درخشش کاروان ایران
در پاراآسیایی جاکارتا با  51مدال طال
 42نقره و  43برنز و کسب رتبه سوم
برای نخستین بار

در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام شد

تصویب اختیارات بانکمرکزی
برای اصالح نظامبانکی

ما توانستیم

صفحه 3

یکشنبه  22مهر  4 1397صفر  14 1440اکتبر  2018سال دهم شماره 16 2558صفحه 1000تومان

تيترهايامروز

تشریح!

■■انتشار جزئیات لحظات حضور و قتل جمال
خاشقجی در کنسولگری سعودی در استانبول
براساس فایل صوتی دستگاه اطالعاتی ترکیه

صفحه 15

رئیسجمهور فرانسه با وجود تالش برای
اختالفافکنی در ایران اما ادعای وزارت خارجه و
سازمان اطالعات کشورش مبنی بر تالش تهران
برای بمبگذاری در همایش منافقین را رد کرد
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نامه

نامهای به هیأت
نظارت برمطبوعات

مناظره موافقان و مخالفان طرح شفافیت آرای نمایندگان روز جمعه در تلویزیون برگزار شد

رأی  96درصدی مردم
به شفافیت مجلس

دبیر محترم هیأت نظارت بر مطبوعات

عقبنشینیخروس
■■آقای مکرون!
منافقین در پاریس چه میکنند؟
صفحه 2

بررسی انتخابات پارلمانی افغانستان و
پیامدهای امنیتی صلح با طالبان در گفتوگوی
«وطنامروز» با دبیر کل حزب تبیان

خلقبحران فراتراز
داعشعلیه ایران
روسیه و چین

صفحه 5

عكس :وطنامروز

صفحه 6

صفحه 14

با سالم و احترام
در پاسخ به نامه شماره  97/339891مورخ
 1397/7/17درباره تذکر به روزنامه «وطنامروز»
موارد ذیل جهت اطالع تقدیم میشود:
 -۱روزنام��ه «وطنامروز» که حاصل تالشهای
جمعی از جوانان انقالبی است ،از نخستین روز
انتش��ار ،حرکت در مسیر اصول انقالب اسالمی
و پاسداری از این اصول ،افزایش آگاهی جامعه،
افشای توطئههای دشمنان ،توجه به مشکالت
کش��ور و م��ردم و ارائ��ه راهکار ب��رای حل این
مشکالت و نیز حمایت از ارکان مختلف نظام را
سرلوحه کار خود قرار داده و در این مسیر همه
فش��ارها ،تهدیدها و سختیها را به جان خریده
است .عملکرد  10ساله «وطنامروز» در مقابل
دیدگان جامعه اس��ت و ما در این مسیر ضمن
تاکی��د بر همه اص��ول و آرمانهای ذکرش��ده،
هم��واره عمل به قانون و حرک��ت در چارچوب
مق��ررات را س��رلوحه کار خود ق��رار دادهایم و
همچنان بر این مسیر پافشاری خواهیم کرد.
« -۲وطنامروز» به علت مس��یری که برای
خود انتخاب کرده اس��ت همواره تحت فشار
دولتیها ب��وده و بوی��ژه در دوران دولتهای
یازدهم و دوازدهم به بهانههای مختلف و اغلب
واهی راهی دادگاه شده است .یکی از مهمترین
ابزاره��ا در این راه ،هیات نظارت بر مطبوعات
بوده که با توجه به اینکه اکثریت اعضای آن را
نمایندگان و حامیان دولت تشکیل میدهند،
دهه��ا مورد تذکر و ش��کایت درب��اره مطالب
منتشرش��ده در روزنامه «وطنامروز» و البته
سایر رسانههای انقالبی و منتقد دولت صورت
گرفته است.
ادامه در صفحه 12

