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دستور روحانی به وزارت کشور
درباره مصوبه شورای نگهبان:

اسماعیلکهرم،کارشناسمحیطزیست:

ساالنهیکمیلیون
پرندهمهاجرخوردهمیشود

درثبتنامازداوطلبان،
قوانینموجودمالکعملباشد

شهرنوشت 6

همین صفحه

معنای آشکار و نهان اظهارات ضدونقیض روسای اتحادیهها:

نانگران شده؛ اما گفتند اعالم نکنید

چرتکه 3

امیر قطر با پرونده ایران وارد جده شد؛

دوحه؛کاتالیست
آشتیتهران-ریاض

«امیر قطر با پرونده ایران وارد جده شد» و
این نمونهای موفق از سیاستی است که ایران
و قطر طی سالهای گذشته درباره یکدیگر
در پیش گرفتند .ژوئن  ،2017عربستان به
همراه سه متحد منطقهای خود یعنی امارات،
مصر و بحرین ،تحریم و فشــارهای سنگین
بر دوحــه را کلید زدند .به دنبــال این چهار
کشور با فشار ســعودی ،لیبی ،یمن ،مالدیو،
سنگال ،موریتانی ،چاد ،کومور ،نیجر و گابن
هم رابطه خود با قطر را قطــع کردند .اردن
هم در ششم ژوئن همان سال اعالم کرد که
سطح مناســبات دیپلماتیک خود را با قطر
کاهش میدهد.

کشــور کوچک و ثروتمند قطر تنها مرز
خاکی خود را با عربســتان دارد و دو کشور
در طول تاریخ منازعات مرزی و ژئوپلتیکی
بسیار داشتهاند .گذشته از ریاض ،ابوظبی هم
نسبت به اراضی جنوب شرقی قطر ادعاهایی
دارد .این اختالفات مرزی به انضمام دعواهای
سیاســی ،منجر به این شــد کــه درنهایت
عربستان با تشکیل ائتالفی ،بکوشد تا قطر را
در منطقه دچار انزوا کند.عربستان به همراه
سه متحد خود 13 ،شــرط برای قطر تعیین
کردند که یکی از اساســیترین آنها تعطیل
کردن ســفارت ایران در دوحه و همچنین
سایر کنسولگریهای...

سیاست 2

شروع فاز جدید ناامنی و ترورهای هدفمند در عراق؛

رخنه امنیتی
در حوالی بغداد
جهان 5

خبر

دستور روحانی به وزارت کشور درباره مصوبه شورای نگهبان:

در ثبتنام از داوطلبان ،قوانین موجود مالک عمل باشد
در پی ابــاغ مصوبه شــورای نگهبان
درخصوص شــرایط داوطلبان ثبتنام در
انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛
رئیسجمهــور به وزارت کشــور دســتور
داد که در برگــزاری انتخابات بر اســاس
جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی
ریاســتجمهوری و طبــق قوانین موجود
عمل کند.
به گزارش ایلنــا ،در جمعبندی نظریه
معاونت حقوقی ریاســت جمهوری تاکید
شده است که «وزارت کشــور مکلف است
وظایــف اجرایی خود در زمینــه انتخابات
ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود
و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام
دهد».
معاونت حقوقی ریاســتجمهوری در
پی ابــاغ مصوبــه اخیر شــورای نگهبان
به وزارت کشــور ،طــی نامــهای در  ۷بند
تفســیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه
کرد .این نامه صالحیت وضــع معیارهای
نوعی یا قانونگذاری را بر اســاس اصل ۷۱

قانون اساسی ،صرفا بعهده مجلس شورای
اسالمی دانســته و تاکید کرده است که در
صورت تصویب قانون از ســوی مجلس هم
ابالغ آن برای اجرا با رئیسجمهور اســت.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری ،در نظریه
خود آورده است که به موجب اجزای (۱و)۲
بند ( )۱۰سیاستهای کلی انتخابات ابالغی
مقام معظم رهبری ،شناسایی اولیه توانایی
و شایســتگی داوطلبان در مرحله ثبت نام
صرفا از طریق « شیوههای مناسب قانونی»
مجاز است و این یعنی در صورت خالء و لزوم
تعیین شرایط ،این مســئله باید در قانون
مصوب مجلــس پیشبینی شــود نه هیچ
مصوبه دیگری.
معاونت حقوقــی در جمعبندی نظریه
خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف
اجرایی خود در انتخابات ریاستجمهوری
را بر اســاس قوانین موجــود و آئیننامهها
و قوانین مربوطه انجام دهــد.در پی اعالم
ایــن نظریــه از ســوی معاونــت حقوقی
ریاســتجمهوری ،رئیسجمهــور بــه

وزارت کشور دســتور داد طبق جمعبندی
نظریــه معاونــت حقوقــی عمــل نماید.
دکتر روحانی همچنین به وزارت کشــور
متذکر شــده اســت که الزامــات باید در
چارچوب قانــون و با ابــاغ رئیسجمهور
عملی شود.
***
پاسخ شورای نگهبان
به دستور رئیسجمهور
د ر همیــن ر ا ســتا  ،عبا ســعلی
کدخدایی ،ســخنگوی شــورای نگهبان
در واکنــش بــه دســتور رئیسجمهــور
در توئیتر نوشت:
مصوبه شــورای نگهبــان در خصوص
شــرایط ثبت نــام کننــدگان انتخابات
ریاســت جمهوری برای وزارت کشــور و
دیگر مجریــان الزم االجراســت .بدیهی
است کســانی از نظر شــورا ثبتنامکننده
تلقی میشــوند که مــدارک مذکــور در
مصوبه این شــورا را هنگام ثبت نــام ارائه
کرده باشند.

گفتوگو

ربیعی در گفتوگو با ایلنا:

مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط نامزدهاتحدید قانون اساسی است

ســخنگوی دولــت تاکید کــرد :هرگونه
تغییر در شــرایط نامزدی انتخابات ریاست
جمهوری نیازمند تغییــر در قانون انتخابات
است.

علی ربیعی در گفتوگو بــا خبرنگار ایلنا،
درباره مصوبه شــورای نگهبــان درخصوص
شــرایط نامزدهــای ریاســت جمهــوری
گفــت :ایــن موضوع در جلســه یکشــنبه
هیــات دولــت ،مطــرح و به طور مبســوط
پیرامــون آن بحثهــای حقوقــی و اجرایی
انجام شد.
ســخنگوی دولت با بیان اینکــه به نظر
اعضای دولت،این نامه شورای نگهبان ،تحدید
قانون اساسی اســت ،ادامه داد :همچنین از
نظر ابالغ قانون نیز ،روال مشخصشــده در
قانون اساسی،طی نشده است و هرگونه تغییر

روند دراین خصوص ،نیازمنــد تغییر قوانین
انتخابات است.
وی افرود :اعضای جلســه معتقد بودند که
وزارت کشــور باید مطابق قوانین موجود،از
جمله قانــون انتخابات ریاســت جمهوری و
مقررا مربوط نســبت به وظایف اجرایی خود،
در برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری
اقدام کند.
ر بیعــی تا کیــد کــر د  :ر ئیــس
جمهــور بنابــر وظیفــه قانونــی خــود،
مواضــع تشــریحی را بــه وزارت کشــور
ابالغ کرد.

پرونده خصوصیسازیهای قبلی مجددا بررسیشوند

امیدکارگران برای ادامه
راه هفتتپه
دسترنج 4

جدیدترین طرح تشویقی فرزندآوری:
فرزند سوم بیاورید ،زمین بگیرید

مشوق بعدی:چند
میگیری بچهدار شوی؟!
شهرنوشت 6

در پی حمله به کنسولگری ایران در کربال؛

سفیر عراق به وزارت
خارجه احضار شد
سیاست 2

گلمحمدی «بازنده» جنگ تاکتیکی نقش جهان

پرسپولیس برد،
یحیی مساویکرد!
آدرنالین 7

عبدالوهابشهیدی،
خواننده پیشکسوت
درگذشت
فرهنگ و هنر 8

