
زمزمه های انتخابات پیش از موعد
بنا  به درخواست وزارت کشور و در صورت موافقت شورای نگهبان، قرار است رئیس جمهور دوره دوازدهم 
یک ماه زود تر از موعد مقرر انتخاب شود. به عبارت دیگر، به دلیل همزمانی انتخابات ریاست جمهوری آتی که 
باید در خرداد ماه سال ۹۶ برگزار شود با ایام ماه مبارک رمضان، وزارت کشور با ارسال درخواستی از شورای 
نگهبان تقاضا کرده که این انتخابات به اردیبهشت ماه سال آینده موکول شود؛ این خبری است که برای اولین 

صفحه ۲بار علی پورعلی مطلق، مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور آن را اعالم کرد ...
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نظر شورای نگهبان 
 کارشناسی است، 

نه سیاسی

معصومه ابتکار:

محیط بان ها می توانند از سالح استفاده کنند
معصومه ابتکار در حاشیه مراسم یادبود و بزرگداشت 119 شهید محیط بان کشور گفت: بررسی هایی 
را انجام دادیم تا ببینیم تا چه حد در زمینه حمایت از محیط بانان خأل وجود دارد. یکی از مواردی که به 

دقت مورد بررسی است، قوانین و مقرراتی برای حمل سالح برای محیط بانان است که براساس قانون 
حمل اسلحه برای محیط بانان مانند قوانین حاکم در نیروی انتظامی است. وی افزود: محیط بانان به 

عنوان ضابطان قوه قضائیه مشغول فعالیت هستند و باید قانون های موجود در این زمینه رعایت شود، 
با بررسی های صورت گرفته، برخی خألها شناسایی شده است که به زودی برای حل آنها الیحه ای 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3را تدوین و ارسال می کنیم ... صفحه 3

عباسعلی کدخدایی سخنگوی پیشین شورای 
نگهبان در گفت و گو با خبرآنالین گفت: نظرات 
در شورای نگهبان خالص و بدون موضع گیری 
سیاسی بیان می شود و اعضا بر اساس مستندات 
درباره پرونده ها نظردهی می کنند. چرا جلسات 

صفحه 3شورای نگهبان علنی نیست؟  

حسن کامران دستجردی نماینده 
اصولگــرای مجلــس نهــم در 

خصوص برنامه  ...

حجت االسالم سیدمحمود علوی 
با اشــاره موضوعات مطرح شده 

درباره ارسال  ...

احمــد توکلــی نماینده پیشــین 
مجلــس و رئیس هیــات مدیره 

سازمان دیده  بان ...

 اصولگرایان 
هیچ وقت وحدت 

نداشته اند

بعید است پیامک 
کار مرجع رسمی 

باشد

الگوی جدید 
با منافع ملی 
مغایرت دارد

رویای ناتمام کردها!
صفحه 4

چگونه کردهای سوریه بازیچه دست قدرت های بین المللی شدند؟
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