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  انتخاباتاصالحات در گزینه نهایی       روزحرف ▼

ین اي فعال در اهسیاسی و چهره انتحلیلگر زنیگمانه

شوراي عالی  وز گذشتهرخروجی جلسه  حوزه درباره

 سال آینده،طلبان براي انتخابات گذاري اصالحسیاست

بینی یز پیشنر گونه که پیشتب درآمد و هماندرست از آ

ایزنی راز چند ماه  پس طلبانروز گذشته اصالح ،شدمی

الم اعه عنوان گزینه نهایی روحانی ب جمهوراز رئیسفشرده 

توان با ادبیات ن را میآهاي بازتاب که کردندحمایت 

صفحه اول  ردتحلیلی هاي خبري ـ وتابآب مختلف و

هه اعتدال منسوب به جبصبح امروز اي نجیرهزهاي روزنامه

ها طلبخود اصالحه در سایه که دید. البته گزین ـ اصالحات

ست و همان اگویند، منتفی نشده گیر مین گزینه ضربهبه آ

خواهد هاي رقیب را نهگیري در مقابل گزیکارکرد ضربه

اي که با اعالم حضور جبهه مردمی نیروهبه ویژه آن ،داشت

ا این جریان نسبت به پیروزي مجدد حسن روحانی بانقالب 

  رو شده است.تردیدهاي جدي روبه

اصالحات  جبهه اعتدال ـ، دهدهمین امر نشان می

ها و وهی، با چالشرون گرنمایش اتحاد و وحدت د رخالفب

الش این چترین نگرانی و . بزرگرو استوبهرهایی نگرانی

نتیجه دولت تان خالی آقاي روحانی و تمرکز بیجبهه، دس

مانند  ،تنها نتوانست موانعیوي بر برجامی است که نه 

لکه نقطه ، بکند رطرفبهاي مختلف را ها در حوزهتحریم

اي هاي غیر هستهدر حوزههاي جدید بر روند تحریمآغازي 

خالف مسائل داخلی با نوع که زبان دولت هم برشد 

ته بس در اعتراض به آنها ،قراردادي که در برجام امضا کرده

که عملکرد ضعیف  است این موضوع سبب شدهاست. 

ترین ها به بزرگزدهم به تعبیر تحلیلگران و رسانهدولت یا

  رقیب روحانی تبدیل شود. 

 وعملکردها و ارائه اعداد بزرگنمایی دولت در گزارش 

مواجه شده و  انارقامی که با تردید جدي متخصص

بریدن روبان قرمز بسیاري از عجله دولت براي همچنین 

ي هام طرحزودهنگافتتاح کلنگ خورده یا اهاي تازهطرح

اه تالش براي القاي اختالف در اردوگدر کنار تمام نیمه

ه بهاي انتخاباتی جریان نزدیک اصولگرایان از جمله برنامه

ي هافضع براي پوشاندنه ک دولت تدبیر و امید است

 نتخابات روندو تا ا رسیدهبه منصه بروز و ظهور  موجود

  تصاعدي خواهد داشت.
  

  

  نسخه یونسکو براي فرزندان ایران؟                گزارش روز ▼

مورد توجه سالمی ادر جامعه باید هایی که ترین حوزهترین و اصلیتردید یکی از مهمبی

اي به معناي تربیت نیروه ت در این حوزهوپرورش است؛ موفقی، حوزه آموزشقرار گیرد

ند گرفت خواهدست ه امور در کشور را ب مسئولیتبه زودي است که  یموفقو من انسانی مؤ

نگري و... عمل هبر اساس علم، منطق، آیندتقی من و ممؤ هاییانسان تی کهو تنها در صور

م از همین روست که رهبر معظ .آینده درخشان براي کشور تضمین خواهد شدکنند، 

هاي آینده، تربیت نسلکشور نگران مسئله ي از کارشناسان و خبرگان و بسیار انقالب

 اندازشمچ، هستند و بارها بر تدوین سند گذردمدارس کشور میدر پرورش و آنچه وآموزش

نجر م پرورشوبه تدوین سند تحول در آموزشکه  اينگرانی ند.اهکید کرددر این زمینه تأ

 جه بههاي مختلف و با توي متخصصان و مسئوالن کشور در ردهبا همفکر که سندي شد؛

  .است شده نیازها و ضرورت کشور تدوین

ین اتحقق  ن درباره ضرورتنظراتأکید و توصیه صاحب اما با وجود این سند در کشور و

ه ک 2030ز سند آموزشیگاه شاهد آن هستیم که در دولت یازدهم اانداز، به ناسند چشم

اي ی برهاي مختلفتالش شود ورونمایی می ،تحت مدیریت یونسکو تدوین و تهیه شده است

صورت وپرورش گذاري در آموزشگیري و مبناي سیاستمرجع تصمیم هد باین سن تبدیل

  پذیرد.می

اده رار دقموضوعی که سؤاالت فراوانی را پیش روي مردم و کارشناسان و خبرگان کشور 

فرهنگ ا قرابتی ب ،کردهتدوین المللی یک نهاد بین ي کهسندمبنی بر اینکه آیا  ،است

یم مفاه عهاشا ،یبراي ترویج معارف اسالم برنامه و سازوکاري آیا ؟دارداسالمی جامعه ایران 

ت ه دولک شده استنجانده .. در آن گ.م الهی واحکا تعلیم اخالق اسالمی وقرآن کریم، 

سلمان داب و رسوم مردم مآبر اساس تحولی است که  سندکردن در حال جایگزین  محترم

دات ، اعتقااورهابا توجه به همه هنجارها، ب و خاكن اسالمی و تربیت فرزندان این آب و ایرا

  !؟ستهاي مردم ایران ترسیم و ساماندهی شده او آرمان
 

 نوظهور فرقه یک پرونده متهمان براي اعدام حکم صدور   ویژه خبر ▼

 معاونان شوراي هفتگی جلسات به اشاره با تهران دادستان ،آباديدولت جعفري

 و کیفرخواست از دفاع احکام، اجراي ها،زندان ویژه به مختلف موضوعات در دادستانی

 معاونان شوراي جلسه 16 تهران دادستانی 1395 سال در فت:گ قرارها، به نسبت اظهارنظر

 درصدي 9 کاهش موجب جلسات این مصوبات اجراي و داد اختصاص زندان موضوع به را

 هايپرونده رشد به رو روند به عنایت با که شد تهران استان هايزندان کیفري جمعیت

 .است وجهت شایان کاهش میزان این تهران، استان زندانیان تعداد و اخیر هايسال در وارده

 تهران دادسراي در جاري سال طی که نیز فرهنگی حوزه در مهم پرونده چند بارهدر وي

 مربوط هاپروندهیکی از این . دکر رسانیاطالع ،دش کیفرخواست صدور به منتهی و مفتوح

 جعفري .دندکرمی تشویق فحشا و فساد به نوظهور، هايفرقه قالب در که بود متهمانی به

 و فرقه یک اندازيراه با مرد، یک و زن یک از متشکل متهمان: گفت هپروند این توضیح در

 اتهام به پرونده این و کردندمی فعالیت جنسی انحرافی هايجاذبه زمینه در افراد، جذب

 به رسیدگی مرحله در اکنونهم و شده منتهی اعدام حکم صدور به االرضفی فسادا

  .است کشور عالی دیوان در اعتراض



 

 

  اخبار▼ 

 روحانی به نماینده 80 شدید تذکر

 آقاي« :ندکرد کیدتأ ،روحانی حسن به خطاب اينامه طی اسالمی شوراي مجلس نماینده 80

 جهان مسلمین امرولی رهبري تحت والیی و انقالبی مردم با همراهی و تمکین به را شما! روحانی

 به و مختلف عناوین هب و کرات به پیش يچند از شودمی مالحظه که آنجا از لذا .کنیممی توصیه

 و هادیدگاه و هاسیاست و تدابیر با عملی و لفظی تقابل به عمومی مجامع در تمام صراحت

 و رسدمی اطالع هب پیوست شرح به آنها عناوین از اينمونه که ایدپرداخته رهبري رهنمودهاي

 شرعی وظیفه اجراي در سیاسا قانون چهارموهشتاد و هشتم اصول از استعانت با سپس

 مجلس برابر رد شما مسئولیت گرفتن نظر در با و خود قانونی تکلیف و منکرازنهی و معروفبهامر

 بر ،110 اصل 10 بند اخیر قسمت یادآوري و سوگند به عمل ضرورت بر تأکید و اسالمی شوراي

 بنیانگذار شفرمای به گرشن و والیت رکن به پایبندي ضرورت و جنابعالی قانونی و شرعی تکلیف

 به تا دباشی فقیه والیت پشتیبان ندفرمود که) ره(خمینی امام حضرت اسالمی جمهوري فقید

  »نماییم.، توصیه مینرسد آسیب شما مملکت

 آینده سال چهار در شغل میلیون یک ایجاد براي گذاريهدف

 اجرایی ستاد ویژه توجه بر تأکید با) ره(امام حضرت فرمان اجرایی ستاد رئیس ،مخبر دکتر

 ار آن ساختیم، یروگاهن اگر ما راي نمونهب: گفت پایدار، توسعه ابعاد همه به) ره(امام حضرت فرمان

 ظرفیت مه و است آب دیکنز هم که ساختیم خرمشهر در را فوالد کارخانه. ساختیم خواف در

 مه تا ساختیم شادگان در را کاغذ کارخانه. دارد محروم شهر این براي ايالعادهفوق زاییاشتغال

. کنیم جلوگیري هاگلجن رفتن بین از و آالیندگی ارز، خروج از آن، زاییاشتغال ظرفیت بر عالوه

 وي با .تیمساخ پاالیشگاه جاسک در مکران، سواحل توسعه به انقالب معظم رهبر تأکید از پس

 ایم،کرده ایجاد کشور در شغلی فرصت هزار 360 از بیش گذشته سال چهار ظرف کهاین بر تأکید

  .ایمکرده گذاريهدف را شغل میلیون یک از بیش ایجاد آینده، سال چهار براي: گفت

 دولت از بانک و شریعتمداري خداحافظی

 شناختن و گیريشکل حال در روحانی حسن انتخاباتی ستاد مختلف ارکان اخیر روزهاي در

 اییاجر معاون ،شریعتمداري محمد شودمی شنیده راستا همین در. است خود نمسئوال

 ستاد در فعالیت براي جمهوريریاست نهاد سرپرست کل معاون ،بانک مرتضی و جمهوررئیس

 شریعتمداري استعفاي که دهندمی استعفا دولت در خود هايسمت از روحانی حسن انتخاباتی

 ستاد تکمیل راستاي در ،همچنین .گرفت خواهد صورت آینده ساعت 48 تا حداکثر احتماالً

 ستاد انوبان کمیته رئیس بروجردي اشرف آینده، سال انتخابات براي روحانی حسن انتخاباتی

 امور و اجتماعی معاون این از پیش طلب،اصالح سیاسی فعال بروجردي، اشرف .شد وي انتخاباتی

 شوراي عضو و رانبا بنیاد اعضاي از یکی اکنونهم و بود اصالحات دولت کشور وزیر شوراهاي

  ست.ا ملت اتحاد حزب مرکزي
  

  تا انتخابات ▼
 

 

 در نژاددياحم تیم از فردي نامزدي درباره »قانون«روزنامه  با گووگفت در باهنر محمدرضا 

 بارهرد رهبري سخنان از اشتباهی هايبرداشت گفت: وي رأي سبد و جمهوريریاست انتخابات

 در ست،ا شده منع انتخابات در حضور از نژاداحمدي آقاي گویندمی و شودمی نژاداحمدي شخص

. نیست کار رد نهی و امر دادم، مشورتی نظر فرمودند و دادند توضیح خودشان آقا حضرت که حالی

  .کند عمل ورتیمش نظر به است قرار و بیاید نیست قرار نژاداحمدي ،داریم اطالع ما که جایی تا

 ورايش با اسالمی شوراهاي انتخابات بر نظارت مرکزي هیئت میان صورت گرفته توافق طی 

 آراي هايصندوق داابت ،1396 ماه اردیبهشت 29 روز در گیرييرأپایان  از پس شد مقرر ،نگهبان

  . شود شمارش جمهوريریاست انتخابات مأخوذه

  کوتاه اخبار ▼

 شوراي مجلس حقوقی و قضایی کمیسیون صوبهم اساس بر 

 براي شدهگرفته  نظر در هايمجازات از اعدام حکم اسالمی،

افزون  .شودمی حذف حجمی هر با و نوع هر از مخدر مواد حمل

 کههم  کسانی براي مخدر مواد نحامال اعدام مجازات بر این،

 .شد خواهد حذف ،بودند شده اعدام به محکوم این از پیش

 ،کشور کل زندانیان وضعیت به اشاره اب هازندان سازمان رئیس

 تشکیل مخدر مواد محکومان را زندانیان درصد 75 بود گفته

 محکومان مستقیم طور به درصد 45 تعداد این از که دهندمی

  هستند. مخدر مواد

 درباره مجلس اجتماعی کمیسیون رئیس خدادادي، سلمان 

هزار  72 از امداد کمیته مددجوي هايخانواده مستمري افزایش

 ضعیتو به توجه با: گفت آتی سال در تومان هزار 180 بهتومان 

 ولی ؛کرد زندگی شودنمی تومان هزار 180 با جامعه در تورم

 که افرادي به تواننمی که داشت نظر در نیز را موضوع این باید

  .داد کارگري حقوق هستند، امداد کمیته پوشش تحت

 به خطاب اينامه در اقتصاد حوزه پژوهشگر 40 

 اقتصادي تیم و دولت اقتصادي عملکرد از جمهوررئیس

 مکتب وجانمر و طرفدارانکردند و نوشتند:  انتقاد جمهوررئیس

 رنگ پر رحضو شما اطرافیان و دولت در که داريسرمایه لیبرال

 را خود هايتوصیه و نظرات همواره گذشته سال 30 طی دارند،

 نتایج مسئولیت گاههیچ تقریباً و اندکرده تحمیل ایران اقتصاد به

  .اندهنپذیرفت را خود هايتوصیه

 تصریح نظام مصلحت تشخیص مجمع دبیر ،رضایی محسن 

 براي جدیدي حکم امسال پایان تا انقالب معظم رهبر: کرد

 صدور و کندنمی صادر نظام مصلحت تشخیص مجمع اعضاي

 اتشایع: افزود رضایی .بود خواهد آینده سال در جدید احکام

 انقالب معظم رهبر و ندارد صحت زمینه این در شده مطرح

  .اندنگرفته زمینه این در تصمیمی هنوز

 دفاع وزیر حضور با »کرار« نام به کشور، بومی پیشرفته تانک 

ن، دهقا سردار گفته به .شد افتتاح آن انبوه تولید خط و رونمایی

 لیزري هدایت و موشک شلیک قابلیت کرار تانکوزیر دفاع 

  ارد.د دقیق بسیار

 استان کارگران صنفی هايانجمن کانون مدیرههیئت عضو 

 در هاپزخانهکوره کارگران نفري هزار 25 از بیش تعدیل از تهران

 شافزای هنوز: گفت و داد خبر دولتی فشارهاي دلیل به کشور

 .است نشده اعمال پزخانهکوره هايکارگاه در دستمزد

 و قضایی مراجع کلیه به ايبخشنامه در ئیهقضا قوه رئیس 

 اتردف در که را خودرو معامالت اسناد فقط کشور، سراسر ثبتی

 تشخیص قانونی مالك است، رسیده ثبت به رسمی اسناد

  .کرد اعالم خودرو مالکیت


