
اهل عقب نشینی نیستیم
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اظهارات خود و دبیر شورای نگهبان گفت: در این صحبت ها مدعی 
چیزی نشدیم، متاسفانه در این میان برخی مطالب را به صحبت های من و دبیر شورای نگهبان اضافه کردند. 
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مورد صحبت های آیت اهلل جنتی در مورد سیاست های کلی 
انتخابات گفت: متاسفانه نظرات ما به خوبی منعکس نشد. وقتی شما با ما تماس می گیرید، اگر پاسخ ندهیم 

صفحه ۳گله می کنید. اگر این مسئله به خوبی تبیین می شد این مسائل مطرح نبود ...
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محمدرضا عارف:دیپلماسی روسی

گسترش آسیب های اجتماعی برای نظام خطر است 
نه کنسرت

محمدرضا عارف درمورد گسترش آسیب های اجتماعی در کشور بخصوص در مناطق محروم،گفت: جای سؤال 
است که چرا عده ای برای برگزاری یک کنسرت فریاد وااسالما سر می دهند اما برای آسیب های اجتماعی که بعضًا 

به مرز بحران رسیده است واکنشی نشان نمی دهند.آمارها درخصوص آسیب های اجتماعی بسیار نگران 
کننده است و متاسفانه عده ای خود را به خواب زده اند و نمی خواهند باور کنند آنچه که نظام اسالمی را 

می تواند مورد مخاطره قرار دهد همین آسیب های اجتماعی است. باید با جدیت و با همکاری همه 
صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳نهادهای دست اندرکار به آسیب های اجتماعی و برنامه ریزی برای کاهش آنها و  ... صفحه ۴

روز گذشته، ســرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روســیه، در مســکو میزبان همتایان ایرانی 
و ســوری خود بود تا درباره اوضاع ســوریه 
گفت و گو و تبادل نظر کند. این در حالی است 
که درگیری ها در شــهر حلب همچنان ادامه 
داشته و هنوز چشم انداز روشنی برای پایان آن 
وجود ندارد. در این شرایط، اهداف سه کشور 
از برگزاری این نشست، موضوعی است که در 

صفحه ۳عرصه بین المللی  ...

رییــس  سلحشــوری  پروانــه 
فراکسیون زنان در مجلس شورای 

اسالمی با اشاره به ...

حجت االســالم محمــد کریمی 
رئیس دیوان عالی کشــور با اشاره 

به آخرین وضعیت ...

محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی 
در ســال های 88 تا 92 و نماینده 
کنونی مجلس درمورد حقوق های 

نجومی گفت ...

سهم زنان از 
مدیریت سیاسی 
کمتر از 4درصد 

ادامه پرونده 
زنجانی در 

دیوان عالی 

مدیران را 
بیکار نکنیم

 پایداری برجام در گرو عمل 
طرف مقابل به همه تعهدات است

صفحه ۲

فدریکا موگرینی در سفر یک روزه به تهران با وزیر امور خارجه و رئیس جمهور دیدار کرد
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