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کار زیبا از بلندی همت خبر میدهد / .امام علی (علیه السالم)

خبر ویژه
رهبر انقالب در دیدار رئیس و اعضای دورۀ
جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مجمعانقالبیفکروعمل
کندوانقالبیباقیبماند

اخبار کوتاه

روحانی در جلسۀ هیئت دولت با تأکید بر معرفی واقعیتها به مردم و انتخاب از سوی آنها:

فرهنگواخالقبابگیروببنداصالحنمیشود

رئیس جمهور با بیان اینکه برای پیشرفت و توسعه
بایستی فضای جامعه متعادل و آرام باشد تأکید کرد
که فرهنگ و اخالق با بگیر و ببند اصالح نمیشود
بلکه در این زمینه بایستی واقعیتهای فرهنگی را
به مردم معرفی کرد و ،در این صورت ،مردم بهترین را
انتخاب خواهند کرد .به گزارش شهرآرا ،در جلسۀ روز
گذشتۀ هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور ،آقایان
فریدون همتی ،عبدالمحمد زاهدی ،موسی خادمی،
محمدمهدی مرو جالشریعه ،اسماعیل تبادار،
محمد احمدی و محمدعلی نجفی بهترتیب به عنوان
استانداران استانهای هرمزگان ،قزوین ،لرستان،
خراسان جنوبی ،فارس ،کهگیلویهوبویراحمد و البرز
از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفتند .با توجه به اینکه
استانداران آذربایجان شرقی ،کردستان و گیالن
در مسئولیتهای جدید مشغو لبهکار شد هاند ،در
روزهــای آینده ،افــرادی جدید برای این سه استان
معرفی خواهند شد.

مشروعیت همۀ ما بر مبنای رأی مردم است

حجتاالسالم حسن روحانی ،روز گذشته ،در جلسۀ
هیئت دولت ،با تبریک به هفت استاندار جدید که
در جلسۀ هیئت وزیــران معرفی شدند و رأی اعتماد
گرفتند ،و با آرزوی موفقیت برای آنان ،اظهار داشت:
«پذیرفتن مسئولیت در دوران فعلی به معنای آمادگی
برای ایثار و فداکاری است چراکه این افراد میتوانند
در کار دانشگاهی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
موفقتر ظاهر شوند و زندگی راح ـتتــری داشته
باشند اما پذیرفتن مسئولیتی مانند استانداری ،که
عالیترین مقام دولت در استانها محسوب میشود،
بیتردید ،مسئولیت سنگین و دشــواری است .لذا
همۀ وزرا باید از فعالیت استانداران به عنوان منتخبان
هیئت دولت پشتیبانی کنند .».وی تصریح کرد:
«مشروعیت همۀ ما بر مبنای رأی مردم است؛ یعنی
 24میلیون رأی مشروعیت دولت محسوب میشود و
 42میلیون رأی نیز نشاندهندۀ استحکام مشروعیت
نظام اسالمی است که مردم ،با حضور پرشور خود در
ً
انتخابات ،مجددا این مشروعیت را مورد تأیید قرار
دادند.».رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اساس دولت

است.».رئیس دولــت دوازدهــم خاطرنشان کرد:
«رابطۀ خوب استانداران با بانکهای استان میتواند
برای ایجاد فعالیتهای اقتصادی در استانها بسیار
مؤثر باشد.».

فضای جامعه باید امن باشد نه امنیتی

عکس :پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

حضرت آیتا ...خامنهای ،رهبر معظم
انقالب اسالمی ،روز گذشته ،در دیدار
رئیس و اعضای دورۀ جدید مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،مجمع را از
ابتکارات با ارزش امام بزرگوار خواندند
و با اشــاره به سه وظیفۀ مهم این نهاد
یعنی «تشخیص مصلحت»« ،مشاورت
در تعیین سیاستهای کلی» و «ارائۀ
را هحــل در معضالت کشور» تأ کید
کــردنــد« :مجمع بــایــد 100درصـــد
انقالبی فکر و عمل کند و انقالبی باقی
بماند.».
حضرت آیـتا ...خامنهای با یادآوری
مسئولیت بسیار ظــریــف و خطیر
مجمع در تشخیص و ِاعمال مصلحت
افــزودنــد« :مجمع ،در مواقعی که
مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس
شورای اسالمی را بر تشخیص شورای
نگهبان ترجیح میدهد ،باید توجه
کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه
ً
است طبعا باید بسیار مهم ،مسجل
و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و
قابل قبول مجمع ،آنهم برای مدتی
معین و موقت ،اعمال شود .».ایشان
افزودند«ِ :اعمال مصلحت باید با نگاه
بلندمدت و نه روزمره صورت پذیرد و،
برای تشخیص آن ،بحثهای دقیق،
کامل و مستدل با حضور فعال همۀ
اعضا از جمله فقهای شورای نگهبان
انجام شود.».
حضرت آیـــتا ...خامنهای تحقق
دومین وظیفۀ مجمع یعنی «مشورت
دادن به رهبری در تعیین سیاستهای
کلی نظام» را نیازمند بررسیهای
دقیق و همهجانبه خواندند و گفتند:
«سیاستهای کلی هندسۀ نظام
را در مسائل مختلف تعیین میکند
و بسیار مهم اســت.».رهــبــر انقالب
اسالمی تفکیک سیاستهای کلی
در مسائل مــانــدگــار و بلندمدت با
موضوعات مقطعی را ضروری خواندند
و خاطرنشان کردند« :ممکن است
برخی از سیاستهای کلی نیازمند
بازنگری و بهروز شدن باشد و برخی هم
کال زمانش سپری شده باشد.».
ایشان مجمع را به اتقان و استحکام
در تدوین سیاستهای کلی همراه با
بحثهای عالمانه ،مستدل ،مجتهدانه
و دقیق توصیه کردند و افزودند« :به
گونهای عمل کنید که سیاستهای
کلی قوی ،دقیق و با عبارات گویا و مفید
باشد تا ،پس از مدتی کوتاه ،نیازمند
اصالح یا تجدیدنظر نشود.».صراحت،
قابل تأویل نبودن و پرهیز از ورود به
چگونگی اجرا از دیگر نکاتی بود که
حضرت آیــتا ...خامنهای در مقولۀ
سیاستهای کلی نظام مــورد تأکید
قرار دادند .ایشان تبلور سیاستهای
کلی نظام در قوانین ،سیاستها و
اقدامات دولــت و مجلس و سایر قوا
و دستگا ههای مسئول را بسیار مهم
برشمردند و گفتند« :سیاستهای
کلی چهارچوب همۀ اقدامات اجرایی
و تقنینی کشور را مشخص میکند و
دولت و مجلس و همۀ دستگاهها باید
کامال منطبق با این سیاستها عمل
کنند.».
حضرت آیــتا ...خامنهای در پایان
سخنانشان خــاطــرنــشــان کــردنــد:
«مجمع تشخیص مصلحت یــادآور
امام بزرگوار و فــراوردۀ انقالب است و
در فرایند اداره و مدیریت کشور دارای
تأثیر بسیار مهمی اســت .بنابراین،
باید تفکرات امام و انقالب بر آن کامال
حاکم باشد ،انقالبی فکر و عمل کند و
هیچ مصوبه ،موضعگیری یا اقدامی
متفاوت با مبانی اصلی انقالب و میراث
گرانقدر امام از آن مشاهده نشود.».
رهبر انقالب اسالمی با تمجید از وجوه
مختلف شخصیتی آیــتا ...هاشمی
شــاهــرودی ،رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،از زحمات اعضای فعال
مجمع تشکر کردند و حضور اعضای
جدید در این نهاد را «خونی جدید»،
«نیرویی فزاینده» و «موجب امیدواری
بیشتر» خواندند .ایشان همچنین یاد
شخصیتهای برجسته و فقید مجمع
در دورۀ قبل بـهویــژه آقــای هاشمی
رفسنجانی و آقایان واعــظ طبسی،
عسگراوالدیوحبیبیراگرامیداشتند
و افزودند« :آقای هاشمی رفسنجانی،
در سالهای متمادی ریاست مجمع ،با
توانایی و تدبیر و آگاهی ،به وظایف خود
عمل میکرد.».

تولد،1335 :مشهد
شهادت ،59/10/18 :هویزه

یازدهم و دوازدهم بر مبنای مشی اعتدال و میانهروی
بوده و هست و مردم هم بر همین مبنا به این دولت رأی
دادند اظهار داشت« :افراط و تفریط جز ضرر و خسران
هیچ نتیجهای بــرای مــردم نداشته است و نخواهد
داشت .مشی اعتدال همان روشی است که اسالم
و پیامبر گرامی از آن با عنوان «خط وسط» و «امت
وسط» یاد کردند و این مشی باید همواره مبنای کار و
فعالیتمان باشد.».

استانداران به لوازم ایجاد رونق اقتصادی
توجه داشته باشند

روحانی با تأکید بر اینکه همۀ مسئوالن در ردههای
مختلف باید به اعتدال توجه کنند اظهار داشت:
«مــســئــوالن همچنین بــایــد بــه شایستهساالری
توجه جدی داشته باشند و تمام انتخا بهایشان
بایستی بر مبنای شایستگی انجام بگیرد و نبایستی
موضوعاتی مانند اقوام ،دوستان و آشنایان تأثیری در
انتخابهایشان داشته باشد .ضمن اینکه هرکس از
ً
شایستگی بیشتری برخوردار است شرعا نیز حق با
اوست و باید مسئولیت را برعهده بگیرد.».
وی همچنین توجه استانداران به رونق اقتصادی
و ایجاد اشتغال را مورد تأکید قرار داد و گفت« :آمار
سهماهۀ اول امسال نشان داد که در مسیر درستی

قرار گرفتهایم .لذا باید تالش کنیم تا رشد اقتصادی
موجود به رونق ملموس اقتصادی در کشور تبدیل
شود و در این راستا ضــرورت دارد به عوامل و لوازم
ایجاد رونق اقتصادی توجه شود .».رئیس جمهور آمار
بیکاری بیش از  10درصد را به معنای وجود معضل و
مشکل دانست و همگان را به هوشیاری در مقابل
آسیبهای ناشی از این معضل فرا خواند و گفت:
«اگرچه شاید تکرقمی شدن بیکاری آسان نباشد
و دشوار باشد ،همه باید در مسیر رفع بیکاری تالش
کنند و اجازه ندهند شرایط از این سختتر شود.».
روحانی خاطرنشان کرد« :تولید و رونق اقتصادی در
ً
استانها باید عمدتا متکی بر ظرفیتهای خود استان
و استانهای همجوار باشد و استانداران میتوانند،
با رفع موانع ،بهترین عملکرد را در جذب سرمایه و
ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشند.».وی با
تأکید بر اینکه ایجاد اشتغال پایدار بایستی اصلیترین
مسئله در استانها باشد گفت« :در این راستا ،دولت
از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد اما موفقیت اصلی
استانداران در این عرصه استفاده از تــوان بخش
خصوصی و مردم است و ،چنانچه این بخشها با همۀ
توان وارد عرصه شوند ،میتوانند شرایط را دگرگون
کنند .وظیفۀ اصلی استانداران و مسئوالن در این
زمینه بهبود و ایجاد فضای مناسب برای کسبوکار

در دیداری دانشجویی عنوان شد

در جریان سفر به روسیه مطرح شد

خطونشانعارفبرایوحدتشکنان

محمدرضا عــارف ،در دیــدار با اعضای تشکل
دانشجویی انجمن وفاق و توسعۀ دانشگاه شیراز،
با بیان اینکه جوانان اصالحطلب در راه رسیدن به
ً
آرمانهای خود هزینههایی بعضا سنگین متحمل
شدند ،به انصراف خود در انتخابات سال ۹۲اشاره
کرد و گفت« :تصمیمی که در انتخابات سال۹۲
گرفته شد بیانگر ظرفیت گفتمان اصالحات بود
و نباید آن را معطوف به فرد خاصی کرد .».وی با
بیان اینکه وحدت و انسجام جریان اصالحطلب
یک اصل مهم برای ادامۀ حضور این جریان در
فضای سیاسی ایــران اســت خاطرنشان کرد:
«باید از داخل جبهۀ اصالحات یکصدا شنیده
شود .».رئیس فراکسیون امید بر ضرورت تشکیل

رئیس جمهور ،در بخش دیگری از سخنان خود ،وجود
فضای امن و آرام در استانها و کشور را مورد تأکید قرار
داد و گفت« :فضای جامعه باید امن باشد ،نه امنیتی.
امنیتی شدن فضای جامعه به معنای فرار سرمایه ،فرار
مغزها و عدم پیشرفت است .برای پیشرفت و توسعه،
بایستی فضای جامعه متعادل و آرام باشد .باید توجه
داشــت که فرهنگ و اخــاق با بگیر و ببند اصالح
نمیشود بلکه ،در این زمینه ،بایستی واقعیتهای
فرهنگی را به مردم معرفی کرد و ،در این صورت ،مردم
بهترین را انتخاب خواهند کــرد .پیامبر اســا م نیز
همواره بشیر و نذیر بودند و با این شیوه اخالق حسنه
را در مدینه و مکه جاری کردند .».روحانی با تأکید بر
اهمیت هماهنگی دستگاهها و مسئوالن اجرایی با قوا
و دستگاههای دیگر اظهار داشت« :بدون هماهنگی
با قوای دیگر ،نمیتوان در استانها به موفقیت دست
یافت .بایستی با همۀ دستگاهها رفتار و تعامل مناسبی
وجود داشته باشد و از توان و امکانات همۀ دستگاهها
در بخشهای اقتصادی و فرهنگی استفاده کرد .».وی
خاطرنشان کرد« :با وجود اختالف و تنش ،نمیتوان
به موفقیتی دست یافت و ،از آنجایی که دارای هدف
یکسان و اهــداف ملی یکسانی هستیم ،همه باید،
دست در دست هم ،در مسیر پیشرفت کشور گام
برداریم .».رئیس جمهور موضوع حقوق شهروندی و
ضرورت توجه جدی به آن را مورد تأکید قرار داد و گفت:
«همۀ دستگاههای کشور مکلفاند حقوق شهروندی
که به آنها ابالغ شده است را رعایت کنند و ،با رعایت
آن ،میتوان شاهد تحول در سراسر کشور بــود.».
روحانی ،در بخش دیگری از سخنان خود ،با تأکید بر
حضور کامل و تماموقت استانداران در استان محل
مأموریت خود ،گفت« :استاندار و خانوادۀ وی بایستی
در محل مأموریت خود به طور کامل و با همۀ وجود برای
خدمتگزاری مستقر شود.».

پاسخقاطعظریفدربارۀبازدیدازاماکننظامی

احزاب فراگیر در کشور تأکید کرد و گفت« :در
دور اول فعالیت شــورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان ،تالش زیادی برای توقف فعالیت
این شــورا از طریق تهدیدهای مختلف صورت
گرفت ولی ،از آنجا که عملکرد شفاف و روشنی
داشتیم ،به فعالیتمان ادامــه دادیــم .در مقطع
فعلی ،متأسفانه با جعل برخی گفتمانها به دنبال
فروپاشی شورای عالی اصالحطلبان هستند که
البته موفق نخواهند شد و جریان اصالحات ،با
سازوکاری که اندیشیده میشود ،باید انسجام
و وحدت خود را حفظ کند .».عارف با هشدار به
افرادی که با برخی اظهارنظرها به دنبال نادیده
گرفتن هویت اصال حطلبی هستند تأکید کرد:
«فعال ،برای حفظ انسجام جریان اصالحطلب،
دربرابر برخی اظهارنظرهایی که به دنبال عبور از
هویت اصالحطلبی و فروپاشی وحدت و انسجام
هستند سکوت میکنم ولی ،در صورت تداوم آن،
ً
مطمئنا دربارۀ اهداف اینگونه اظهارنظرها سخن
خواهم گفت .».رئیس فراکسیون امید در پایان از
جوانان خواست ،در مجامع مختلف و در فضای
مجازی ،مطالبات جدی و منطقی از فراکسیون
امید را مطرح کنند.

وزیر امور خارجۀ کشورمان تأکید کرد ،براساس
برجام ،هیچکدام از بازدیدها نمیتواند بهانهای
برای اطالع یافتن از اسرار کشور باشد.
به گــزارش شهرآرا ،به نقل از ایلنا ،محمدجواد
ظریف ،روز گذشته عازم سوچی شد تا با مقامات
روسیه دیدار و رایزنی داشته باشد ،گفتگوهایی
ً
که ،به گفتۀ جابری انصاری ،طبیعتا دربارۀ مسائل
منطقهای و با محوریت تمرکز بر سوریه بوده است.
وزیر امور خارجه ،دیروز ،پس اینکه وارد سوچی
شد ،در جمع خبرنگاران گفت« :در موضوع
برجام ،با توجه به سیاستهای اخیر ایــاالت
متحدۀ آمریکا ،نیاز هست که هماهنگ باشیم
و تاکنون هم چنین رویکرد خوبی بین ایــران و
فدراسیون روسیه بوده است.».
وی افزود« :دو کشور از مواضع هم در سازمانهای
بینالمللی و روابط چندجانبه حمایت کردند و
روسیه پشتیبانی بسیار خوبی از ایران در بحث
برجام داشته است.».
وزیر امور خارجه دربارۀ بازرسی از اماکن نظامی
نیز بیان کرد« :هم پروتکل الحاقی مشخص است و
هم برجام .چهارچوبهایی که در برجام و پروتکل
الحاقی مشخص شده است برای بازدید از اماکنی

است که امکان فعالیتهای نظامی در آنها وجود
داشته است.».
وی با بیان اینکه ایــران تاکنون ،هما نطور که
آژانس اثبات کرده ،در زمینۀ عدم فعالیتهای
اعال منشده بهدرستی عمل کرده است گفت:
یک برجام
«هما نطور که در بند  ۷۴ضمیمۀ ِ
آمده است ،هیچکدام از این بازدیدها نمیتواند
بهانهای برای اطالع یافتن از اسرار کشور باشد.».
ظریف همچنین دربــارۀ محورهای سفر خود به
سوچی اظهار کرد« :ما با چالشهای مشترکی
مواجهیم که مهمترین آ نهــا منطقهای است.
ایــران و روسیه در سوریه توانستند به سور یها
کمک کنند و تروریستها را عقب برانند.».

ازرسوخفامیلساالریتامیزانحضورزناندراحزاب

محمود صادقی ،عضو فراکسیون امید ،دربارۀ ماجرای
ژن خوب گفت« :این بیسابقه نیست و قبال تحت عنوان
«آقازادهها» مطرح بود .از قبل از انقالب هم بوده است،
یک نوع فامیلساالری ،اما انتظار مردم این بود که بعد از
انقالب این موارد نباشد ،ولی وجود دارد .متأسفانه این
فامیلساالری بینمان رسوخ کرده است.».

ایلنا نوشت« :بعد از بازی تیم ملی ایران دربرابر سوریه،
که منجر به تساوی  2بر  2شد ،پیمان یوسفی در برنامۀ
«فوتبال برتر» اعالم کرد که «انشاءا ...یک روز بانوان
ایرانی هم در ورزشگاه حضور پیدا کنند .».همین
حرف و غیبت یوسفی در یکی دو برنامه باعث شد شایعۀ
ممنو عالتصویری او به گوش برسد اما خیلی زود این
خبر تکذیب شد و اعالم شد که این مجری و گزارشگر
ورزشی مشکلی برای اجرای برنامههای تلویزیونی
ندارد.».
نادر قاضیپور ،نمایندۀ مجلس ،عنوان کرد« :آقای

الریجانی مدیر باتجربه و امتحا نپسداد های است
و از بسیاری از جهات مورد تأیید جریانهای سیاسی
کشور است .به همین دلیل ،بنده معتقدم که ایشان
میتواند رئیسجمهور آیندۀ کشور باشد.».
سید یوسف طباطبایینژاد ،اما مجمعۀ اصفهان،
گفت« :عزاداری که در مقابل مستکبر بیتفاوت باشد
حسینی نیست و نمیتواند ادعا کند که در جلسۀ امام
حسین(ع) تربیت شده است .نه سگ حسین باشید
و نه نوکر حسین بلکه بندۀ خدا و مطیع اباعبدا(...ع)
پیرو ائمۀ اطهار(ع) باشید .نباید هیجانی شویم.».
و ِ
سردار حسین نجات ،جانشین سازمان اطالعات
سپاه ،گفت« :یادم هست سال  ،88در جریان یکی
از افطارهای رهبری با دانشجویان ،یک نفر از آنها از
میان جمعیت بدون هماهنگی بلند شد و از رهبری
سؤال کرد که «چرا شما اجازه میدهید این منافقان به
اقدامات مجرمانۀ خودشان ادامه دهند؟» .رهبری در

عباس عبدی ،فعال سیاسی اصال حطلب ،گفت:
«پذیرفتنی نیست که یک مقام سیاسی یا دولتی چند
فرزند داشته باشد و همۀ آنها در موقعیتهای ویژه
قرار گرفته باشند .وجود چنین مواردی گویای این
است که از موقعیت و منصب سیاسی سوءاستفاده
شده است.».
یک منبع آگاه در سفارت کشورمان در بانکوک ،با اشاره
به انتشار خبری مبنیبر سرگردانی دو گردشگر ایرانی
در پی حملۀ یک فیل به آنها ،با تأکید بر اینکه «سفارت
ایران در تایلند هیچگاه درخواست کمک این افراد را

ایلنا -عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر
کشور ،عنوان کرد« :درصدد هستیم،
در کمترین فاصله ،تعیین تکلیف
اســتــانــداران صــورت گیرد و قــول هم
داده بودیم که تا آخر شهریور همه را
قطعی کنیم .».وی در پاسخ به اینکه
آیا امکان دارد در  ۲۴استان باقیمانده
استاندار زن داشته باشیم گفت« :به
دنبال آن هستیم و تالش میکنیم که،
اگر بتوانیم ،استاندار زن هم داشته
باشیم.».

سفرروحانیفشردهاست

فارس -محمود واعظی ،رئیس دفتر
رئیس جمهور ،گفت« :روحانی سفر
کوتاه و فشرد های به نیویورک خواهد
داشــت کــه برنامههای مختلفی از
جمله سخنرانی در ســازمــان ملل
خواهد داشــت .».وی افــزود« :رئیس
جمهور در این سفر دیدار با ایرانیها،
مسلمانان و نخبگان ســیــاســی و
اصحاب رسانه و مطبوعات دارد و ،در
کنار این ،مصاحبههای مختلفی هم
خواهد داشت .عالوهبر این ،با تعداد
قابلتوجهی از رؤسای کشورهای مهم
دیدار دوجانبه خواهد داشت.».

پایاناسترسکنکوریها

صداوسیما -حسین توکلی ،سخنگوی
سازمان سنجش آموزش ،عنوان کرد:
«اسامی پذیرفتهشدگان نهایی آزمون
سراسر ی ۹۶دانشگا هها و مؤسسات
آموزش عالی شنبه ۲۵شهریور اعالم
مـــیشـــود .».وی افــــزود« :اســامــی
پــذیــرفــتـهشــدگــان نهایی از طریق
درگـــاهســازمــان سنجش بــه نشانی
 w w w . s a n j e s h . o r gمنتشر
میشود.».

مخالفالیواینستانیستیم

مهر -محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر
ارتباطات ،از آغــاز مذاکره بــرای حل
مشکل تحریم اپلیکیشنهای ایرانی
در فروشگا ههای جهانی اپلیکیشن
خبر داد و گفت« :مخالفتی با الیو
اینستاگرام وجود نــدارد .».وی دربارۀ
آخرین وضعیت رفــع فیلتر سرویس
تماس صوتی تلگرام نیز اظهار داشت:
«مذاکره برای رفع فیلتر این سرویس
در حال انجام است اما هنوز نتیجهای
نگرفتهایم که آن را اعالم کنیم.».

سفرمجلسیهابهمیانمار

سایه روشن

جواب به او فرمودند« :چرا از لفظ «منافق» استفاده
میکنید؟ درســت است که ما معتقدیم این افراد
تخلف کردهاند اما نباید از لفظ «منافق» برای آنها
استفاده کرد .».این نشان میدهد که رهبری ،در اوج
فتنهافکنیها ،تالش داشتند آنها به کشتی نجات
نظام برگردند.».

زناناستاندارمیشوند؟

رد نکرده است ».گفت« :طبق اسناد و مدارک موجود
آژانس گردشگری موردنظر ،رسیدگیهای الزم به این
دو گردشگر انجام شده است و اسناد و مدارکی دال بر
رضایت آنها نسبت به اقدامات این آژانس ارائه شده
است.».
نامهنیوز با بررسی حضور زنــان در شــورای مرکزی
احزاب سیاسی نوشت« :در میان احزاب فعال ،که
مورد بررسی قرار گرفتهاند ،جمنا و حزب کارگزاران
سازندگی با بیشترین تعداد (هرکدام با شش عضو
زن) از سایرین جلوتر هستند .اگرچه گفتنی است
تعداد اعضای حزب کارگزاران در مجموع یک نفر
بیشتر از جمناست و ،به این ترتیب ،میتوان گفت
جمنا در نسبت سنی میان زنــان و مــردان شــورای
مرکزی بیشترین عضو زن را داراست .احزاب پایداری
و رهپویان نیز هرکدام ،با عضویت دو زن در شورای
مرکزی خود ،کمترین عضو را از میان بانوان انتخاب
کردهاند.».

تسنیم -سید حسین نقو ی حسینی،
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس ،دربــارۀ
جلسۀ دیــروز ایــن کمیسیون دربــارۀ
میانمار عنوان کرد« :در جمعبندی
پیشنهادات عملی ،اقداماتی نظیر
اعــزام هیئت از کمیسیون به منطقه
و میانمار و کمکهای بشردوستانۀ
مجلس و نمایندگان محترم به مسلمانان
میانمار به تصویب رسید.».

فعالیتمراادامهمیدهم

ایسنا -حجتاالسالم محمدیان با
اشاره به استعفای خود و عدم پذیرش
آن ،و با بیان اینکه فعالیت خود را در نهاد
رهبری دانشگا هها ادامه خواهد داد
گفت« :رهبر معظم انقالب فرمودند:
«اآلن بههیچوجه مصحلت نیست.
لذا شما به کار خودتان ادامه دهید.».
بنابراین ،وقتی دستور این است که
«ادامــه دهید ،».ما هم ،بهعنوان یک
سرباز ،تا وقتی که نظر ایشان است،
ادامه میدهیم.».

کشتارروزانه۵۰نفر

جــام جــم -ســــردار محمدحسین
حمیدی ،رئیس پلیس راه کشور ،با
اشاره به اینکه تصادف متأسفانه وجود
دارد اما باید تعداد کشتهشدگان به صفر
برسد اظهار داشت« :به دلیل حجم زیاد
تردد ،روزی بین  40تا  50نفر در حوادث
جان خود را از دست میدهند .این عدد
در سال گذشته  100-70نفر بود و امروز
ً
شاهد کاهش نسبتا خوبی هستیم ولی
جلو این حوادث را گرفت.».
میتوان ِ

محکومیت3ایرانیدرآمریکا

ایلنا -سه ایــرانــی در دادگـــاه فــدرال
کلیولند ،به جــرم نقض تحریمهای
آمــریــکــا و هــمــکــاری بـــرای فــروش
کاالهایی به ارزش چندین میلیون
دالر از آمریکا به ایران ،محکوم شدند.
مــحــصــوالت صــاد رشــده در صنایع
نفت و گــاز و انـــرژی قابلاستفاده
بوده است.

