
روند اجرای برجام خوب است
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه روند اجرای برجام به خوبی در حال انجام است و مشکالت در 
حوزه بیمه ها و مراودات اقتصادی حل شده گفت:  در حوزه پولی و بانکی بن بستی وجود ندارد البته جمهوری 
اسالمی ایران انتظار دارد طرف مقابل مطابق برجام شرایط کامال مساعدی را  فراهم کند. سیدعباس عراقچی 
در جلسه امروز کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، درباره آخرین 

صفحه 3وضعیت اجرای برجام ابعاد و ابهامات آن  اظهار کرد: روند اجرای برجام به خوبی ...

|   2016 اکتبــر   15   |   1438 محــرم   13 |   اوقــات شــرعی: اذان صبــح: 04:45  |  اذان ظهــر 11:50  |  غــروب آفتــاب:  17:28  |   اذان مغــرب: 17:46  ||  

 به شعور مردم 
احترام بگذاریم

رهبر انقالب سیاست های کلی انتخابات را ابالغ کردند

شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی  و اعمال 
نظارت دقیق بر آن

آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی 
»انتخابات« را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابالغ کردند. رعایت 

عدالت درخصوص استفاده نامزدها از صداوسیما، ممنوعیت تخریب نامزدها، هزینه کردهای انتخاباتی، 
رعایت حق الناس در انتخابات و ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به عرصه انتخابات از موارد مورد تاکید 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3رهبری در این سیاست هاست. در یکی از بندهای متن ابالغیه سیاست های کلی انتخابات  ... صفحه ۲

معاون حقوقی رئیس جمهور در یادداشــتی 
بر ضــروررت پرهیــز از پیــش داوری منفی 
درباره مردم تاکید کرد.  مجید انصاری در این 
یادداشت نوشــت: مراسم تاسوعا و عاشورای 
امسال همزمان شــده بود با برگزاری مسابقه 
فوتبال تیم های ایران و کره جنوبی در مرحله 

صفحه ۲مقدماتی جام جهانی 2۰۱8  ...

حجت االســالم موســوی الری 
گفت: آقــای احمدی نژاد به صفت 

شخصی خود و  ...

ســیدمحمد غروی، عضو جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم به منصور 

ارضی به دلیل ...

رحمانی فضلی درمورد اســتعفای 
علی جنتی وزیر ارشــاد و اینکه آیا 

وی تا پایان دولت  ...

احمدی نژاد 
هیچ وقت 

تهدید نبود

مداحان برای 
خود امپراتوری 
راه انداخته اند

نمی دانم جنتی 
استعفا کرده 

است یا نه

راه پر پیچ و خم صلح
صفحه 4

مذاکرات بین المللی »لوزان« امروز با حضور ایران آغاز شد

1 3 9 5 ه  مــا مهــر   2 4 شــنبه 


