
سانحه برای یک فروند میگ ۲۹ نهاجا

یک فروند جنگنده میگ ۲۹ نیروی هوایی ساعاتی 
پیش در استان اردبیل دچار حادثه شد.

یک فروند جنگن��ده میگ ۲۹ نیروی هوایی ارتش 
روز گذشته در منطقه ش��مال غرب کشور و استان 

اردبیل دچار حادثه شد.
الش��ه هواپیما پیدا شده است، خلبان این جنگنده 
س��رهنگ محمدرض��ا رحمان��ی از خلبانان مجرب 

نیروی هوایی بوده است.
با وجود ش��رایط جوی نامس��اعد و برف گیر منطقه 
و صعب العب��ور ب��ودن محل س��انحه، ت��اش برای 
مش��خص ش��دن وضعیت خلبان جنگنده از سوی 
تیم های جستجو و نجات هوایی و زمینی آغاز شده 

است.
تیم های جس��ت و جو نجات تیپ ۴۰ س��راب در 
مس��یر زمینی و تیم های ام��داد هوایی هوانیروز و 

هال احمر در آسمان منطقه را جستجو کردند.
 روابط عمومی ارتش

اخبار

3 سرباز ربوده شده ایرانی به خاک پاکستان به زودی آزاد می شوند
فرمانده مرزبانی کش��ور با اعام خبر س��امتی ۳ سرباز ربوده  شده ایرانی به 
خاک پاکستان گفت: ۳ سرباز ربوده  شده ایرانی به خاک پاکستان به  زودی 
آزاد می ش��وند. سردار قاسم رضایی که در اردبیل حضور دارد در این زمینه 
اظهار داشت: رایزنی و مذاکرات متعددی با مسئوالن کشور پاکستان انجام 
داده ایم تا س��ه سرباز ربوده شده ایرانی را به کشورمان برگردانیم و مذاکرات و 
رایزنی های انجام ش��ده رضایت بخش بوده است. وی افزود: این سه سرباز ربوده  شده 
در سامتی کامل به  سر می برند و آخرین خبرها حاکی از این است که به  زودی به 
جمع خانواده هایشان و کشورمان بازمی گردند. فرمانده مرزبانی تصریح کرد: دغدغه 
و نگرانی ای که خانواده های این سه سرباز دارند مرزبانی نیز همان دغدغه ها را دارد 
و با تاش و پیگیری های انجام ش��ده به زودی با بازگشت این سربازان خوشحالی به 

جمع این خانواده ها بازمی گردد. تسنیم

آنچه موجب ناراحتی می شود، تبعیض و بی عدالتی است
آیت اهلل نوری همدانی ضمن انتقاد از گره زدن مشکات به تحریم گفت: چهل سال 
است که این مردم تحریم هستند و مقاومت کردند، اما مسئوالن بدانند آنچه موجب 
ناراحتی می شود، تبعیض و بی عدالتی است؛ چطور یک نفر ده ها میلیون حقوق بگیرد و 
دیگری حقوق مختصر دریافت کند. آیت اهلل حسین نوری همدانی در درس خارج فقه 
در مسجد اعظم قم بیان کرد: امروز وظیفه علما رساندن حرف مردم به گوش مسئولین 
است؛ اگرچه رسانه منعکس نمی کند و اگر هم به گوش مسئوالن برسد عمل نمی کنند؛ ولی 
ما باید بگوییم تا مردم بدانند حوزه و رهبری تذکر می دهند و به فکر مردم هستند و مشکات 
را می دانند. این مرجع تقلید گفت: االن چند سال است منطقه ای از اهواز مشکل دارند و فریاد 
می زنند؛ ولی مسئوالن توجه نکردند، تا اینکه مشکل ایجاد شد؛ آن هم با دستور رهبری ورود پیدا 
کردند تا حل شد. وی ابراز داشت: مسئولی که خودش در رفاه باشد درد مردم را نمی فهمد؛ باید 

سطح زندگی مسئوالن هم سطح مردم ضعیف جامعه باشد.  خبرگزاری حوزه

رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین برگزار می شود
س��ردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارش��د نیروهای مسلح درباره رزمایش 
مشترک دریایی ایران، روسیه و چین، گفت: در روزهای آینده این رزمایش 

بسیار مهم در شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه این رزمایش از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت، افزود: 
اقیان��وس هند و دری��ای عمان از مناط��ق کلیدی تجارت جهانی محس��وب 
می شوند و کشورهای بسیاری در این مناطق تردد می کنند به همین جهت برقراری 
امنیت در این منطقه مهم و حیاتی اس��ت. س��خنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان 
اینکه جمهوری اسامی ایران تاکنون ثابت کرده که در جهت ایجاد امنیت آبراه های 
بین المللی به ویژه در این منطقه کلیدی همواره تاش کرده است، تبادل تجربه میان 
کشورهای ایران، روسیه و چین را از دیگر اهداف مهم این رزمایش برشمرد و گفت: 

مقابله با تروریسم و دزدی دریایی از دیگر اهداف این رزمایش است. سپاه نیوز

رئیس جمهور درباره س��فر اخیر خود به مالزی از اتفاق نظر 
سران کش��ورهای اجاس کواالالمپور برای خاص شدن از 

سلطه دالر خبر داد.
حس��ن روحانی رئیس جمهور، در جلس��ه هیئ��ت دولت با 
تبریک میاد حضرت عیس��ی مسیح)ع( به همه مسیحیان 
ای��ران و جه��ان، گفت: می��اد حضرت مس��یح)ع( را باید 
به همه مس��لمانان جه��ان نیز تبریک بگویی��م، او یکی از 
پیامبران بزرگ الهی است و این روز عیدی برای مسلمانان 

و مسیحیان به شمار می رود.
رئیس جمه��ور با ابراز اینکه "در این ایام برای ما ملموس تر 
ش��د که مش��کاتی که به واسطه فش��ار آمریکا و از لحاظ 
اقتصادی برای مردم وجود دارد، تنها منحصر به ملت ایران 
نیست"، اضافه کرد: در اجاس ۴جانبه ایران، مالزی، ترکیه 
و قطر دیدیم که کشورهای دیگر هم در تعامل با آمریکا با 

مشکاتی مواجه هستند.
روحانی ادامه داد: یکی از س��ران کشورهای حاضر در این 
اجاس عنوان کرد که برخی ساح ها را از آمریکا خریداری 
کرده ایم و ام��روز که نیاز به قطعات و تعمیرات داریم، آنها 
به گون��ه ای برخورد می کنند که باید چند برابر هزینه آن را 

پرداخت کنیم.
وی با تصریح به اینکه در زمینه مسائل بانکی و مالی اتفاق 
نظری در این اجاس وجود داشت که جهان باید خود را از 

دالر خاص، و راه حلی را پیدا کند، گفت: موضوع رمزارزها، 
مبادله با پول ملی و مبادالت از طریق طا مسائلی بود که 
در این اجاس مطرح شد و مورد اتفاق نظر ۴ کشور بود که 

باید برای آنها راه حل پیدا کنیم.
روحانی با بیان اینکه امروز همه کشورها از جمله کشورهایی 
که در اجاس اخیر مالزی حضور داش��تند، آمریکا را مقصر 
اصلی در ماجرای فش��ار به ملت ایران می دانند، گفت: هیچ 
کس در این مسأله تردید ندارد که جمهوری اسامی ایران 
به تعه��دات خود به طور کامل عمل ک��رده و در چارچوب 
صلح، ثب��ات و امنیت منطقه و جهان گام برداش��ته و این 
طرف مقابل است که تعهدات خود را زیر پا گذاشته است.

وی تأکید کرد: هیچ راهی برای دش��منان و مخالفان ملت 
ایران جز تس��لیم در برابر اراده ملت وجود ندارد و این را با 
همه وج��ود لمس می کنیم، چرا که هر ماهی که می گذرد 
تاش آنها برای مذاکره و پیدا کردن راه حل بیشتر می شود. 
البته ممکن اس��ت راه حلی که آنها ارائه می دهند، برای ما 
قابل قبول نباشد، اما اصل اینکه همه مطمئن هستند مردم 
ایران موفق بوده و س��ر تسلیم فرود نمی آورند، نکته مهمی 

است که امروز به خوبی ملموس است.
روحان��ی اضافه ک��رد: این که در ۹ ماه اخی��ر بانک مرکزی 
هم��واره اع��ام کرده ک��ه در س��امانه نیما مش��کلی برای 
پرداخت ارز برای واردات کاالهای مورد نیاز کش��ور ندارد، 

نکته ای حائز اهمیت است و دولت برای هر چیزی که مورد 
نیاز است توان پرداخت دارد.

رئی��س جمهور ادام��ه داد: ام��روز با کش��ورهای مختلف 
شیوه های جدیدی را برای تجارت یافته ایم و با کشورهایی 
نظیر هند، مالزی، ترکیه، چین و روس��یه گام های جدیدی 

را در تجارت برداشته ایم.
وی همچنی��ن گفت: مص��ارف در ۹ ماه اخی��ر ۲8۹ هزار 
میلیارد تومان و نس��بت به س��ال گذشته 1۳ درصد بیشتر 
بوده اس��ت؛ درس��ت اس��ت که مردم ما از لحاظ معیشتی 
دچار مش��کاتی شده اند، اما نسبت به آنچه دشمنان شایع 
می کنند که ایران دچار مش��کل شده است، این طور نیست 
که دولت نتواند کشور را اداره، و نتواند آنچه را مورد نیاز و 

ضرورت مردم است تأمین کند.
روحان��ی با اعام اینکه ش��رایط کش��ور در زمین��ه منابع 
درآمدی، مصارف، مخارج و تأمین بودجه عمرانی نسبت به 
سال گذشته بهتر بوده اس��ت، گفت: می توانیم سال آینده 

هم شرایط بهتری را داشته باشیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به 
کمک معیشتی دولت به خانوارها که از ماه گذشته پرداخت 
آن آغاز ش��ده است، گفت: براس��اس آمار به 17 میلیون و 
687 هزار و 6۰1 خانوار این کمک معیشتی پرداخت شده 
اس��ت که البته براساس اعام نیاز و بررسی هایی که وزارت 

تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی انج��ام داده این رقم افزایش 
خواهد داشت.

وی ادامه داد: مردم اطمینان و اعتماد داش��ته باش��ند که 
دول��ت ارائ��ه کمک معیش��تی را برای کاه��ش مقداری از 

مشکات آنان  ادامه خواهد داد.
روحانی با اذعان به اینکه "با ناس��الم ب��ودن هوا در برخی 
اس��تان ها و شهرهای کش��ور و این که به خاطر این شرایط 
مجبور به برخی تصمیم گیری ها و اقدامات هستیم"، گفت: 
ملت عزیز ایران می دانند که دولت های یازدهم و دوازدهم 
قدم های خوبی را در مسأله محیط زیست برداشته است که 
البته حتماً کافی نیس��ت و باید تاش کنیم تا راه حل های 
مناس��ب را برای کاهش آلودگی هوا پیدا کنیم و هرچه را 

موجب آلودگی می شود کاهش دهیم.
رئیس جمه��ور ضمن اب��راز امی��دواری از اینک��ه با تاش 
مسئوالن، رضایت مردم بیشتر از گذشته شود، به انتخابات 
پیِش روی یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس��امی اشاره 
ک��رد و گفت: م��ردم باید خود را برای برگ��زاری انتخاباتی 

پرشور و حضور پای صندوق آرا آماده کنند.
وی اظه��ار امیدواری کرد که ملت ایران بار دیگر انتخابات 
پرش��وری را رق��م بزند و ی��ک پی��روزی و موفقیت بزرگ 

دیگری برای ملت ایران به ارمغان بیاید.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

واعظی:مسئولیت با مخالفین اف ای تی اف است
واعظی: چهار گام کاهش تعهدات ایران مغایر کنوانسیون های برجام نیست

رئی��س دفتر رئیس جمه��ور گفت: چهارگامی ک��ه ما در کاهش تعه��دات برجامی 
برداش��تیم از نظر کارشناسانی که در مسائل حقوقی، برجام و هسته ای کار کردند و 
همچنین کارشناسان بین المللی، مغایر با کنوانسیون های ذی ربط برجام نبوده است. 
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاش��یه جلسه هیئت دولت و در جمع 
خبرنگاران درباره اظهارات مقامات اروپایی مبنی بر اس��تفاده از مکانیزم ماشه گفت: 
چهار گامی که ما در کاهش تعهدات برجامی برداش��تیم از نظر کارشناسانی که در 
مسائل حقوقی، برجام و هسته ای کار کردند و همچنین کارشناسان بین المللی، مغایر 

با کنوانسیون های ذی ربط برجام نبوده است.
وی افزود: ادعای اروپایی ها هیچ مبنای حقوقی ندارد و آنها به دنبال این هس��تند که 
پاسخی برای افکار عمومی خود داشته باشند، این که اروپایی ها در این شرایط بخواهند 
از روش ماشه استفاده کنند، این انجام نخواهد شد و خود اروپایی ها به دنبال مذاکره 

از طریق دیگری هستند که بتوانیم به تفاهم برسیم.
واعظی در پاس��خ به س��والی درباره FATF گفت: لوایح FATF  لوایحی است که 
در گذش��ته ه��م در دولت و ه��م در دوران دولت قبل از ما به تصویب رس��یده و در 
کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسامی تمام مراحل آن طی شده و به تصویب 
مجلس نیز رس��یده است. ش��ورای نگهبان آن اصاحاتی را که مدنظر داشت اعمال 
کرده است، مسئله ای که االن به وجود آمده در مجمع تشخیص مصلحت نظام است 
و ادعاهایی که مطرح می شود، ادعاها کارشناسی نبوده بلکه ادعاها سیاسی است و به 

اعتقاد من با مسئله این لوایح و FATF برخورد سیاسی  صورت می گیرد.
وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم که این مس��ئله فقط ربطی به این دولت ندارد و آنچه 
اکن��ون در حال اتفاق افتادن اس��ت محدود کردن و ی��ک تحریم دیگر برای اقتصاد 
کش��ور برای روابط بانکی ما است. ما معتقدیم تصویب نشدن این لوایح اوال ضربه به 
اقتصاد کشور است و دوم اینکه مرجعی که مخالفت می کند باید مسئولیت این کار 
را هم بپذیرد یعنی اینکه االن بیش از یکسال پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نگه داشته اند و بعد بدون هیچ گونه اقدامی عودت داده اند. االن هم برای الیحه 
بعدی CFT، مرتب جلس��اتی برقرار می کنند که وقت بگذرد. این مسائل باید برای 
مردم شفاف شود،چرا که مجلس و دولت این لوایح را تصویب کرده اند آن کسی که 

نگه می دارد باید مسئولیتش را هم بپذیرد. رئیس دفتر رئیس جمهور درباره اظهارات 
یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر درخواست رئیس جمهور برای 
مسکوت ماندن بررسی این لوایح گفت: سال گذشته در یک مقطع یک یا دوهفته ای، 
قرار بر این بود که موضوع مطرح شود. البته این مسئله از سوی رئیس جمهور مطرح 
نشد بلکه یکی از وزرا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داده بود االن 

که ما به نتیجه نمی رسیم این مسئله تا دوره بعد مسکوت بماند.
اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی عامل موثر در بازار است

محمد اس��امی وزیر راه و شهرسازی میز در حاشیه جلسه هیئت دولت درخصوص 
طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: در قانون مالیات های مستقیم تکلیفی بر عهده 

وزارت راه و شهرسازی قرار داده شده بود که باید سامانه ای تهیه شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در مکاتبه ای اعام کرد که هیچ کدام از اطاعات زیر 
مجموعه این س��امانه در اختیار این وزارتخانه نیست، زیرا قانونگذار این موضوع را بر 

عهده وزارت راه قرار داده بود. وزارت راه در این باره به نتایج الزم نرسیده بود.
وزیر راه گفت:وزارت راه و شهرسازی هم اکنون نرم افزاری تهیه کرده که تا پایان سال 
آماده خواهد شد و بر همین اساس قرار است از محل اطاعات سازمان ثبت پایان کار 
شهرداری ها انشعابات مربوط به آب، گاز، برق را احصا کرده و سازمان امور مالیاتی نیز 
لیس��تی از واحدهای مسکونی خالی را در اختیار خواهد داشت تا طبق قانون بتواند 

أخذ مالیات را در قبال این واحدهای مسکونی خالی عملیاتی کند.
وی گف��ت: اخذ مالیات از واحدهای مس��کونی خالی عاملی تحرک بخش اس��ت تا 
صاحبخان��ه دارایی حبس ش��ده را از آن وضعیت خارج ک��رده و به بازار عرضه کند. 
وزارت راه و شهرس��ازی طبق تکلیف قانونی تهیه این س��امانه را بر عهده دارد تا در 

اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهیم.
تکذیب ادعای رویترز درباره کشته شدگان ناآرامی های اخیر 

علی ربیعی س��خنگوی دولت نیز در پاس��خ به س��والی درباره ادعای رویترز درباره 
تعداد کشته ش��دگان ناآرامی های اخیر، تصریح کرد: اینها سازمان های شناخته شده 

و دروغگویی هستند که به انتشار این دروغ ها عادت دارند. وی افزود: شاید اشکال از 
ماست که باید به سرعت آمار تفکیک شده و اسامی را اعام کنیم و البته این کار در 
حال انجام است ولی باید با دقت باشد و این آمار اعام خواهد شد. آماری که رویترز 

اعام کرده به شدت تکذیب می شود.
س��خنگوی دولت همچنین با اش��اره به بیانیه حقوق بش��ری اتحادیه اروپا در قبال 
کش��ورمان، اظهار داش��ت: ما دولتی نیستیم که مسائل داخلی خود را کتمان کنیم. 
ابعاد حادثه آبان ماه معلوم خواهد شد ولی آن سازمان ها هم سیاست های دوگانه دارند 
و برخی اتفاقات را اصا نمی بینند. رئیس جمهور آمریکا در قبال کش��ته ش��دن یک 
خبرنگار در یک کشور دیگر گفت چیز مهمی نیست ولی ما درباره این مسائل از آن 
سازمان ها حساس تر هستیم و آن بیانیه را مداخله در امور داخلی خود می دانیم. جاری 
ش��دن خون از بینی حتی یک ایرانی درد همه ماست. معموال ما هم درباره اقدامات 
خود در زمینه حقوق بش��ر درست گزارش نمی دهیم، مثا درباره زنان نمی دانم چرا 
آمار نمی دهیم، حراست یک دستگاه مانع انتشار آمار شده در حالی که قانون چنین 

مانعی را ندارد. مشکل از خود ماست که آمار دقیقی منتشر نمی کنیم.
بانک های آسیب دیده در اسرع وقت بازسازی می شود

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع 
خبرنگاران درباره روند بازس��ازی بانک های آسیب دیده در ناآرامی های اخیر گفت: ما 
تأکید کرده ایم که هرچه سریع تر بازسازی انجام شود. وی با اشاره به حجم بانک های 
آسیب دیده افزود: بعضی از بانک ها آسیب اساسی دیده اند و به راحتی و ظرف مدت 
یک ماه نمی شود کار بازسازی آن صورت گیرد و در تاش هستیم که در اسرع وقت 
آماده ش��ود. رئیس بانک مرکزی همچنین اظهار داش��ت: این نظ��ر وجود دارد که 
می توانیم از این فرصت استفاده کنیم تا موقعیت مکانی برخی بانک ها را جابجا کنیم 

که ما تأکید داریم که با انجام اینکار نیز باید خدمات سریع به مردم ارائه شود.
بودجه آموزش و پرورش در مقایسه با سایر دستگاه ها بهتر است

محس��ن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در مورد این س��خن خود که گفته 
بود وضعیت بودجه آموزش و پرورش خوب اس��ت، اظهار داشت: در مقایسه با سایر 
دستگاه ها وضعیت بودجه ما بهتر است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توانید 
به تعهدات خود از جمله حق التدریسی ها عمل کنید؟ گفت: ان شا اهلل مشکل امسال 

برطرف می شود. تسنیم

دروغ رویترز را باور می کنید؟!
ادامه از صفحه اول

س��اح هایی که کشف شده از پیش��رفته ترین ساح 
های موجود برای ایجاد آشوبها و اغتشاشاتی است که 
نمونه آن در ایران و در آبان ماه شکل گرفت. ابعاد فتنه 
آبان ماه ۹8 بس��یار گس��ترده تر از آن است که بتوان 
به س��ادگی از آن گذش��ت چرا که اخبار دروغ رس��انه 
های��ی چون رویترز، بی بی س��ی، وی او ای و من و تو 
علیه جمهوری اس��امی ایران، انحراف افکار عمومی از 

حقایقی است که در این وقایع وجود دارد.
تع��داد جان باختگانی که به دس��ت گروه های آماده و 
آموزش دیده مسلح ضد انقاب کشته شدند، از تعداد 
آشوبگران بیشتر است. آنها با آمادگی قبلی وارد شدند 
و دست به کشتار زدند و تا با کشته سازی بر آتش فتنه 
بیفزایند. اکثر کشته شدگان از افراد عادی بودن که با 

حمات اغتشاشگران جان باختند.
در میان جانباختگان بیگناه، تعداد نیروهای انتظامی و 

امنیتی نیز بیشتر از عوامل آشوبگران مسلح است.
ساح هایی که آنها در اختیار داشتند، ساح هایی بود 

که تاکنون دیده نشده بود.
قدر مس��لم خبرگزاری رویترز یک شبکه خبری دروغ 
پرداز علیه ایران اس��ت و اکنون در کش��ور دفتر ندارد، 
دروغ پردازی های او باعث شد تا دفتر این خبرگزاری 
انگلیس��ی در ایران تعطیل شود. حتی در یک درگیری 
نظامی که انواع س��اح های سبک و س��نگین به کار 
م��ی رود، در زمان دو روز 15۰۰ کش��ته ندارد، چگونه 
این دروغ بزرگ را رویترز منتش��ر کردند بدون آن که 
بازگ��و کنندگان از عقل خود به��ره ببرند برخی آن را 

باور می کنند؟!

سرمقاله

مصاحبه اختصاصی با یک داماد 

ننجون: اخیرا در گفتگویی به اش��تباه نام یک نوع نفت 
را با یک ش��رکت آمریکایی اشتباه گرفتید. چه دفاعی 

دارید؟
دام��اد رییس جمهور: م��ا دامادهای روس��ای جمهور 

هیچ وقت دفاع نمی کنیم. فقط حمله می کنیم.
ننجون: ولی انگار ب��ا این معلومات چپ اندرقیچی تان 

مشاور رییس جمهور در امور نفتی هم هستید؟
شاه داماد: ببینید من فرق نفت و گازوئیل را می فهمم 

اما مشاورهای قبل از من همین را هم نمی فهمیدند.
ننج��ون: اگ��ر واقعا در ای��ن ح��وزه صاحبنظرید لطفا 

بفرمایید نفت را از کجا استخراج می کنند.
شاه داماد: از درختان کهنسال استخراجش می کنند اما 

منبع اصلی نفت در انتهای غارها و دل کوه هاست.
ننجون: طرح مهم��ی در خصوص نفت به آقای رییس 

جمهور داده اید؟
ش��اه داماد: دیشب یک طرحی به ذهنم رسید اما چون 
ش��ب ها وظایف و تکالیف دیگری دارم و مشاور رییس 

جمهور نیستم ننوشتمش فلذا یادم رفت.
ننجون: کلیات طرح هم یادتان نیست؟

شاه داماد: درباره شیوه های انتقال نفت در زمان تحریم 
ب��ود. طرح جایگزینی "پیت حلبی" با "بش��که" که در 

آینده طرح آن را می نویسم.
ننجون:ما هم یک آفتابه ای داریم که با آن در آس��یاب 
استکبار جهانی، آب می ریزیم اگر به کار شما می خورد 

تقدیم کنیم.
شاه داماد: )در حالی که یک موز دیگر از روی میز برمی 

دارد و نوش جان می کند( خیلی هم عالی 
ننجون: آهای پسر اون آفتابه رو بردار بیار

ننجون

دشمنان راهی جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران ندارند
حسن روحانی: 
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مردم خود را برای انتخابات پرشور آماده کنند

دبیر شورای نگهبان: 

با دقت مشغول بررسی 
صالحیت داوطلبان هستیم

آیت اهلل جنتی دبیر ش�ورای نگهبان گفت:  بررسی شکایات 
و صالحیت ه�ا آن ه�م در زم�ان کوتاه، اقدامی به ش�دت 
طاقت فرساس�ت که البته ش�ورای نگهبان با دقت مشغول 
انج�ام آن اس�ت تا خ�دای نک�رده حتی حق ی�ک نفر نیز 

تضییع نشود.
آی�ت اهلل احمد جنتی در جلس�ه ش�ورای نگهبان ب�ا ابراز 
نگرانی از وضعیت آلودگی هوای تهران و س�ایر ش�هر های 
کش�ور گف�ت: آلودگی هوا عوام�ل مختلف�ی دارد که باید 

هرچه س�ریع تر مسئوالن مربوطه برای رفع آن چاره جویی 
کنند. 

وی افزود: آلودگی هوا مشکالت زیادی را برای عموم مردم 
به ویژه بیماران و افراد س�الخورده ایجاد کرده که انشاءاهلل 
مسؤوالن نه فقط به شکل مقطعی بلکه راهکار دائمی برای 

حل این معضل پیدا کنند.
دبیر ش�ورای نگهبان در ادامه سخنان خود به روند بررسی 
شکایات و صالحیت ها در ش�ورای نگهبان و هیات مرکزی 

نظ�ارت ب�ر انتخابات اش�اره و خاطرنش�ان ک�رد: االن در 
مقطع بررس�ی صالحیت ها در ش�ورای نگهبان هس�تیم و 
همکاران ما تا اواخر ش�ب مشغول رسیدگی به پرونده های 

ثبت نام کنندگان بر اساس مستندات هستند.
وی تأکید کرد: بررس�ی ش�کایات و صالحیت ها آن هم در 
زم�ان کوت�اه، اقدامی به ش�دت طاقت فرساس�ت که البته 
ش�ورای نگهبان با دقت مش�غول انجام آن اس�ت تا خدای 

نکرده حتی حق یک نفر نیز تضییع نشود.

اعضای کابینه در میان خبرنگاران


