
ملی است و باید از همین طریق هم پیگیری
هــای الزم انجام شود.منصور غالمی در
جمع خبرنگاران ،اف ــزود :آقــای صالحی
خود مسئولیت فعالیتهای انرژی اتمی را
برعهده دارند.

