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اطالعيه جامعه مدرسين درباره موضع اين تشكل 
نسبت به واليتي

ــكل هاي سياسي نامزد  ــدن به انتخابات، تش با نزديك ش
ــن زمينه، در  ــالم مي كنند. در همي ــت خود را اع ــورد حماي م
اطالعيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه با امضاي آيت اهللا 
ــت: «در پي اظهارنظر و  ــده، آمده اس ــر ش محمد يزدي منتش
ــانه ها مبني بر  ــاي متعدد در برخي از جرايد و رس گمانه زني ه
ــين حوزه علميه قم درباره يازدهمين  اعالم نظر جامعه مدرس
ــت جمهوري و تماس هاي تعداد زيادي از  دوره انتخابات رياس
ــاند،  ــردم متدين انقالبي و هموطنان عزيز به اطالع مي رس  م
ــمي روز جمعه مورخ 10 خرداد  ــه رس ــاس مصوبه جلس بر اس
ــكيل جلسه فوق العاده، اين جلسه روز شنبه  1392 مبني بر تش
مورخ 11 خرداد 1392 تشكيل شد كه پس از بحث و تبادل نظر 
درباره نامزدهاي رياست جمهوري نظر اكثريت به جناب آقاي 

دكتر علي اكبر واليتي معطوف گرديد.»
«مقاومت توام با تدبير» راهكار اصلي حل مشكالت

ــاي انتخابات  ــمي نامزده ــدار رس دي
رياست جمهوري با ائمه جمعه در بدو ورود 
به هر استان در سفرهاي انتخاباتي يكي از 
سنت هايي است كه از انتخابات 1384 در 

فرهنگ سياسي كشور نهادينه شد. 
ــفر  ــر علي اكبر واليتي در آغاز س دكت

ــتان  ــدار با نماينده ولي فقيه در اس ــه خرم آباد در دي ــتاني ب اس
ــنودي  ــتان گفت: اين انتخابات موجب تأييد نظام و خش لرس
ــنودي  ــود و هر آنچه باعث خش ــام عظماي واليت مي ش مق
ــت و من چه برنده  ــر دنيا و آخرت در آن اس ــود، خي رهبري ش

باشم چه بازنده، اين مهم را پذيرا هستم.
ــاره به  ــاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل با اش مش
مساله سياست خارجي نيز اظهار كرد: چه در روابط داخلي و چه 
ــورهاي بيگانه بايد رابطه مان  در روابط خارجي، در مقابل كش

توأم با تدبير باشد.
روحاني: شعار جاي شعور را گرفته است

ــي در  ــن روحان ــالم حس حجت االس
ــده را  ــت، انتخابات آين ــه رش ــفري ب س
ــاز توصيف كرد و گفت: همه  سرنوشت س
ــت در دست هم دهيم تا 24 خرداد  بايد دس
ــي بيافرينيم،كسي  ــه بزرگ سياس حماس

نبايد بگويد كه راي مردم اثر ندارد.
ــت گفت: من مي دانم كه شما  روحاني خطاب به مردم رش
ــي هستيد و  ــخص سياس در رنج و گراني، التهاب و افق نامش
ــش دارد چون زندگي  ــاز به ثبات و آرام ــور ما در آينده ني كش
ــد، اما در اين  ــور و هيجان باش مردم بايد همراه با پويايي و ش
ــال كه پول نفت بيشتري به دست آورديم و جنگ و  ــت س هش
درگيري نداشتيم متاسفانه تنگ نظري  حاكم شد و مشورت را 
ــتند و مديران اليق نيز كنار گذاشته شدند در نتيجه  كنار گذاش

شعار جاي شعور را گرفت.
به ياد تبريز قدم مي زنم

ــفر به  دكتر غالمعلي حدادعادل در س
ــود از مردم اين  ــاعرانه خ تبريز، با طبع ش
ــادل با بيان  ــرد، حداد ع ــه تجليل ك خط
ــدي صنعتگران تبريز  ــه «به هنرمن اين ك
ــه از تبريز  ــت ك ــاد دارم و سال هاس اعتق
ــر قدمي  ــرم و در تهران ه ــش مي خ كف

ــت: همان طور كه  ــاد تبريز مي افتم»، گف ــه برمي دارم به ي ك
ــيع بودند، شما از  ــتيبان اسالم و تش ــما پش مادران و پدران ش
ــال نيز  ــتيبان امام بوديد و در اين 34 س ــالب پش  روز اول انق
دست بر نداشتيد و بايد همين راه را ادامه دهيد تا در اين جنگ 

تحميلي دشمن را ناكام بگذاريد.
ــت جمهوري  ــزد يازدهمين دوره انتخابات رياس ــن نام اي
ــان كرد: تبريز در همه امور پيشگام بود و هر وقت در  خاطرنش

كشور حركتي انجام شده تبريزي ها پرچمدار بودند.
ــي از احتمال كناره گيري  ــاي اخير اخبار متناقض در روزه
ــت، اما مجتبي  ــده اس ــر ش حداد به نفع جليلي يا واليتي منتش
ــتاد انتخاباتي حدادعادل ضمن تكذيب  توانگر، سخنگوي س
اين اخبار به ايسنا گفت: در روزهاي اخير اخبار جدي شنيده ام 
كه برخي بزرگان رايزني هايي با آقاي جليلي براي كناره گيري 
ــتدالل هاي بزرگان را  ــاز كرده اند كه وي در اين زمينه اس آغ

پذيرفته است.
اين نخستين بار است كه احتمال كناره گيري سعيد جليلي 
ــت كه  ــاله اي كه وجود دارد اين اس ــود. البته مس مطرح مي ش
ــمي عضو ائتالف 1+2  ــو هنوز بطور اس حداد عادل از يك س
ــت، اما  از سوي ديگر از نظرگفتماني با سعيد جليلي قرابت  اس
 سياسي دارد، شايد در اين شرايط، حداد عادل بهترين تدبير را 

باقي ماندن تا آخر در صحنه انتخابات تشخيص داده باشد.
مي خواهم مردم را بر جناح هاي سياسي مقدم كنم 

ــدر فضاي  ــد هرچق ــر مي رس ــه نظ ب
ــاي انتخابات  ــي و دو قطبي بر فض سياس
ــر و آراي  نامزدهاي  ــذارد، تاثي ــر بگ تاثي
ــتقل كاسته خواهد شد كه يكي از اين  مس

نامزدها محسن رضايي است.
ــين سپاه پاسداران ديروز  فرمانده پيش

ــدت منازعات سياسي در كشور انتقاد  در جمع مردم اهواز از ش
ــت كه بيش از ده تا 15 سال است  ــاله اين اس كرد و گفت: مس
كه منازعات سياسي تحت عنوان جناح هاي سياسي به كشور 
تحميل شده و از پشت صحنه مديريت كشور را تحت تاثير قرار 
ــت؛ بنابراين منازعات سياسي، تحريم ها و مشكالت  داده اس
ــور سه مساله پيش روي كشور است كه بايد  اقتصادي در كش

خاتمه يابد. 
ــام گفت: ما مي گوييم  ــخيص مصلحت نظ دبير مجمع تش
ــان را زيرمجموعه مردم تعريف  جناح هاي سياسي بايد خودش
ــرار بگيرند، اما  ــردم زيرمجموعه جناح ها ق ــد، نه اين كه م كنن
ــي و بعد  ــتند كه اول جناح هاي سياس عده اي بر اين عقيده هس
مردم قرار دارند و اين چيزي است كه در دو سه دولت اخير اتفاق 
افتاد و نتيجه آن را شاهديم. امروز مي خواهيم راه جديدي را در 

پيش بگيريم و مردم را بر جناح هاي سياسي مقدم كنيم. 
جليلي: پس از فتنه و انحراف، «جريان ترديد» 

در حال ايجاد شدن است
دكتر سعيد جليلي روز گذشته در ياسوج 
گفتمان جديدي را كه نام «گفتمان ترديد» 
بر آن نهاده بود، مورد انتقاد شديد قرار داد و 
آن را در ادامه فتنه و انحراف تعريف كرد.

ــه و  ــس از فتن ــدار داد: پ ــي هش جليل
ــد» در حال ايجاد  انحراف، «جريان تردي

ــوراي عالي امنيت ملي كه در مناظره روز جمعه  است. دبير ش
ــته اي روحاني و ديدگاه هاي  ــت هاي هس ــان داد با سياس نش
ــود را چنين  ــدي دارد، نظريه جديد خ ــدي ج ــي مرزبن واليت
توضيح داد: جريان «ترديد» در حال ايجاد است و همان گونه 
ــداد، امروز هم بايد  ــه و انحراف را ن ــه ملت ايران اجازه فتن ك
ــير واليت را ندهد.  اجازه ايجاد ترديد در ادامه قدرتمندانه مس
ــير نوراني واليت مطلقه فقيه را با صالبت بپيماييم و  اگر مس
ــه هاي بزرگ و بيشتري در انتظار  به مردم اعتماد كنيم، حماس

ملت ايران خواهد بود.
ــاره تخريب هاي صورت گرفته در عرصه انتخابات  وي درب
اظهار كرد: بدبينانه نگاه نكنيم معموال در انتخابات  از اين حوادث 
ــاب رفتارهاي تخريبي  ــود آن را به حس ــش مي آيد و نمي ش پي
ــت.آنچه در انتخابات مهم بوده اين است كه مي خواهيم  گذاش

سرباز كوچكي براي واليت و گفتمان انقالب باشيم.
جليلي عنوان كرد: هر كس رئيس جمهور شد بايد گفتمان 
ــالم ناب را در دستگاه هاي دولتي جاري كند. فكر مي كنم  اس
ــرفتي داشته باشد به  ــته مقاومت كند و پيش ــور توانس اگر كش
ــالم ناب بوده و برعكس اگر توقفي صورت  بركت گفتمان اس

گرفته در فاصله با اين گفتمان بوده است.
ديالوگ عارف و همسرش با لهجه يزدي

ــتند تبليغاتي  ــتين مس با پخش نخس
ــد غرضي از  ــارف و محم ــا ع محمدرض
ــب، از ديشب پخش  تلويزيون در شنبه ش
ــاي  ــي نامزده ــتند انتخابات ــن مس دومي
ــد،  ــت جمهوري آغاز ش ــات رياس انتخاب
ــارف داراي چند نكته و  ــتند ع اما فيلم مس

حاشيه جالب بود.
ــارف اين بود كه گوينده گفتار متن فيلم  ــه اول فيلم ع  نكت
ــر عارف. همچنين پخش  ــي نبود جز فريده مروج، همس كس
ــرش در  ــت كردن عارف و همس ــزدي صحب ــري از ي تصاوي

اتومبيل شخصي يكي از ابتكارات فيلم تبليغاتي عارف بود.
ــخصيتي  ــود به عنوان ش ــتند انتخاباتي خ ــارف در مس ع
ــگاهي و آكادميك به تصوير كشيده شده بود، در كنار اين  دانش
وجه علمي و آكادميك، تصاويري آرشيوي از سفرهاي خارجي 
عارف در مقام معاون اول دولت اصالحات به نيابت از سيدمحمد 
خاتمي، چاشني سياسي فيلم عارف بود. خبر ديگر اين كه، ديروز 
ــنجاني رفت تا گمانه هاي فراوان  ــمي رفس عارف به ديدار هاش
رسانه اي درباره ائتالف قريب الوقوع حسن روحاني و محمدرضا 
ــتر به واقعيت نزديك شود، هرچند كه هنوز  عارف يك گام بيش

هيچ خبر رسمي از اين ائتالف منتشر نشده است.
تحليل روزنامه نزديك به دولت از جليلي

ــه دولت ديروز  ــانه هاي نزديك ب ــهروند از رس روزنامه ش
ــي نمي تواند  ــرا جليل ــا عنوان «چ ــل تامل ب ــي قاب در تحليل
ــعيد جليلي  ــت: اگر س ــد؟» نوش ــداي احمدي نژاد باش كاندي
ــاوره 5 دقيقه اي  ــت حداقل از مش ــي با احمدي نژاد داش قرابت
ــت، گفتمان  ــژاد بهره مي گرف ــاوران فرهنگي احمدي ن مش
ــخصيت  ــخت افزاري آن و ش ــه س ــتراتژيك محور و ارائ اس
سخت جليلي كه خاصيت يك استراتژيست است نمي تواند با 
ــاني  طيف هاي مختلف مردم ارتباط و ديالوگ برقرار كند، كس
كه احمدي نژاد را با جليلي مقايسه مي كنند اصوال يا شخصيت 
ــند يا شخصيت  مردمي و خوش بيان احمدي نژاد را نمي شناس

استراتژيك سعيد جليلي را!
برخورد با تخطي برخي نامزدها را بعد از انتخابات 

انجام مي دهيم
ــعود جزايري، معاون  ــيد مس ــدار س ــردار سرتيپ پاس س
ــات دفاعي  ــتاد تبليغ ــلح و رئيس س ــتادكل نيروهاي مس س
ــلح  ــاره به ارائه اطالعات مرتبط با نيروهاي مس ــور با اش كش
ــوي برخي نامزدها گفت: برخورد قانوني با تخطي برخي  از س
ــام انتخابات ــه بعد از انج ــت جمهوري را ب ــاي رياس  نامزده

 موكول مي كنيم.
ــت  ــار كرد: قبال نيز تذكر داده بوديم كه بهتر اس وي اظه
ــت جمهوري به  نامزدهاي محترم در محدوده اختيارات رياس
ــلح كه  ــد و از ورود به عرصه نيروهاي مس ــر بپردازن اظهارنظ
ــقيم با امر دفاع و امنيت ملي كشور مربوط مي شود  به طور مس

اجتناب كنند.
بايد تيم اقتصادي را كارآمد كنيم
ــتاني انتخاباتي  ــفرهاي اس آخرين س
ــتان زادگاه آنها ــه اس ــا معموال ب  نامزده

 ختم مي شود، دكتر محمد باقر قاليباف هم 
خراسان شمالي را به عنوان يكي از آخرين 

مقاصد سفرهاي انتخاباتي خود برگزيد.
ــع حاميان خود  ــهردار تهران در جم ش

ــادت هاي خون پاك  ــروز من مكلفم كه به دليل رش گفت:ام
ــور را حفظ كنند، راه آنان  ــتقالل كش ــهدا كه توانستند اس ش
ــل و رهبر معظم انقالب  ــم و آرمان هاي امام راح ــه ده را ادام

اسالمي را براي پيشرفت كشور در اولويت كاري قرار دهم. 
ــاف با بيان اين كه « اكنون براي حفظ انقالب و نظام  قاليب
ــور بويژه در  ــاره اي جز اين نداريم كه مجموعه اجرايي كش چ
حوزه اقتصادي را كارآمد كنيم»، افزود: همه آنها در يك جمله 
ــركار بياوريم كه گرهي از  ــود كه دولتي را بر س خالصه مي ش
ــكالت را بگشايد و مردم را از پيچ مشكالت نجات دهد و  مش

اگر غير از آن باشد شعار است و فقط لفاظي كرده ايم. 
چرا غرضي سفر استاني نمي رود؟
ــان  ــروز ميزب ــن دي ــايت خبرآنالي  س
سيدمحمد غرضي بود، حضوري كه خالي 
ــت و تلگراف و  ــود و وزير پس ــيه نب از حاش
ــصت از شلوغي و سروصداي  تلفن دهه ش
ــئول خبرآنالين  ــگاران به مديرمس خبرن
ــد،  ــه برد و وقتي با لبخند او مواجه ش گالي

كمي عصباني شد! 
در جريان اين نشست خبري، خبرنگاري از غرضي پرسيد 
چرا شما مثل ديگر نامزدها به سفر استاني نمي رويد كه غرضي 
پاسخ داد: من به چند سفر استاني رفتم، اما تشخيص اجتماعي 
ــود تا ــانه ها كار كردن باعث مي ش ــه با رس ــت ك  من اين اس

 اثر اجتماعي انسان بيشتر باشد.
غرضي همچنين در مورد نگاه او به جايگاه زنان در جامعه، 
ــه كابينه و مجلس براي زنان اعتبار  ــت: با آوردن چند زن ب گف
اجتماعي درست نمي شود. زنان در زندگي بايد تقويت مهارتي 
ــتن سر آنهاست. بايد  پيدا كنند. وعده دادن به زنان كاله گذاش
اعتبار مهارتي و اجتماعي به زنان داد تا آنها جايگاه و شخصيت 

خود را پيدا كنند. 
غرضي همچنين اخبار برخي سايت ها را كه به نقل از وي 

نوشته بودند «من رئيس جمهور بشو نيستم» تكذيب كرد.

هاشمي: برخوردهاي جناحي 
به حل معضالت كمك نمي كند 
ــخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: عبور  رئيس مجمع تش
ــرايط كنوني و حل معضالت نيازمند همدلي مردم است  از ش
و برخوردهاي گزينشي و تنگ نظرانه جناحي و باندي به حل 

معضالت كمك نمي كند.
ــنجاني در ديدار  به گزارش فارس، آيت اهللا هاشمي رفس
ــهدا و جانبازان  ــدان و خانواده هاي معظم ش ــي از فرزن جمع
ــهدا و ايثارگران  ــش و جايگاه بي بديل ش ــران بر نق و ايثارگ
ــالمي  ــالمي در پيروزي، تثبيت و حفظ نظام اس انقالب اس
ــخ انقالب، ــان در تاري ــاي آن ــت خانواده ه ــر و مقاوم  و صب

 تاكيد كرد.
وي تصريح كرد: زماني كه شرق، غرب و ارتجاع منطقه با 
هماهنگي و همكاري يكديگر، كمر به نابودي انقالب نوپاي 
ــته بودند، فرزندان غيور و سلحشور شما عزيزان در  ايران بس
ــيجي، از  ــپاه، ارتش و جوانان داوطلب بس قالب نيروهاي س
ــمنان را  ــرارت هاي دش ــور دفاع و حجم باالي ش دين و كش

خنثي كردند.
ــام اظهار كرد: در  ــخيص مصلحت نظ رئيس مجمع تش
ــاع مقدس، همه مردم با قوميت ها، اديان و مذاهب  دوران دف
مختلف، برادرانه عليه متجاوزان به جمهوري اسالمي ايران 

مي جنگيدند و حماسه مي آفريدند.
ــور نيازمند  ــزود: اكنون نيز كش ــنجاني اف هاشمي رفس
ــجام و يكپارچگي بيشتر مردم و مسئوالن است  وحدت، انس
ــي بويژه با خانواده  ــليقه اي و گزينش و نبايد با برخوردهاي س
ــرخوردگي و  ــهدا، جانبازان و ايثارگران، موجبات س معزز ش

گاليه آنان را فراهم كرد.
وي با اشاره به برخي گاليه ها و نگراني هاي خانواده هاي 
ــور و برخوردهاي تبعيض آميز،  ــهدا از شرايط موجود كش ش
ــي از تعصبات  ــليقه اي در جامعه، ناش گفت: برخوردهاي س
ــور است و بويژه با خانواده هاي  افكار باندي و جناحي در كش
ــان اصلي انقالب  ــودان كه صاحب ــران و مفق ــهدا، ايثارگ ش

هستند، نبايد اين گونه رفتار شود.

تكذيب حمله به سفارت ايران 
در بيروت 
ــه  ــور خارج ــخنگوي وزارت ام س
ــفارت  ــري و حمله به س ــه درگي هرگون
ــر آن را برخي  ــروت كه خب ــران در بي اي
خبرگزاري ها منتشر كرده بودند، تكذيب 
ــيدعباس  ــنا، س ــه گزارش ايس ــرد. ب ك
ــاري كه در  ــي تصريح كرد: اخب عراقچ
ــي برخي  ــوص روي خروج ــن خص اي

خبرگزاري ها قرار گرفت، صحيح نيست. عده قليلي در مقابل 
ــدام به تجمع كردند كه با دخالت  ــفارت ايران در بيروت اق س
نيروهاي امنيتي پراكنده شدند. وي خاطرنشان كرد: آنچه ما 
مطلع شديم تعداد معدودي از طرفداران گروه هاي تكفيري با 
ــش و نيروهاي امنيتي لبنان در منطقه اي كه حداقل يك  ارت
كيلومتر با ساختمان سفارت جمهوري اسالمي ايران فاصله 

داشت درگير شدند كه تلفاتي را هم در پي داشته است.

صفوي:  انتخابات پرشور 
تعيين كننده امنيت ملي است

دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا گفت: حضور 
ــح از اهميت ويژه اي  ــري در انتخابات و انتخاب اصل حداكث
ــرفت  برخوردار بوده و تضمين كننده امنيت ملي و تداوم پيش

و آباداني كشور است.
ــيديحيي صفوي، با  ــردار سرلشكر س به گزارش مهر، س
اشاره به سال حماسه سياسي و انتخابات 92 در پيش رو تاكيد 
كرد: انتخابات ايران ارتباط عميقي با امنيت ملي و منافع ملي 
ــتي مردم دارد. بنابر اين همه كساني  ــت معيش و نيز سرنوش
ــكالت اقتصادي مردم  كه به فكر امنيت و آرامش و حل مش
ــتند و از وضع موجود رنج مي برند، با هوشمندي و انگيزه  هس

در اين انتخابات شركت مي كنند.
ــاني و طبيعي بسيار  ــاره به اين كه منابع انس صفوي با اش
ــور براي رفع مشكالت اقتصادي داريم، تاكيد  خوبي در كش
ــور ما هستند،  ــالم و واليت فقيه دو نعمت بزرگ كش كرد: اس
ــاي داخلي و خارجي نجات  ــور را از بحران ه رهبري كه كش
ــه و در برابر  ــي و منطق ــه جهان ــران را در صحن ــد و اي داده ان
ــانده اند و  ــتي هدايت كرده و به عزت رس آمريكايي ها بدرس
ــت كه باعث  ــومي اس ــجام و وحدت ملي مردم نعمت س انس
پيروزي ملت ما در مقابل همه فشارهاي خارجي و مشكالت 

داخلي خواهد شد.

نخستين پايگاه جامع رصد و مراقبت فضايي ديروز با حضور 
ــيد و عمليات نصب محفظه  ــور به بهره برداري رس رئيس جمه
ــنگين اراك هم ديروز با حضور احمدي نژاد  اصلي رآكتور آب س

آغاز شد. 
ــد محمود احمدي نژاد، از  ــه گزارش ايرنا، همزمان با بازدي ب
ــنگين اراك، قسمت فوقاني اين رآكتور در حضور  مجتمع آب س

وي  نصب شد و رئيس جمهور  شاهد مراحل مختلف كار بود. 
ــرفت كار در بخش هاي  ــژاد  در اين بازديد، از پيش احمدي ن
ــته اي اراك  ــور تحقيقاتي 40 مگاوات مركز هس ــف رآكت مختل
ــدرآكتور IR40 به عنوان نخستين رآكتور آب سنگين  مطلع ش
ــوخت  ــت بارگذاري 150 مجتمع س ــور قابلي ــد داخل كش تولي
ــراي توليد راديو دارو  ــوم طبيعي را دارد كه از آن ب ــيد اوراني اكس
ــكي استفاده مي شود.  و راديو ايزوتوپ هاي مورد نياز علوم پزش
ــرور جايگزين راكتور آب  ــت به م اين رآكتور تحقيقاتي قرار اس
ــود.همچنين با حضوررئيس جمهور نخستين  ــبك تهران ش س
ــگاه جامع رصد و مراقبت فضايي ايران كه به نام مبارك امام  پاي
ــده است،  افتتاح و به بهره برداري  جعفر صادق (ع) نامگذاري ش

رسيد.
ــژاد در ابتدا از بخش هاي مختلف اين پايگاه ديدن  احمدي ن
كرد و با توضيحات كارشناسان از جزئيات احداث و فعاليت هاي 

اين پايگاه مهم استراتژيك مطلع شد.
اين طرح كه به دست متخصصان صنايع الكترونيك وزارت 
دفاع طراحي و ساخته شده به منظور تحقق امنيت بخشي به فضا 

و سامانه هاي فضايي كشورمان احداث شده است.
سوخت گذاري مجازي رآكتور آب سنگين اراك 

تا پايان سال
ــور و رئيس  ــاون رئيس جمه ــي دواني، مع ــدون عباس  فري
ــيه بازديد رئيس جمهور از مجتمع  ــازمان انرژي اتمي در حاش س
ــال 92، آزمايش هاي  ــنگين اراك  گفت:  پيش از پايان س آب س
ــوخت مجازي انجام مي شود و از حدود  مختلف اين رآكتور با س
ــروع به قرار دادن سوخت مجازي در رآكتور  ــهريور يا مهر، ش ش
ــوخت مجازي  مي كنيم و پس از آن، آزمايش هاي مربوط به س

را انجام خواهيم داد.
ــنگين اراك كاربردهاي  ــن  كه رآكتور آب س ــا بيان اي وي ب
ــياري دارد، افزود: از اين رآكتور براي  تحقيقاتي و مطالعاتي بس

توليد راديوداروها استفاده مي شود.
ــاخت رآكتور آب  ــي افزود: با س ــازمان انرژي اتم رئيس س
ــي دارد، از طرح  ــا با يك رآكتور كه قدرت كم ــنگين اراك، م س
ــبك خارج شديم و به رآكتورهاي  رآكتورهاي تحقيقاتي آب س

تقريبا قدرتي رسيده  ايم.
ــت كه  ــرفت اين اس ــي اضافه كرد: محصول اين پيش عباس
مي توانيم رآكتور طراحي، آزمايش ها و محاسبات خود را در اين 

رآكتور كنترل كنيم.
ويژگي هاي پايگاه مراقبت فضايي امام جعفر صادق(ع)

ــردار احمد وحيدي، وزير دفاع و پشتيباني  ــوي ديگر س از س
ــيه مراسم افتتاح نخستين پايگاه جامع  نيروهاي مسلح در حاش

ــران گفت: اين  ــالمي اي ــد و مراقبت فضايي جمهوري اس رص
ــي به فضا و سامانه هاي فضايي  مركز براي تحقق امنيت بخش
كشور افتتاح شده است؛ چرا كه بايد به طور دائم اجرام فضايي و 

ماهواره هاي عبوري از فضاي كشور را رصد كنيم.
ــت ماهواره هاي  ــامانه نه تنها براي هداي ــزود: اين س وي اف
ــورها  داخلي بلكه براي مديريت ترافيك مداري براي ديگر كش

صاحب دارايي هاي فضايي مفيد خواهد بود.
ــامانه  ــتيابي به اين نوع س ــح كرد: با دس ــر دفاع تصري وزي
ــا، از اطالعات  ــتن اين نوع داده ه ــتراك گذاش مي توانيم با اش

رصدي به دست آمده در ديگر نقاط دنيا بهره مند شويم.
ــه كار رفته در اين  ــه تجهيزات ب ــاره ب ــردار وحيدي با اش س
ــي الكترواپتيكي و رديابي  ــت: رديابي راداري، ردياب ــگاه گف پاي
ــتجو و رديابي اجسام  ــت كه براي جس ــه روشي اس راديويي س

فضايي استفاده مي شود.
وزير دفاع افزود: اكنون معاهدات بين المللي مختلفي جهت 
ــتيابي  هماهنگي و تبادل داده هاي رصدي وجود دارد كه با دس
ــامانه، مي توانيم با به اشتراك گذاشتن اين  ــور به اين نوع س كش
نوع داده ها، در شبكه مربوط قرار گرفته و از اطالعات رصدي به 
ــت آمده در ديگر نقاط دنيا نيز بهره مند شويم.سردار وحيدي  دس
ــف و پيچيدگي هاي خاصي كه  ــاره به تخصص هاي مختل با اش
براي احداث اين پايگاه به كار گرفته شده، تصريح كرد: با افتتاح 
ــالمي ايران  اين پايگاه، زنجيره فناوري فضايي در جمهوري اس

كامل شد.

ــالمي  ــوراهاي اس رئيس هيات عالي نظارت بر انتخابات ش
استان تهران گفت: 4060 نفر براي كسب 351 كرسي شوراهاي 

اسالمي شهرهاي استان تهران با يكديگر رقابت مي كنند. 
به گزارش واحد مركزي خبر، حسين طال در نشست خبري 
با اشاره به اين كه استان تهران 41 شهر و 416 روستا دارد افزود: 
اين استان با داشتن حدود يك ششم جمعيت كشور، بزرگ ترين 

انتخابات را ميان استان ها به خود اختصاص داده است.
ــتاهاي استان تهران 4186 نفر  وي گفت: در مجموعه روس
براي نامزدي شوراهاي اسالمي روستايي نام نويسي كردند كه 
ــن تعداد 3496 نفر يعني حدود 84/9 درصد واجد صالحيت  از اي
ــدند كه اين تعداد براي كسب 1394 كرسي  ــخيص داده ش تش

شوراي اسالمي روستايي با يكديگر رقابت مي كنند.
ــراي نامزدي  ــران نيز 1958 نفر ب ــهر ته ــال افزود: در ش ط
ــهر تهران نام نويسي كردند كه از اين تعداد  ــوراي اسالمي ش ش

1785 نفر تائيد صالحيت شدند.
ــي  ــب 31 كرس ــان اين كه اين تعداد براي كس ــا بي وي ب
ــهر تهران رقابت مي كنند، افزود: از ميان ــوراي اسالمي ش  ش

ــي ها، 127 نفر  ــب اين كرس ــده براي كس  1958 ثبت نام كنن
ــوند و 46 نفر هم از اين رقابت ها انصراف  ــتند تائيد ش نتوانس
ــوراي  دادند و در مجموع 91/16  درصد داوطلبان نامزدي ش
ــدند و در مجموع  ــد صالحيت ش ــهر تهران تائي ــالمي ش اس
ــتان تهران حدود 90 درصد  ــهرهاي اس داوطلبان نامزدي ش

تائيد صالحيت شدند.
ــالمي  ــوراهاي اس رئيس هيات عالي نظارت بر انتخابات ش
ــهر تهران به ازاي هر كرسي، 57/5  ــتان تهران گفت: در ش اس

نفر رقابت مي كنند.
ــوراهاي  ــي صالحيت داوطلبان ش ــاره روند بررس وي درب
ــهر و روستاي استان تهران گفت: پس از نام نويسي  اسالمي ش
داوطلبان، هيات هاي اجرايي اسامي آنها را به چهار مرجع وزارت 
اطالعات، نيروي انتظامي، قوه قضاييه و ثبت احوال ارسال كرد 
ــتعالم مدرك تحصيلي بود،  ــي موارد نيز كه نياز به اس و در برخ
ــي هاي محلي  ــتعالم كردند و در برخي موارد نيز بررس آن را اس

انجام شد.
ــاي اجرايي ظرف هفت روز  ــاره به اين كه هيات ه طال با اش
بررسي ها را انجام  دادند، افزود: نتايج اين بررسي ها به داوطلبان 
تقديم شد و داوطلباني كه رد صالحيت شده بودند به هيات عالي 
نظارت استان تهران شكايت كردند و مجددا  از سوى هيات هاي 
ــتان بررسي شدند كه در نتيجه تعدادي  نظارت بخش يا شهرس

از آنها دوباره تائيد نشدند.
اعالم فهرست آبادگران ايران اسالمي از سوي چمران

ــتي خبري،  ــدي چمران ديروز در نشس ــن حال مه در همي
ــالمي را  ــت ائتالف آبادگران ايران اس ــامي اعضاي فهرس اس

اعالم كرد. 
ــت  ــان اين كه فهرس ــا بي ــارس، چمران ب ــزارش ف ــه گ ب
ــادي با ديگر  ــتركات زي ــالمي داراي مش ــران ايران اس آبادگ
ــفانه تبليغات شوراهاي ــت، گفت: متأس  گروه ها و فهرست هاس

 شهر به گونه اي است كه نمي تواند از امكانات راديو و تلويزيون 
ــمت تبليغات داخل شهري و چاپ  ــتفاده كند و تنها بايد به س اس
ــردم كمتر  ــود م ــرود و اين باعث مي ش ــر پيش ب ــور و بن بروش

نامزدهاي شوراي شهر را بشناسند.
ــهردار  وي در خصوص اعالم نظر برخي ائتالف ها درباره ش
ــت تا قبل از انتخابات فكر  ــهر تهران افزود: صالح نيس آينده ش
ــود، اما بهتر است شهردار تهران  يا صحبتي در اين خصوص بش
ــد كه هم توانمندي هاي الزم را در اين حوزه داشته  ــي باش كس

باشد و هم بتواند هماهنگ با شوراي شهر تهران عمل كند.
ــوان اعضاي  ــوي چمران به عن ــري كه از س ــامي 31 نف اس
ــد به اين  ــالمي اعالم ش ــالف آبادگران ايران اس ــت ائت فهرس
ــيباني 2ـ  مهدي چمران 3ـ حسن  ــت: 1ـ  عباس ش ــرح اس ش

ــجو 6ـ عبدالحسين  ــرو دانش ــاني 5ـ خس بيادي 4ـ حبيب كاش
ــان 9ـ بهمن  ــم انصاري ــاد 8ـ ابراهي ــه آب ــري 7ـ معصوم ناص
ــن پيرهادي 12ـ رضا  ــب زاده10ـ بهمن اكبري 11ـ محس ادي
ــين  ــور 13ـ رحمت اهللا حافظي 14ـ رحيم خاكي 15ـ حس تقي پ
ــروري ــادات كيائي 17ـ پرويز س ــن س ــاري 16ـ سيدمحس  س

ــي  ــاكري 20ـ مرتض ــال ش ــيفي 19ـ اقب ــا س  18ـ حميدرض
ــدي ــا علي احم ــي 22ـ عليرض ــا عباس ــي 21ـ عليرض  طالي

 23ـ سعيد غفراني 24ـ ايراندخت فياض 25ـ ابوالفضل قناعتي 
ــاز 27ـ محمدمهدي مفتح 28ـ عباس  ــب اهللا كاسه س 26ـ حبي
ــت ناظري و  ــي 30ـ عصم ــم ناصح ــجدي 29ـ عبدالمقي  مس

31ـ فاضل نظري.
ــه با عنوان  ــه ديروز در همين صفح ــتي ك نام كامل فهرس
ــت كه با  ــده بود، ائتالف فراگير آبادگران اس ــران چاپ ش آبادگ
ــوي چمران  ــالمي كه ديروز از س ــت آبادگران ايران اس فهرس

منتشر شد تفاوت دارد. 
فهرست جبهه پايداري

ــالمي در  ــه پايداري انقالب اس ــت نامزدهاي جبه فهرس
ــهر تهران هم  ــالمي ش ــوراي اس ــن دوره انتخابات ش چهارمي
ــر شد، كه به گزارش فارس 31 عضو آن عبارتند از:  ديروز منتش
1-رضا تقي پور انوري 2- مهدي چمران 3- محسن منصوري 
ــن حميدزاده 5- حسين رضازاده 6- رحمت اهللا حافظي  4- حس
ــم  غرقي 9- سيداميرالدين  ــروري 8- محمد هاش 7- پرويزس
صدرنژاد 10- افشين پروين پور 11- حجت االسالم علي رجبي 
ــين  ــداوي 13- ابراهيم بازيان 14- عبدالحس ــد چل 12- احم
ــچي  ناصري 15- مهنوش معتمدي آذري 16- فردوس قماش
ــاكري  ــلطاني 18- بهمن اديب زاده 19- اقبال ش 17- زهرا س
20- رسول خادم 21- ابوالفضل قناعتي 22- عليرضا صفارزاده 
ــيدمحمدرضا طباطبايي 24- محمدرضا ميرمحمدي  23- س
ــين  ــاكري 27- حس ــل نيكزاد ثمرين 26- مجتبي ش 5- جلي
ــجدي آراني 29- سيدحسن اعتمادزاده  ساري 28-عباس مس

30- سيد مرتضي محمودي و 31- رسول عباسي.
نقش شوراها در توسعه وآباداني شهرها

ــوراها  در همين حال رئيس مجلس تاكيد كرد: انتخابات ش
ــت جمهوري قرار گيرد زيرا  ــعاع انتخابات رياس نبايد تحت الش
ــعه و آباداني شهرها و  ــوراها اهميت زيادي در توس انتخابات ش

روستاها دارد.
ــش ناظران  ــي در هماي ــنا، علي الريجان ــزارش ايس به گ
ــوراي اسالمي، با تاكيد بر ضرورت دقت نامزدهاي  انتخابات ش
ــت جمهوري در روند تبليغات گفت: هر يك از مسئوالن و  رياس
ــت جمهوري بايد تالش كنند، نقشه ها و  بويژه نامزدهاي رياس
ــمنان خنثي شود و شرايطي به وجود نيايد كه دشمن  تالش دش

از آن سوء استفاده كند.
ــرايط فعلي در يك فضاي  رئيس مجلس تصريح كرد: در ش
انتخاباتي قرار گرفته ايم كه انتخابات رياست جمهوري و شوراها 
ــود و اين طور تصميم گيري شد تا فضاي  همزمان برگزار مي ش

كشور درگير تبليغات پي در پي نباشد.
ــتم نظارتي و اجرايي در  ــاره به وجود دو نوع سيس وي با اش
انتخابات پيش رو اظهار كرد: ممكن است در آينده سيستم هاي 
ــاماندهي كنيم، اما  ــي را يكي كرده و فضاي موجود را س نظارت

آنچه اهميت دارد رفع مشكالت سيستم نظارتي است.
ــكالت موجود،  ــرد: يكي از مش ــان ك ــي خاطرنش الريجان
ــت، در  ــت جمهوري بر شوراهاس ــايه انداختن تبليغات رياس س
حالي كه نبايد تبليغات شوراها تحت الشعاع قرار گيرد و رسانه ها 

بايد تالش كنند مردم با نامزدهاي شوراها نيز آشنا شوند.
ــوراها را در  ــد كرد: همچنين بايد حيطه وظايف ش وي تاكي
آباداني و توسعه شهر ها و روستاها افزايش دهيم، زيرا جنس كار 
شوراها سياسي نيست و در حقيقت مردم عهده دار آباداني شهرها 

و روستاهاي خود هستند.
ــم در مجلس گفت: بايد از انتخابات مردمي  نماينده مردم ق
صيانت كرد، زيرا اين انتخابات نشانه مردم ساالري ديني است و 
براي اين كه مردم ساالري ديني تحقق يابد ستون انتخابات بايد 

صيانت شود و ناظران در اين صيانت نقش مهمي دارند.
وي بر انجام آداب انتخاباتي تاكيد كرد و افزود: بايد به منظور 
ــود، آداب انتخابات نيز مورد توجه  صيانت از انتخابات تالش ش
ــت،  ــه نماز نيز داراي آداب ويژه اي اس ــرار گيرد همان طور ك ق
انتخابات با آدابش برگزار شود تا دلبستگي مردم نسبت به نظام 
ــيت هاي  ــود. وي انتخابات پيش رو را داراي حساس قوي تر ش
ــت و گفت: فشارهاي بين المللي و مشكالت  قابل توجهي دانس
ــيت اين انتخابات را  ــيطنت هاي تبليغاتي حساس اقتصادي و ش
ــان مي دهد و بايد فضايي ايجاد شود كه دشمن در بازي خود  نش
ــت بخورد.الريجاني انتخابات را زمينه ساز بلوغ سياسي  شكس
ــون انتخابات  ــرد: ملت ايران همچ ــت و عنوان ك ــور دانس كش
ــرافرازي در اين حماسه سياسي شركت  ــال هاي گذشته با س س
ــت و در اين زمينه  ــي نيز الزم اس ــد، اگرچه مراقبت هاي مي كن

ناظران داراي وظيفه سنگيني هستند.
ــالمي در ادامه خاطرنشان كرد:  ــوراي اس رئيس مجلس ش
ــه عهده مردم  ــوراها ب ــراز صالحيت نامزدهاي انتخابات ش اح
است، اما در انتخابات رياست جمهوري احراز صالحيت به عهده 

شوراي نگهبان قرار دارد.
ــخصات انبياي  ــرد: صداقت و امانتداري از مش ــان ك وي بي
ــه بايد ناظران در اين زمينه با  ــت ك الهي بويژه پيامبر گرامي اس

حفظ امانتداري و صداقت، مسئوليت خود را انجام دهند.  
تاكيد صالحي بر ايمني و حفاظت 

باالي فني نيروگاه بوشهر 
وزير امور خارجه ايران با تاكيد بر ايمني و حفاظت باالي 
فني نيروگاه بوشهر در مقابل حوادث طبيعي از جمله زلزله، 

از نظارت فني مستمر آژانس بر روند فعاليت آن خبر داد.
ــي در ديدار با احمد  ــنا، علي اكبر صالح ــه گزارش ايس ب
ــاي كويتي گروه  ــس و اعض ــي، رئي ــن المليف عبدالمحس
ــتي پارلماني ايران - كويت با اشاره به فضاسازي هاي  دوس
تبليغاتي دشمنان براي مخدوش كردن روابط دوستانه بين 
ــازي كذب اخير در مورد نيروگاه  ــور از جمله خبرس دو كش
ــهر، گفت: تبليغات برخي كشورها درباره نگراني ها در  بوش
مورد ايمني اين نيروگاه بي اساس است و ايران رفع هرگونه 
ــاط را با لحاظ كردن ايمني فوق العاده و  ــي در اين ارتب نگران
ــالمتي و ايمني  ــاالي فني نيروگاه در مورد س ــتاندارد ب اس
ــاكن هستند،  هموطنان خود كه در نزديكي اين نيروگاه س

در نظر گرفته است. 
ــت اصولي جمهوري اسالمي را تثبيت صلح،  وي سياس
ــه در خصوص مصالح و منافع همه  ــات و امنيت در منطق ثب
ــعه  ــورها و ملت هاي منطقه و همچنين تقويت و توس كش
ــورهاي منطقه بر اساس احترام متقابل و  روابط با همه كش
مداخله نكردن در امور يكديگر دانست و روابط سياسي بين 

دو كشور ايران و كويت را بسيار خوب توصيف كرد.
ــاره به  ــش ديگري از اين مالقات با اش ــي در بخ صالح
مسائل و مشكالت موجود در منطقه از جمله بحران سوريه 
ــالمي در اين خصوص  و  ــي جمهوري اس ــر موضع اصول ب
ضرورت همفكري و تعامل كشورهاي منطقه براي كمك 
ــريع تر اين بحران  ــوريه به منظور حل س به مردم و دولت س

تاكيد كرد. 
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