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تازههای مطبوعات
••ایـــران -فیض ا ...عــرب ســرخــی فعال
سیاسی اصــاح طلب گفت :حتی اگــر ما
از سبد آرایمان هم نگران باشیم باید برای
بهبودش تالش کنیم اما از ترس شکست
حق نداریم صحنه انتخابات را ترک کنیم.
••وطن امروز -مهدی محمدی در یادداشتی
تصریح کرد :انقالب اسالمی قبل از هر جا
باید در ذهنهای مردم حفظ شود ،یعنی
همان جایی کــه روز اول شکل گرفت و
قدرتمند شد .آدرسهای غلط ،خطرناکتر
از تحریمها و تهدیدهاست و کسانی که این
آدرسها را تولید و ترویج میکنند از سربازان
ارتش آمریکا برای ملت ایران خطرناکترند.
••شرق-تاجزاده،اصالحطلبومعاونسیاسی
وزارت کشور دولت اصالحات ،برای مناظره
با محمدحسین صفارهرندی ،اصولگراکه
درعینحال پسرخاله همسر تاجزاده (فخری
محتشمیپور)است،اعالمآمادگیکرد.

...

انعکاس
•• نامه نیوز مدعی شد :درحالی جلسات
شــورای عالی انقالب فرهنگی همچنان
برگزار نمیشود که به نظر میرسد حضور
احتمالی رحیمپور ازغــدی وضرغامی در
این جلسات باعث شده تا روحانی به عنوان
رئیس این شورا در جلسات شرکت نکند و
باید برای سرنوشت این جنجالها و تنشها
در این شورا همچنان منتظر ماند.
••جام نیوز خبرداد :سروش که به عنوان
کــارشــنــاس در بــی بــی ســی حــضــور پیدا
میکند ،در پیامی اعتراضی نوشت« :بی
بی سی در اقدامی عجیب و ناروا ،نام چند
تن از مشاهیر معاصر را آورده و فهرستی از
کتاب های «موثر» در یک صدسال اخیر را از
قول آنان به دست داده است .آن چه از قول
من آمــده است «صددرصد جعل و کذب»
اســت .نامه ای هم برایشان فرستادم اما
ترتیب اثر ندادند».
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16خرداد؛ آخرین مهلت استعفا برایکاندیداتوری مجلس
سامانی :ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس از 10تا16آذر انجام می شود

هادی محمدی  -سخنگوی وزارت کشور با بیان این که
تاریخ ثبت نام داوطلبان انتخابات از دهم تا شانزدهم آذر
است ،خاطرنشان کرد  :مسئوالنی که طبق قانون برای
شرکت در انتخابات باید شش ماه قبل از زمان ثبت نام
استعفا کنند تا 16خرداد فرصت دارند تا گواهی قبول
استعفای شان توسط مقام مافوق را دریافت کنند.به
گزارش خراسان سید سلمان سامانی در نشست خبری
روز گذشته خود همچنین اظهارکرد :مشابه ادوار گذشته
افزایش شعب اخذ رای را برای تسهیل حضور مردم پای
صندوق ها پیش بینی کردهایم تا تعداد شعب اخذ رای
افزایش یابد و بتوانیم بهتر آرای مردم را اخذ کنیم .وی
در پاسخ به پرسشی دربــاره اصالح قانون انتخابات در
مجلس شــورای اسالمی خاطرنشان کرد :ما به عنوان
مجری انتخابات بر اساس قوانین فعلی کارهای انتخابات
را پیش میبریم و هر قانونی را که تصویب و الزماالجــرا
شود اجرا میکنیم.سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به
سوال خراسان درباره الکترونیکی شدن انتخابات پیش
رو نیز گفت  :یکی از موارد اصالحی قانون انتخابات بحث
تمام الکترونیکی شدن آن است .در این زمینه هماهنگی
میان وزارت کشور و شورای نگهبان در حال انجام است و
ما تاکید داریم که احراز هویت رای دهندگان به صورت
الکترونیکی انجام شود.همچنین روز گذشته ستاد
انتخابات کشور برنامه زمان بندی برگزاری انتخابات
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی را منتشر کرد.
▪چه کسانی نمی توانند نامزد انتخابات مجلس شوند ؟

ستاد انتخابات کشور طی اطالعیهای با عنوان «اطالعیه
شماره ( ،» )۱محرومان از ثبت نام در انتخابات را اعالم
کــرد .بنا بر ایــن گــزارش و با استناد به مــاده  ۲۹قانون

ارتش پاکستان :نیروهای مان
در مرز ایران افزایش مییابد
فارس « -آصف غفور» سخنگوی ارتش پاکستان
از افزایش نیروهای نظامی در مرز ایران خبر داد و
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الزام مسئوالن به ثبت اموال در سامانه

رئیسی :با اجرای این قانون مسئوالن در برابر شایعات مصون می شوند

انتخابات مجلس شورای اسالمی اشخاص زیر از داوطلب
شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محروم اند مگر
این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام ( تا  16خرداد
 )98از سمت خــود استعفا کــرده و به هیچ وجــه در آن
پست شاغل نباشند .در این فهرست مفصل ،پست هایی
همچون روسای قوه مجریه و قضاییه و معاونان و مشاوران
آن ها ،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی،
رؤسای دفاتر سران سه قوه ،وزیران و سرپرستان وزارتخانه
ها ،اعضای شــورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر
انتخابات ،دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی،
رئیس سازمان صدا و سیما و معاونان وی ،استانداران
و معاونان و مشاوران آن ها ،فرمانداران ،بخشداران،
شــهــرداران و رؤســای مناطق شــهــرداری ،شاغالن در
نیروهایمسلحووزارتاطالعات،اعضایشورایاسالمی
شهرهاو...بهچشممیخورد.همچنینائمهجمعه،قضات
شاغل در شهرستان ها و استان ها ،مدیران مراکز صدا و
سیما ،اعضای شوراهای اسالمی روستا ،رؤسای اتاقهای
بازرگانی و ...نیز از داوطلـب شـدن در حـوزه های انتخابیه
قلمروی مأموریت خود محرومند مگر این که شش ماه قبل
از ثبت نام از سمت خود استـعفا کنند.

افزود  :ما نه تنها حضور نیروهای مان را در منطقه
بیشتر کردیم بلکه نقاطی را که احتمال سوء
استفاده از سوی تروریست ها بیشتر است  ،تحت
مراقبت داریم .برای جلوگیری از هر نوع عملیات
تروریستی هماهنگی کامل با ایران داریم.
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رئیس قوه قضاییه برای راهاندازی «سامانه ثبت اموال مسئوالن کشور» دستور
داده است .معاون فناوری قوه قضاییه با اعالم این مطلب ،از ابالغ قریب الوقوع
آییننامه این سامانه خبر داده و گفته است« :در یک ماهه ریاست حجت االسالم
و المسلمین رئیسی بر قوه قضاییه مقدمات اجرای قانون رسیدگی به اموال
مسئوالن فراهم شده و به زودی با ابالغ آیین نامه اجرایی آن اجرای قانون آغاز
می شود ».اشاره این مقام قوه قضاییه به قانون رسیدگی به اموال مسئوالن
است که در سال  94تصویب شد و در آن شماری از مسئوالن موظف شدند تا
اموال خود را به رئیس قوه قضاییه اعالم کنند اما رئیس قبلی قوه قضاییه درباره
اجرای آن مالحظاتی داشت و آن را اجرایی نمی دید .در عین حال سخنگوی
قوه قضاییه در نشست خبری هفته گذشته خود اعالم کرد :ریاست جدید قوه
قضاییه با وجود انتقاد به قانون ،تأکید دارد که این قانون باید اجرا شود .دراین
باره دیروز حجتاالسالم حمید شهریاری معاون فناوری اطالعات قوه قضاییه هم
در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب از طراحی سامانه ثبت داراییهای مسئوالن
خبر داد و گفت« :همه مسئوالن در راستای حفظ بیتالمال موظف به ثبت و ضبط
داراییهای خود در این سامانه هستند ».به گزارش ایسنا ،این مقام قضایی در
توضیحات خود درباره عمومی بودن یا نبودن این سامانه توضیحاتی ارائه نکرده
است اما بر اساس ماده  5قانون رسیدگی به اموال مسئوالن ،این فهرست به جز
مواردی ،اصو ًال محرمانه بود .همزمان طرحی با عنوان «اعاده اموال نامشروع
مسئوالن» در کمیسیون حقوقی مجلس است که ممکن است امسال در صحن
مطرح شود.معاون فناوری اطالعات قوه قضاییه همچنین افزود :سامانه نقد و
بررسی آرای قضایی را با حذف اسم اشخاص به زودی راهاندازی خواهیم کرد.
▪رئیسی :با اجرای این قانون مسئوالن در برابر شایعات مصون می شوند

رئیس قوه قضاییه دیروز خود به اجرای قریب الوقوع این قانون اشاره کرد .حجت
االسالم و المسلمین رئیسی در دیدار جمعی از مدیران عالی بانکهای کشور
با اشاره به تهیه آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئوالن در دستگاه
قضایی تصریح کرد« :ان شاء ا ...این آیین نامه به زودی ابالغ خواهد شد و معتقدیم
که با اجــرای این قانون و همکاری مدیران و مسئوالنی که مشمول این قانون
هستند ،این مسئوالن در برابر حاشیه ها ،شایعات و مسائلی که ممکن است از سوی
برخی افراد یا جریانها در مورد آنان مطرح شود مورد صیانت قرار خواهند گرفت».

ذوالفقاری :تجمعات صنفی مشکل
امنیتی نیست
مهر -معاون امنیتی وزارت کشور گفت :یکی
از موضوعات مهم مــا ،تجمعات صنفی بــود که

به درگیری میانجامید ولی امــروز شاهدیم که
مردم برای مطالبات خود تجمع میکنند و دیگر
این موضوع مشکل امنیتی به حساب نمیآید.
ذوالفقاری افزود :تنشهای اجتماعی ما در سال
 97نسبتبهسال 96کاهشقابلتوجهیداشت.

...
خبر

تخت روانچی :شعار ترامپ« ،اول
اسرائیل» است نه «اول آمریکا»

نماینده دایم کشورمان در سازمان ملل  در
اولین سخنرانی خــود در شــورای امنیت
تأکید کرد که رئیس جمهور آمریکا برخالف
شعارهایانتخاباتیاششعار«اولاسرائیل»
را به جای شعار «اول آمریکا» مالک عمل قرار
داده است .مجید تخت روانچی در نشست
شـــورای امنیت کــه بــرای بــررســی بحران
فلسطین تشکیل شده بود ،با اشاره به این که
این بحران با اشغال یک سرزمین آغاز شده و
فقط با پایان اشغال آن نیز خاتمه مییابد ،از
عملکرد شورای امنیت و وتوی قطعنامه های
ضداسرائیلی این شورا توسط آمریکا انتقاد
کــرد .به گــزارش خبرگزاری صداوسیما،
تخت روانــچــی گفت:نتیجه ایــن وضعیت
جسورتر شدن رژیم صهیونیستی و نیز انجام
مستمر کلیه جنایات بین المللی ،شامل
نسلکشی ،جنایات جنگی ،جنایات علیه
بشریت و جنایت تجاوز بوده است.مذاکره
کننده اسبق کشورمان تناقض مواضع جدید
آمریکا دربــاره بلندی های جوالن و سفارت
خود در بیتالمقدس با قطعنامه های شورای
امنیتراتشریحکردوافزود:بههیچوجهنباید
به پیشنهادهای آمریکا ،از جمله در ارتباط با
به اصطالح «معامله قرن» اعتماد کرد .تخت
روانچی همچنین در کنایه ای به عربستان
گفت :حقوق مسلم هیچ ملتی را نه میتوان با
فشارهای نظامی ،سیاسی و اقتصادی شدید
از آن سلب کرد و نه با دالرهای نفتی خرید.

