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رئیس جمهوری پس از استماع گزارش دستگاه های 
مسئول درباره موضوع اسیدپاشی در اصفهان خواهان 
تس��ریع در پیگی��ری ماموریت محوله از س��وی س��ه 
وزارتخانه کش��ور، اطالعات و دادگستری در این زمینه 

شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، 
حسن روحانی رئیس جمهوری اس��المی ایران پس از 
استماع گزارش دستگاه های مس��ئول درباره موضوع 
اسیدپاش��ی در اصفهان، با ابراز تاسف ش��دید از وقوع 
این اعمال غیرانس��انی و ابراز همدردی با مصدومان و 
مردم ش��ریف، متدین و غیور اصفهان، خواهان تسریع 
در پیگیری ماموریت محوله به س��ه وزارتخانه کشور، 

اطالعات و دادگستری در این زمینه شد. 
وی پیش از این در دستورالعملی سه وزارتخانه کشور، 
اطالعات و دادگستری را برای پیگیری مجدانه موضوع 
اسیدپاشی در اصفهان و شناس��ایی عامل یا عامالن و 
تأمین امنیت شهروندان به عنوان مهم ترین نیاز جامعه، 

مامور کرده بود. 
رئیس جمه��وری همچنین هیأت وزی��ران را مامور 
کرد که در جلسه یکشنبه بررسی گزارش دستگاه های 

مسئول را در دستور کار خود قرار دهد. 
مس��اله اسیدپاش��ی به زنان و دختران اصفهانی در 
روزهای گذشته واکنش های زیادی را از سوی مسئوالن 
و جامعه به همراه داشته است. روز چهارشنبه نیز مردم 
اصفه��ان و ته��ران در اعتراض به خش��ونت  علیه زنان 
تجمعاتی را برگزار کردند و خواستار تأمین امنیت زنان 

در جامعه شدند. 
روز گذش��ته ام��ام جمع��ه موقت اصفه��ان گفت: 
اسیدپاشی هم از نظر عقلی و هم از نظر شرعی محکوم 
است و مطمئن هستم کسی یا کس��انی که اینچنین 

کردند دین و ایمان ندارند. 
به گزارش ایسنا سیدابوالحسن مهدوی در خطبه های 
نماز جمعه اصفهان اظهار کرد: متاسفانه طبق اعالم ها 
چهار مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده است که اتفاق 

ناگواری بود و دل همه مردم را به درد آورده است. 
وی با بیان این که این بحث ظواه��ر گوناگونی دارد، 
افزود: هیچگاه قلب یک مومن یا متدین ابالغ نمی کند 
که چنین عمل زشتی انجام دهد و من از این تریبون با 
تمام مردم مومن و متدین اصفهان این اقدام وقیحانه را 

محکوم می کنیم. 
امام جمعه موقت اصفهان با تکرار مجدد این موضوع 
که این گونه وصله ها به امت حزب الهی نمی چس��بد از 
زاویه ای دیگر مسأله را بررسی کرد و گفت: همزمانی این 
اتفاقات با تصویب قانون حمای��ت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر سوءظن هایی را پیش می آورد که نکند 
عامالن این حرکات با هویت س��رویس های جاسوسی 
کشورهای بیگانه دست به چنین اقدامی زده اند یا این که 

آنها اطالع دارند در زمین دشمن بازی می کنند. 
خطیب موقت جمعه اصفهان ب��ا تأکید بر این که در 

چنین زمانی مردم باید هوشیاری خود را نشان دهند، 
تصریح کرد: مردم باید با حفظ آرامش اجازه ندهند که 
مسئوالن از مسیر اصلی خارج شوند و به آنها اطمینان 
دهند که می توانند با تمام تمرکز این مس��أله را دنبال 
کنند چراکه مسئوالن دلسوزانه به دنبال حل مسأله و 
پیگیری هستند پس احتیاجی به تجمع و راهپیمایی 
ن��دارد. مهدوی گفت: از مس��ئوالن می خواهیم هرچه 
سریع تر این مسأله را روشن کنند چراکه جامعه نیازمند 

آرامش است.
وی خطاب به آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: 
بی شک شما باید با مهربانی تذکر دهید و در تذکرهای 
خود اخالق را رعایت کنید، حفظ آبروی فرد هنگام تذکر 
باید مدنظر قرار گیرد پس باید تا آنجایی که می توانید 
آهسته تذکر دهید تذکر نباید علنی باشد و اخالق دینی 
را رعایت کنید اگر می بینیم هنگامی که این حوادث به 

وجود می آید آمرین به معروف و ناهیان منکر را نش��ان 
می دهند به خاطر این است که برخی از این افراد درست 

تذکر نمی دهند.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران هم نس��بت به 
حادثه اسیدپاش��ی در اصفهان واکنش نش��ان داد و از 
مسئوالن خواست که هرچه سریع تر عوامل انجام آن را 

شناسایی و به اشد مجازات محکوم کنند. 
آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه های این هفته نماز 
جمعه تهران با اش��اره به حادثه اسیدپاشی در اصفهان 
ضمن این که این حادثه را بس��یار دلخراش، زش��ت و 
غیرانسانی خواند که همه را متاثر کرده است، گفت: ما 

شدیدا این عمل قبیح را محکوم می کنیم. 
اما حوادث اخیر اسیدپاش��ی درس��ت زمانی اتفاق 
می افتد که مجلس نیز طرح حمایت از آمران به معروف 
و ناهیان از منکر را با وجود مخالفت های دولت در دستور 

کار دارد.  
حس��ین س��بحانی نیا عضو هیأت رئیس��ه مجلس 
در گفت وگ��و با ایس��نا ب��ا تأکید ب��ر این ک��ه موضوع 
اسیدپاشی های اخیر در اصفهان ربطی به طرح حمایت 
از آمرین به معروف ندارد، گفت:  همزمانی این اتفاق با 

رسیدگی به این طرح در مجلس تصادفی است. 
این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت 
که برخورد جدی دستگاه قضایی با عامالن اسیدپاشی 
می تواند موجب جلوگیری از تکرار این حوادث در آینده 
شود.  این درحالی اس��ت که دادستان کل کشور هم از 
برخورد عبرت آموز با عامالن اسیدپاش��ی سخن گفته 
است. به گزارش ایلنا سیدابراهیم رئیسی، اظهار کرد: ما 
به دادستان عمومی اصفهان اعالم کردیم که با تمام توان 
تمام نیروها را بس��یج کنند تا عوامل اسیدپاشی کشف 

شوند و با آنان برخورد عبرت آمیز صورت گیرد. 
وی در ادامه گفت: کس��ی که دست به چنین کاری 
می زند نه به قانون، نه به انقالب و نه به دین پیوسته است 
و البته ما با عامالن اسیدپاش��ی قطعا برخورد خواهیم 

کرد. 

وزارتخانه های کشور، دادگستری و اطالعات مامور شدند

دستور روحانی درباره پرونده اسیدپاشی
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ادامه از صفحه یک
 اما این خبری نیس��ت ک��ه می خواهم روی آن 
حرف بزن��م. حتی ب��ا توجه به اسیدپاش��ی های 
اصفهان که موجب شده موضوع خشونت نسبت 
به زنان در صدر توجه آس��یب های اجتماعی قرار 
بگیرد، به س��راغ آمار زنان کارتن خواب و کاهش 
س��ن کارتن خوابی آنها به 17 س��ال هم نمی روم 
و این که ی��ک پنج��م کارتن خواب ه��ای تهران 
مونث هس��تند. حتی به موضوع خبرس��از شکار 
کارتن خواب ها در شب که س��وژه روزنامه نگاران 
شده اس��ت و مبلغی که یک ش��کارچی برای آن 
دریافت می کند نمی خواهم بپ��ردازم! می خواهم 
به موضوعی دیگر توجهت��ان بدهم. به خبری که 
نمی توانستم به راحتی از کنار آن در این ستون که 

اختصاص به فعالیت های داوطلبانه دارد، بگذرم.
عنوان خبر این بود: »ضیافت کارتن خواب های 

پایتخت ب��رای کارتن خواب های  مش��هد!« البد 
تعجب می کنید، اما همین هفت��ه قبل یک مرکز 
فعالیت داوطلبانه به نام »موسس��ه طلوع بی نام و 
نش��ان ها« 1۵۰ کارتن خواب را به سفری زیارتی 
فرستاد و برنامه هایی برای آنان ترتیب داد ازجمله 
توزیع ۵۰۰ پ��رس غذا توس��ط کارتن خواب های 
پایتح��ت میان کارتن خواب های ش��هر مش��هد، 
یا این که ای��ن 1۵۰ نفر قبل از تش��رف به زیارت، 
خیابان ه��ای اطراف ح��رف مطهر ام��ام رضا )ع( 
را از »ته س��یگارها« پاک کنند یا ب��ه نیت ۵ تن از 
کارتن خواب های مش��هد که هیچ کس را ندارند و 
در شهر خودشان هم غریب هستند، ۵ کبوتر را در 
صحن امام رضا)ع( در قالب طرح »آهوان غریب« 
آزاد کنند و این کبوتره��ا را به عنوان ودیعه ای نزد 

امام غریب شیعیان به امانت بسپارند و...
جالب اس��ت ک��ه بدانید فعالیت این موسس��ه 

با دادن غ��ذا ب��ه کارتن خواب ها ش��روع ش��د و 
اکنون سال ها اس��ت که با هدف کمک به درمان 
و بازتوان��ی کارتن خواب ها، اقدام ب��ه طبخ غذا و 
توزیع میان کارتن خواب ه��ا می کند. اما این تنها 
کارش نیس��ت و برنامه های متعددی را در قالب 
گروه های نوعدوس��تانه طراح��ی و اجرا می کند. 
کاری که می توانیم ما هم انجام دهیم. تازه ش��اید 
به هنگام توزیع غذا بین کارتن خواب ها از نیچه و 
صدام و موج سوم فمینیسم هم با آنان حرف زدیم. 
ش��اید فرمول های اقتصادی و اجتماعی جدیدی 
برای خروج از ش��رایط رکود اقتصادی را هم به ما 

آموختند. شاید... 
بله ب��اور کنید که کم��ک کردن، برنامه س��فر 
گذاش��تن، غذا دادن گش��نگان به گش��نگان، ته 
س��یگار جمع کردن، پرنده آزاد کردن و... همه و 
همه لطافت طبع بشری را می رساند. این خیریه با 

جمعی که جمع نبود، بلکه با حرکتی یک نفره آغاز 
به فعالیت کرد و حاال جریان ساز شده است. ما هم 
می توانیم جریان ساز شویم. شاید ایران مثل کانادا 
نباشد که هنرمندی مثل جیم کری داشته باشد 
که به واس��طه کارتن خوابی و آشنایی با دردهای 
جامعه فرودست در گذشته خود، حاال هنرمندی 
توانا ش��ده اس��ت. ش��اید ایران برعک��س کانادا 
هنرمندانش دارند تازه کارتن خواب می ش��وند اما 

ایران دست های مهربان ما را دارد.
کار داوطلبان��ه کم نیس��ت. کمک ب��ه همین 9 
نفری که به قول وزیر بهداش��ت از اول امسال مورد 
اسیدپاش��ی قرار گرفته اند، ولو در ح��د دلجویی، 
کمک به دختران جوانی که مجبورند در خیابان ها 
بخوابند ولو در حد دادن پوش��اکی ابتدایی در آغاز 
فصل سرد، کمک به... ش��ما االن می توانید هسته 

کاری سترگ را بگذارید. امتحان کنید! 

صادق هدایت، ضیافت کارتن خواب ها  و کمک به 9 قربانی اسیدپاشی

حسام الدین آشنا: 

اعتدال یعنی با افراط و تفریط 
نمی توان آینده کشور را ساخت

مش��اور فرهنگی، رئیس جمهوری گفت:  منظور 
از گفتم��ان اعتدال، گفتم��ان یک دول��ت خاص و 
شعار سیاس��ی یک دولت نیس��ت بلکه یک راهبرد 
عظیم ملی اس��ت مبنی بر این که با اف��راط، تفریط، 
جهل، عجله و کوتاه نگری نمی توانیم آینده کش��ور 
را بسازیم. به گزارش ایرنا، »حس��ام الدین آشنا« در 
نشست »مدیران اتاق فکر استانی کل کشور و مدیران 
شبکه سیاست گذاری عمومی«، با تأکید بر ضرورت 
هموار شدن راه ورود دیدگاه های نخبگان استانی به 
باالترین سطوح تصمیم گیری در دولت افزود: هموار 
کردن راه مسیری سیاسی است تا این دیدگاه حاکم 
شود که باید صداها را شنید و گفت وگوی اجتماعی 
را گس��ترش داد.  وی خاطرنش��ان کرد: »اعتدال« 
چی��زی جز درونی ک��ردن و تثبیت تعادل نیس��ت، 
به گونه ای که امکان زیگزاگ رفتن های خیلی شدید 
را کم کنی��م.  احتیاج داریم ای��ن دیدگاه های ملی را 
در سطح اس��تان ها رواج دهیم. آش��نا با بیان این که 
»راهبردی ترین مس��أله کش��ور، ایجاد راهبردهایی 
است که بر سر آنها اجماع وجود داشته باشد.«، تصریح 
کرد: اگر بر س��ر راهبردی که فکر می کنیم بهترین 
اس��ت، اجماع وجود نداش��ته باش��د، همان راهبرد 
موجب اختالف و همچنین تضعیف خود می ش��ود،  
بنابراین چاره ای ج��ز گفت وگو نداری��م.  وی افزود: 
اگر بتوانیم مباحثات علمی و سیاسی کشور را حول 
مسائل سیاستی ملی سامان دهیم، آنگاه اولویت های 
سیاس��تی ملی، مورداختالف هیچ جناح و گروهی 
قرار نمی گیرد و دیگر بر س��ر موارد بی فایده اختالف 
نمی کنیم، بلکه ب��رای ارایه راه حل ه��ای پرفایده به 
رقابت می پردازیم.  اگر رقابت ها در کشور بر سر مسائل 

مفید و ارایه راه حل باشد، کشور بیمه می شود.

 9 عضو کابینه 
دربهارستان حضور می یابند

ایرنا|  9 عضو کابینه طی هفته آینده در جلس��ه 
علنی یا کمیس��یون های تخصصی مجلس حضور 
می یابند ضمن اینکه قرار است 3 گزارش تحقیق و 
تفحص از دستگاه ها در جلسه علنی مجلس قرائت 

شود.
نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��المی در هفته 
پیش رو ع��الوه بر ادامه بررس��ی ط��رح حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر در جلسات علنی، 
3گزارش تحقیق و تفحص را استماع می کنند، ضمن 
اینکه قرار اس��ت علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به سوال ملی ناصر موسوی الرگانی نماینده 
مردم فالورجان در مجلس پاس��خ دهد. همچنین 
نمایندگان طی هفت��ه آینده گزارش کمیس��یون 
عمران درمورد بررسی زلزله های دوازدهم و نوزدهم 
دی ماه سال1392 بستک و جزیره کیش در استان 

هرمزگان را استماع می کنند.
این در حالی اس��ت که کمیسیون های تخصصی 
مجلس نیز هفت��ه پرکاری را پی��ش رو دارند. بر این 
اس��اس علی اصغر فان��ی، وزیر آم��وزش و پرورش، 
عل��ی طیب نی��اَ، وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی، 
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، عبدالرضا 
رحمانی فضلی، وزیر کشور، محمدرضا نعمت زاده،  
وزیر صنعت، معدن و تجارت، ولی اهلل سیف، رییس 
کل بانک مرکزی، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، محمد جواد ظریف، وزیر ام��ور خارجه و 
البته عزت اهلل ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما 
در کمیسیون های تخصصی مجلس حضور می یابند 
که برخی برای پاسخ به سواالت نمایندگان و برخی 
دیگر برای ارائه گزارش در این کمیسیون ها حضور 

خواهند یافت.

عیادت معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهوری از مصدوم اسید پاشی

معاون امور زن��ان و خان��واده رئیس جمهوری 
با حضور در بخش مراقبت های ویژه س��وختگی 
بیمارستان شهید چمران از سهیال جورکش یکی 

از قربانیان حادثه اسیدپاشی عیادت کرد.
به گزارش ایرن��ا از پایگاه اطالع رس��انی دولت، 
»ش��هیندخت موالوردی« عصر جمع��ه در این 
دیدار با توضیحات و گزارشات رئیس بیمارستان 
و کادر پزش��کی در جری��ان آخری��ن وضعی��ت 
جس��می و روحی خانم »س��هیال جورکش« قرار 
گرفت و بر لزوم رس��یدگی های الزم جهت بهبود 
کامل وی تاکید کرد. معاون ام��ور زنان و خانواده 
رئیس جمهوری همچنین در گفت وگوی صمیمی 
با این مص��دوم از وی دلجویی کرده و با اش��اره به 
س��الم ها و دعای رئیس جمهوری گفت: به عنوان 
عضو کوچک دولت،لحظه به لحظه وضعیت شما و 
دیگر قربانیان را پیگیری می کنم و امیدوارم هرچه 

سریع تر سالمتی خود را به دست آورید. 

 داعش 20 عراقی را در موصل
 اعدام کرد

ایرنا| یک مقام محلی در استان »نینوا«ی عراق 
اعالم کرد که تروریس��ت های تکفی��ری داعش روز 
جمعه 2۰ عراقی و از جمله ۵ افسر پلیس را در موصل 
اعدام کردند. به گزارش پایگاه خبری عراقی »الیوم 
السابع«، این ش��خص که خواست نامش ذکر نشود 
گفت: گروه داعش این اف��راد را به ضرب گلوله اعدام 
کرد و اجساد آن ها را تحویل پزشکی قانونی این شهر 
داد. وی افزود: این ۵ افس��ر پیش از س��قوط موصل، 
دراداره پلیس استان نینوا خدمت می کردند. داعش 
هفتم سپتامبر)16 شهریور ( نیز 4۰ نفر دیگر را که 

برخی از آنان کودک بودند، در موصل اعدام کرد.

جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی 
علوم چهارشنبه برگزار می شود

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
گفت: احتماال جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی 
علوم، تحقیقات و فناوری در چهارشنبه هفته پیش 
رو برگزار شود. به گزارش ایرنا، بهروز نعمتی درباره 
جلس��ه رأی اعتماد مجلس به وزیر پیش��نهادی 
عل��وم، تحقیقات و فن��اوری افزود: ممکن اس��ت 
جلسه رأی اعتماد چهارشنبه هفته پیش رو برگزار 
شود، اما امروز هیأت رئیس��ه مجلس برای تعیین 
زمان برگزاری این جلس��ه تصمیم گیری خواهد 
ک��رد. وی همچنین درباره نشس��ت فراکس��یون 
اصولگرایان رهروان والیت برای بررسی برنامه های 
وزیر پیش��نهادی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
صبح روز یکشنبه و پیش از برگزاری جلسه علنی 
مجلس، این فراکس��یون در نشس��تی برنامه های 
پیش��نهادی محمود نیلی احمدآبادی برای وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری را بررس��ی و نظر خود را 
اعالم خواهد کرد.  رئیس جمهوری روز چهارشنبه 
گذش��ته در نام��ه ای ب��ه رئیس مجلس ش��ورای 
اسالمی، محمود نیلی احمدآبادی را برای اخذ رأی 
اعتماد جهت وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری به 

مجلس شورای اسالمی معرفی کرد.

 عیادت  سیدمحمد خاتمی 
و هاشمی رفسنجانی  از آیت اهلل صانعی

س��یدمحمد خاتمی از آیت اهلل یوس��ف صانعی 
عی��ادت کرد. به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی و 
خبری جم��اران، در پ��ی بیماری آیت اهلل یوس��ف 
صانعی، س��یدمحمد خاتمی با حض��ور در یکی از 
بیمارس��تان هایت هران از وی عیادت و با کس��ب 
اطالع از مراحل درمانی، برای سالمتی وی دعا کرد. 
آیت اهلل یوسف صانعی از روز دوشنبه گذشته به دلیل 
خونریزی گوارش��ی بستری ش��د. به گزارش ایسنا 
همچنین آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  نیز از آیت اهلل 

صانعی عیادت کرد.

مدیرکل اطالعات قم: 

بخش اعظم اطالعات دریافتی 
وزارت اطالعات از طریق مردم است

مدیرکل اداره اطالعات قم گفت: وزارت اطالعات 
ایران تنها سیس��تم امنیتی مردم گرا و اخالق محور 
در س��طح جهان اس��ت. به گزارش ایسنا، مدیرکل 
اداره اطالع��ات قم در س��ومین گردهمایی مدیران 
حراس��ت مراک��ز، س��ازمان ها و واحده��ای جهاد 
دانشگاهی سراس��ر کش��ور که در قم برگزار شد، با 
اشاره به سی امین سالگرد تأسیس وزارت اطالعات 
گفت:  وزارت اطالعات در راستای کشف و شناسایی 
تهدیدات علیه کش��ور و نظام و همچنین صیانت از 
دستاوردهای نظام اس��المی در حوزه های مختلف 
ایجاد شد و امروز که س��ه دهه از عمر موفقیت آمیز 
ای��ن وزارت می گذرد منش��أ خدم��ات عظیمی در 
سطوح مختلف بوده اس��ت. مدیرکل اداره اطالعات 
قم یادآورشد: امروز در یک خیزش بزرگ در جهان 
اسالم هس��تیم و به همین دلیل تاکنون تجربیات 
عظیم��ی اندوخته ایم ک��ه این تجربیات س��رمایه 
ارزشمندی برای کشور است. وی درباره ویژگی های 
خ��اص وزارت اطالعات اظهار کرد: ای��ن وزارتخانه 
دارای ویژگی هایی است که در هیچ سیستم امنیتی 
در سطح جهان مشاهده نمی شود. نخستین ویژگی 
آن نیز این اس��ت که ای��ن وزارت از هیچ سیس��تم 
اطالعاتی در س��طح جهان الگو نگرفته است و نکته 
دوم نیز این که بخش اعظم اطالعاتی که توسط این 
وزارت جذب می شود از طریق مردم است. مشارکت 
مردمی و مردمی بودن این سیستم قدرتمند امنیتی 
از مهم ترین و ممتازترین خصایص آن است که نظیر 
ندارد و در دنیا چنین سیستمی برای همه ناشناخته 
و تعجب برانگیز است. پایبندی به شرع و قانون و در 
نظر گرفتن تمام جوانب فقهی از دیگر خصوصیات 
ارزش��مند این نهاد اس��ت زیرا وزارت اطالعات باید 

توسط یک مجتهد اداره شود.  

سخنگوی وزارت کشور: 

پاسخ برخی استعالمات ندای 
ایرانیان واصل نشده است

س��خنگوی وزارت کش��ور گف��ت: بیش��تر 
بررسی های اسناد حزب ندای ایرانیان انجام گرفته 

اما پاسخ برخی استعالمات هنوز نیامده است. 
حسینعلی امیری در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
این که مهلت زمانی ارایه الیحه فعالیت احزاب به 
مجلس شورای اس��المی به پایان نرسیده است، 
گفت: این الیحه در فرصت مقتضی به مجلس ارایه 
می شود. وی اظهار کرد:  هنوز وزارت کشور برای 
تکمیل الیحه فعالیت احزاب فرصت دارد و پس از 
تکمیل الیحه فعالیت احزاب، آن را به مجلس ارایه 
می کند. این درحالی است که کولیوند نایب رئیس 
کمیس��یون ش��ورا و امور داخلی مجلس از پایان 
مهلت س��ه ماهه قانونی جهت ارایه الیحه اصالح 
قانون احزاب از س��وی دولت به مجلس خبر داده 
بود. قائم مقام وزیر کشور همچنین با بیان این که 
کمیته سه جانبه مجلس، وزارت کشور و احزاب 
فعالیت  خود را جهت بازگش��ایی خان��ه احزاب 
و اصالح قانون فعالیت اح��زاب دنبال می کنند، 
اظهار کرد: بیشتر بررسی های اسناد حزب ندای 
ایرانیان انجام گرفته اما پاسخ برخی استعالمات 
هنوز نیامده اس��ت. هر موقع این استعالمات آمد 
بررسی نهایی پرونده حزب ندای ایرانیان در دستور 
کار قرار می گیرد. امیری در پایان افزود: اگر از زمان 
درخواست استعالم سه ماه بگذرد و مراکز مربوطه 
پاسخ ندهند باز هم وزارت کشور این پرونده را در 

دستور کار خود قرار می دهد. 

پس از اقامه نماز میت توسط مقام معظم رهبری

پیکر رئیس مجلس خبرگان در حرم حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده شد
رهب��ر معظ��م انقالب صب��ح روز پنجش��نبه با 
حضور در دانش��گاه ته��ران بر پیک��ر رئیس فقید 
مجلس خب��رگان رهب��ری نماز اقام��ه کردند. به 
گزارش فارس در این مراس��م مس��ئوالن سه قوه، 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان 
مجلس، مس��ئوالن دولتی، مس��ئوالن لشکری، 
بس��یاری از فعاالن سیاس��ی و حزبی و هزاران نفر 
از مردم تهران حضور داش��تند.پس از اقامه نماز،  
وداع کنن��دگان از خیاب��ان انقالب به س��مت پل 
حافظ با ش��عار پیکر رئیس فقید مجلس خبرگان 

رهبری را تشییع کردند.
حضور مس��ئوالن فارغ التحصیل دانش��گاه امام 
صادق ازجمل��ه س��عید جلیل��ی،  غضنفرآبادی، 

حس��ام الدین آش��نا، مصباحی مقدم از نکات قابل 
توجه این مراسم بود. 

آی��ت اهلل مهدوی کنی رئی��س مجلس خبرگان 
رهبری بع��د از تحم��ل نزدی��ک به ۵ م��اه کما، 
سه ش��نبه گذش��ته دار فان��ی را وداع گفت.پیکر 
مرح��وم آی��ت اهلل مهدوی کن��ی رئی��س مجلس 
خب��رگان ظه��ر روز پنجش��نبه در ج��وار مرقد 
آیت اهلل مالعلی کنی در حرم حضرت عبدالعظیم 

حسنی)ع( به خاک سپرده شد.
به همین مناسبت مجلس بزرگداشتی از سوی 
رهبر انقالب اس��المی در روز ش��نبه سوم آبان ماه 
ساعت 3۰: 1۵ در حسینیه  امام خمینی رحمه اهلل 

برگزار خواهد شد.

فرمان��ده مرزبانی سیس��تان و بلوچس��تان بروز 
درگیری میان ایران و پاکس��تان در نقاط مرزی را 

تکذیب کرد. 
رهام بخش حبیبی فرمانده مرزبانی سیستان و 
بلوچستان در گفت وگو با فارس در واکنش به برخی 
اخبار منتشرشده در رسانه ها، هر گونه درگیری در 
مرز ایران و پاکس��تان را تکذیب کرد.  وز گذش��ته 
رس��انه های داخلی از درگیری م��رزی بین ایران و 
پاکستان خبر داده بودند. به گزارش ایسنا و به نقل از 
سایت شبکه سماء پاکستان، »نیروهای پاکستانی و 
ایرانی امروز جمعه در مرز مشترک میان دو کشور 
تبادل آتش کردند.«این شبکه پاکستانی به نقل از 
نیروهای امنیتی این کشور مدعی شد که نیروهای 
ایرانی ۵ خمپاره به مرز ش��هر مش��خیل در استان 

بلوچستان ش��لیک کرده اند و در پاسخ به این آتش 
نیروهای امنیتی پاکس��تان نیز 2 خمپاره شلیک 
کرده اند. این شبکه همچنین ادعا کرده که یکی از 
پرس��نل نیروهای پاکستان بر سر این حمله کشته 
شده است. استان بلوچس��تان پاکستان در جنوب 
غربی این کش��ور قرار دارد ک��ه 8۰۰ کیلومتر مرز 
مش��ترک با ایران دارد. ایران هم��واره اعالم کرده 
است که تروریست ها و اش��رار از مرز پاکستان وارد 
این کشور شده و اقدام به اعمال تروریستی می کنند 
و بارها از مقامات پاکس��تانی خواس��ته اند کنترل 
مرزهای خود را افزایش دهند. مقامات ایرانی حتی 
برای کمک ب��ه نیروهای پاکس��تانی در این زمینه 

اعالم آمادگی کرده اند. 
باقر حسینی نماینده زابل هم در گفت وگو با ایلنا 

ضمن تکذیب خبر درگیری اخیر ایران و پاکستان 
در مرز استان سیستان و بلوچس��تان، تأکید کرد: 
اگر از طریق رایزنی با مقامات پاکس��تانی به نتیجه 
نرسیم، این حق را برای خودمان محفوظ می دانیم 
تا تکلیف تروریست ها را روشن کنیم. حتی اگر این 

برخورد ها در عمق خاک پاکستان باشد. 
با این حال سه شنبه گذشته حسینعلی شهریاری 
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی در 
نشست علنی در تذکری آیین نامه ای اظهار داشت: 
سال هاست سیستان و بلوچستان دچار ناامنی بوده 
و هرچند وقت یک بار ش��اهد به ش��هادت رسیدن 
فرزندان این مرز و بوم هس��تیم.  رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس در ادامه سخنانش خطاب 
به عل��ی الریجانی رئی��س مجلس گفت: از ش��ما 

به عنوان نماینده رهبری در شورایعالی امنیت ملی 
می خواهم که این مس��أله را به طور جدی پیگیری 

کنید.  
نماین��ده زاه��دان همچنی��ن ی��ادآور ش��د: از 
ش��ورایعالی امنیت ملی می خواهم اجازه برخورد با 
تروریست ها در آن س��وی مرزها را بدهد و با دادن 
اجازه موشک باران محل استقرار این نیروها در آن 
س��وی مرزها، تکلیف را روش��ن کند تا بیش از این 

شاهد شهادت این عزیزان نباشیم.  
علی الریجان��ی رئیس مجلس هم در پاس��خ به 
تذکر ش��هریاری گفت:  این موض��وع را با مجلس 
سنای پاکستان در میان گذاش��تیم و با آنها در این 
زمینه صحبت کردیم ضمن این که در ش��ورایعالی 

امنیت ملی نیز پیگیری خواهیم کرد.  

تکذیب درگیری مرزی ایران و پاکستان


