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گزارش »توسعه ایرانی« از پشت پرده اعالم 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

خأل قدرت به نفع طالبان! 

وجود 5.5 میلیون خانواده تک نفره در ایران 
نگران کننده ارزیابی می شود؛

 تغییر بنیادین مفهوم 
یک »نهاد«

با کسب 5 مدال طال، یک نقره و ۳ برنز؛

کشتی فرنگی ایران 
قهرمان آسیا شد

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

تأیید ابتالی دو نفر به 
ویروس کرونا در قم

جهانگیری:

 نامه »نیلوفر بیانی« 
 در هیأت دولت 
مطرح می شود

شهرنوشت 6

جهان 3

شهرنوشت 6

آدرنالين 7

سياست 2

ویژه انتخابات 8

 رئیس جمهور:

 مجلس نهادی 
بسيار قدرتمند است

سياست 2

 پاسخ علی مطهری به کدخدایی؛

 شورای نگهبان گفت 
چرا درباره رفع حصر 

اظهارنظر کردی
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سياست 2

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: پیش بینی 
ما این اســت در انتخابات مجلس شورای اسالمی 
مشــارکت ۵۰ درصدی داشته باشــیم. عباسعلی 
کدخدایی، در نشســت خبری دیروز خود در هتل 
الله تهران در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر شرایط 
اقتصادی کشور بر انتخابات افزود: این سوال خیلی 
در حوزه بنده و شورای نگهبان نیست و باید مسئوالن 
اجرایــی توضیح دهند اما آنچه مهم اســت عوامل 
مختلفی در مشــارکت در همه جوامع موثر است و 
مشکالت و مباحث و عوامل اقتصادی هم در مشارکت 
تأثیرگذار است. وی ادامه داد: پیش بینی ما این است 
مشارکت خوبی در انتخابات پیش رو داشته باشم و 
میانگین مشارکت معموال کمتر از ۵۰ درصد نبوده 
 و در این انتخابات هم شاهد مشارکت ۵۰ درصدی 

خواهیم بود.
شورای نگهبان نگاه سیاسی ندارد

کدخدایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
شــورای نگهبان از چه ابزار قانونی بــرای تایید 
صالحیت کاندیداها استفاده می کند و آیا ادعای 

اصالح طلبان درباره رد صالحیت...

رای ما، همکار فرهنگی ما

دکتر فاطمه کمساری

مورد حمایت جامعه روانشناسان ایران و فرهنگیان 

کد انتخاباتی: 7448

رای ما، حقوق دان
سعید باقری

 مورد حمایت ائتالف احزاب اصالح طلب  
و حزب کارگزاران سازندگی

 قانون گذاری و دفاع از حقوق ملت 
تخصص و تعهد من است 

کد انتخاباتی: 1972

سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد؛

 پیش بینی مشارکت 
۵۰ درصدی در انتخابات


