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مأمور سابق وزارت اطالعات مرگ رهبر 
منافقین را تکذیب کرد: 

 رجوی زنده 
و در اروپا است

 در بندر ترکمن فراموش  نکنید
»قورقومی« یعنی سالم

 از جزیره آشوراده 
تا تاالب گمیشان

تخطی از اصل »تفکیک زندانیان بر اساس 
جرم«، فاجعه بار است

دیروز فشافویه، امروز 
قرچک،  فردا...؟

 جنگل های سیبری همچنان
 در آتش می سوزند؛

احتمال وقوع 
بزرگ ترین فاجعه 

اقلیمی جهان 

شهرنوشت6

سياست 2

گردشگری 8

جهان5 

سياست 2

 موضع رهبر انقالب درباره 
جنایت رژیم آل خلیفه در بحرین:

 ظلم و زور پایدار 
نخواهد ماند

آدرنالين 7

 نگاهی به ترکیب احتمالی استقالل 
 و  پرسپولیس در لیگ نوزدهم

آرایش جنگی استرا!
امضای گابریل
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سياست 2

دیروز باالخره گام اوليه حذف صفر از واحد پول ملي برداشته 
شد و هيأت دولت در جلسه ای به ریاست رئيس جمهوری، الیحه 
پيشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغيير واحد پول ملی از ریال به 

تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند.
این تصميم با هدف حفظ کارآیی پول ملی، تسهيل و بازیابی 
نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادالت پولی داخلی و هماهنگی 
با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته 

است، اتخاذ شد.
کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نيز رفع مشکالتی 
از قبيل استفاده از ارقام بزرگ در مبادالت ساده روزمره، معضالت 
شــمارش و حمل حجم باالی اســکناس و ســکه و خارج شدن 
مسکوکات از چرخه مبادالت اقتصادی کشــور، از دیگر اهداف 

الیحه یاد شده است.
واحد پولی ایران، تومان می شود

ســخنگوی دولت در حاشيه جلســه هيأت دولت،  با اشاره به 
مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی، گفت: »این اقدام هماهنگی 
بيشتری با عرف جاری جامعه دارد«. علی ربيعی افزود: »از مدت ها 
قبل بحثی در ارتباط با پول ملی در دولت مطرح بود که امروز دولت 
برای تنظيم الیحه و ارســال آن به مجلس به جمع بندی رسيد.« 
وی در تشریح این الیحه گفت: »براساس این الیحه، چهار صفر از 
پول حذف و تومان واحد پولی ما خواهد شد که هم افزایش کارآیی 
پول ملی را خواهد داشت و هم هماهنگی بيشتری با عرف جاری 

جامعه دارد.«...

 باالخره نوبت حذف صفرهای اضافی 
اسکناس ها فرارسید

توفانی برای صفرها

 اســتاد علوم سياســی و روابط بين الملل 
دانشــگاه یوســی ال اِی درمــورد آخریــن 
نشســت کميســيون مشــترک برجام که 
برای حفــظ توافق هســته ای در وین برگزار 
شــد، گفت: فکــر می کنم همه افــرادی که 
در این نشســت بودند خواهــان آن بودند که 
 برجام زنده بماند و می خواســتند این توافق 

ادامه یابد.
 Richard D.( ،ریچــارد اندرســون
Anderson( در گفت وگــو با ایلنــا  افزود: 
هيچ کــس نمی خواهد کــه ایــران قدرت 
هســته ای شــود، روســيه و چين هم این را 
نمی خواهند. ایــران هم ایــن را نمی خواهد 
چرا که ســالح هســته ای را مخالــف کتاب 

آســمانی خود قرآن می داند. اما من معتقدم 
اگــر کشــوری خواهان دســتيابی بــه این 
 ســالح باشــد اعتراضی به آن وارد نيســت؛ 
چراکه تا زمانی که از این ســالح ها اســتفاده 
نشده ترســی ندارد. من نگران تنشی هستم 
که آمریکا یا اســرائيل در صورت دســتيابی 

 ایران بــه ایــن ســالح ها عليه این کشــور 
به وجود می آورند. 

در کل معتقــدم ســالح هســته ای 
موجب می شــود که کشــورها محتاطانه تر 
عمل کنند. امــا چيزی که نشســت وین به 
 دنبال مقابله بــا آن بود مقابله بــا بکارگيری 

سالح هسته ای بود.
وی با تاکيد بر نگران کننده بودن اوضاع در 
خليج فارس، خواهان خویشتن داری طرفين 
درگير شــد و گفت: فکر می کنم تنها راه حل 
بحران کنونی این است که تا انتخابات آمریکا 
صبر کرد تا با روی کار آمدن یک ریيس جمهور 
دموکرات، آمریکا بازگشــتی به برجام داشته 

باشد.

ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت: 
اعضــای  هيــأت مرکــزی نظــارت بــر 
یازدهميــن دوره انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی و انتخابــات اولين ميــان دوره ای 
 پنجميــن دوره مجلــس خبــرگان رهبری 

انتخاب شدند.
به گزارش ایلنــا، عباســعلی کدخدایی 
قائم مقام دبير و سخنگوی شــورای نگهبان 
با اعالم اینکه اعضای  هيــأت مرکزی نظارت 
بر انتخابات مجلــس و ميان دوره ای خبرگان 
مشخص شدند، گفت: نخستين دستور جلسه 
دیروز )چهارشنبه( شــورای نگهبان، تعيين 
اعضای  هيأت مرکزی نظــارت بر یازدهمين 
دوره انتخابات مجلس شــورای اســالمی و 
انتخابات اولين ميــان دوره ای پنجمين دوره 
مجلس خبرگان رهبری بود که در اسفند ماه 

برگزار می شود.
وی افــزود: براســاس انتخــاب اعضای 
شــورای نگهبان، آیــت اهلل احمــد جنتی، 

صادقی مقــدم و ره پيــک، کدخدایــی بــه 
همراه حجت االســالم محســنی اژه ای عضو 
خارج از شــورای نگهبان به عنــوان اعضای  
هيأت مرکزی نظــارت بــر یازدهمين دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و انتخابات 
اولين ميان دوره ای پنجميــن دوره مجلس 
خبرگان رهبری انتخاب شدند که ان شاءاهلل 
 برنامه هــا و دســتور کار این هيــأت متعاقبا 

اعالم خواهد شد.
به گزارش مهر، براســاس مــاده ۱ قانون 
نظارت شــورای نگهبان بر انتخابات مجلس 

شورای اسالمی مصوب )۹/۵/۱۳۶۵( و ماده 
۲ آئين نامۀ نظارت شورای نگهبان بر انتخابات 
مجلس خبرگان رهبــری مصوب )۲۳ و ۳۰/ 
۱/ ۱۳۸۵(، پيش از شروع انتخابات، از سوی 
شورای نگهبان ۵ نفر از افراد مسلمان و مطلع و 
مورد اعتماد )به عنوان  هيأت مرکزی نظارت 
بر انتخابات( با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت 

کشور معرفی می شوند. 
طبــق قانــون از پنــج نفر عضــو  هيأت 
مرکزی نظــارت حداقل یک نفــر باید عضو 
شــورای نگهبان باشــد که ریاســت  هيأت 
 را یکی از اعضای شــورای نگهبــان به عهده 

خواهد داشت.
گفتنــی اســت طبــق اصــل ۹۹ قانون 
اساســی، شــورای نگهبــان نظــارت بــر 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاســت 
جمهــوری، مجلــس شــورای اســالمی و 
 مراجعــه بــه آرای عمومی و همه پرســی را 

برعهده دارد.

گفتوگو

خبر

استاد علوم سیاسی دانشگاه یوسی ال اِی: 

 نشست وین تالشی برای زنده ماندن برجام بود 

کدخدایی خبر داد؛

اعضای  هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین شدند


