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رئیس پلیس فتا :بستر ارتباطی تروریست ها
در دنیا دردرجه اول توئیتر ودر درجه دوم تلگرام است

...

ویژه های خراسان
دستور محیط زیستی روحانی
درباره قراردادهای نفتی
در حالی که در پیش نویس بودجه 1396پیش بینی شده بود
 3درصد از قراردادهای مناطق نفت خیز برای کاهش اثرات
سوء زیست محیطی هزینه شود اما به دلیل عدم تعیین مرجع
مناسب برای تشخیص اثرات سوء ،با ایراد شورای نگهبان
مواجهوتصویبنشدامابراساسدستورجدیدحجتاالسالم
روحانی رییس جمهور به تعدادی از اعضای کابینه ،مقرر شده
با توجه به شرایط خاص زیست محیطی در برخی استان های
کشوربهویژهدرخوزستان،الیحهجدیدیبامحوریتپیشنهاد
قبلی،دراسرعوقتتهیهوبهتصویبدولتبرسد.

ابهام عجیب در کمک رسمی دولت به
خانواده شهدا
بــر اســاس آیین نامه تسهیالت خرید یــا ساخت مسکن
آزادگان ،جانبازان و خانواده شهدا مصوب سال ،1395
بانک مرکزی موظف شده بود به تعداد  100هزار نفر در
سال گذشته به مشمولین این آیین نامه ،تسهیالت خرید یا
ل های آتی نیز به تعدادی که
ساخت مسکن اعطا کند و در سا 
توسط هیئتوزیران تعیین می شود ،این تسهیالت پرداخت
شود .بر اساس گزارش یک نهاد مسئول به تعدادی از اعضای
کابینه ،مشخص شده ظرفیت پرداخت تسهیالت به این
عزیزان در سال جدید تصویب نشده و عمال این آیین نامه
معطل اصالحات جدید برای آغاز مجدد است.

...

در حاشیه
اختری :سخنرانیهای ائمه جمعه از پیش
تعیین شده نیست
فارس – حجت االسالم اختری عضو شورای سیاستگذاری
ائمه جمعه تهران به مناسبت سالگرد اقامه نخستین نماز
جمعه تهران با انتقاد از برخی اظهارات نسبت به خطبههای
ائمه جمعه سراسر کشور اظهار داشت :سخنرانیهای ائمه
جمعه از پیش تعیین شده نیست.

مهدی کروبی از بیمارستان مرخص شد
ایسنا -حسینکروبیازمرخصشدنپدرشازبیمارستان
قلب تهران خبر داد و افزود:پنج شنبه گذشته با تشخیص
پزشک معالج مبنی بر اینکه ضربان قلب پدرم به حالت
عادی بازگشته وی از بیمارستان مرخص شد و به منزل
درجماران بازگشت.

ایسنا -رییس پلیس فتای ناجا درباره رفع فیلتر توئیتر ،گفت :توئیتر رفع فیلتر نخواهد شد.سردار هادیانفر افزود :توئیتر عامل
فعالیتتروریستهاست.ویافزود:هماهنگیهایعملیاتتروریستیگروهکداعشدرتهرانتمامادرتلگرامرخداد.بهگفته
رییسپلیسفتایناجا،بسترعملیاتهایتروریستیوارتباطیتروریستهادردنیادردرجهاولتوئیترودردرجهدومتلگراماست.

...

سایت  Khamenei.irبا اشاره به برخیخبرسازی هادرباره هماهنگی
رئیسجمهور با رهبرانقالب درچینشکابینه مطرحکرد

قوه قضائیه

ردشایعهانتخابکابینهبانظررهبرانقالب

در آستانه روی کــار آمـــدن دولـــت دوازدهــــم و بحث داغ
چینش کابینه ،برخی از رسانه ها و شخصیت ها اخباری
درخــصــوص هماهنگی رئــیــس جمهور بــا رهــبــر انقالب
درخــصــوص هــمــه اعــضــای کابینه منتشر کــردنــد .روز
گذشته پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت ا...
خامنهای()khamenei.irدریادداشتیبهاینموضوعواکنش
نشان داد .در ادامه متن کامل این یادداشت را مالحظه می
کنید :دولت دوازدهم به روزهای تشکیل نزدیک میشود؛ تا
 ۱۰روز دیگر و پس از مراسم تنفیذ و تحلیف ،اعضای کابینه
پیشنهادیآقایرئیسجمهورمعرفیمیشوند.بااینحال،از
حدوددوهفتهقبل،یکجریانخبریکهازپشتیبانیپرحجم
رسانههایخارجازکشورنیزبرخورداراست،درصددالقایاین
ادعاست که تکتک اعضای کابینه با نظر رهبر معظم انقالب
اسالمی انتخاب میشوند .در خصوص منشأ و انگیزههای
انتشارچنینشایعهای،میتوانحدسهاییزدامامهمترازآن،
تبیینرویکردرهبرمعظمانقالباسالمیدرخصوصدولتهاو
مباشرانارشدرتقوفتقامورمردمدرقوهمجریهاست.
▪رویکرد کلی رهبر انقالب در قبال دولــت ها رویکرد
حمایتیاست

رویکرد کلی رهبر انقالب در قبال دولتها ،رویکرد حمایتی
است و ایشان بارها بر استمرار این رویکرد تأکید کردهاند
از جمله در دیدار رمضانی با مسئوالن نظام و در شرایط پسا
انتخابات ،مجدد ًا و مؤکد ًا گفتند« :دأب بنده هم این است
که همیشه از همه دولتها که بر سرکار هستند حمایت می
کنم؛ امروز هم همینجور است ،بعد از این هم انشــاءا ...تا
زنده هستیم همینجور خواهد بود 22( ».خرداد )96غرض
از رویکرد حمایتی چیست؟ غرض آن است که دولتی که
سنگین مدیریت اجرایی است ،بتواند به وظایف
عهدهدار کار
ِ
خود عمل و از مشکالت کشور و مردم گرهگشایی کند .یک
الزمه اساسی در تحقق این هدف ،انتخاب مسئوالنی است
که از ُبن دندان به اصول انقالب و وظایف خود معتقد باشند
و شأن خود را نوکری و خدمتگزاری به مردم بدانند .بیشترین
تأکیدات رهبر انقالب در سال های اخیر بر حل مشکالت
معیشتی مــردم و قــوی کــردن اقتصاد کشور بــوده است؛
مغرضانی که جز بدخواهی برای ایران و مردم در سر ندارند،
تالشکردنداینتأکیداترابهمخالفترهبریبادولتترجمه
کنند ،در حالیکه این رویکرد رهبر انقالب ،باالترین سطح از
کمکوحمایتازدولتبود؛نتیجهتالشبرایدورنگهداشتن
دولتازحاشیههاوهدایتآنبهمیدانخدمتواقداموعمل،
در صورتی که با همراهی دولت همراه شود ،موفقیت دولت
و اقبال عمومی به خدمات دولت خواهد بود و این چیزی
نیست ،جز سرافرازی و موفقیت برای دولت و نظام .بنابراین،
حساسیت اصلی رهبر انقالب اسالمی در انتخاب مسئوالن

در همه دولتها معطوف به این منطق بوده است که فلسفه
وجودی مسئوالن در نظام اسالمی ،خدمتگزاری به مردم
استوبایدمسئوالنیانتخابشوندکهبهمسئولیتبهعنوان
فرصتیبرایخدمتوجلبرضایخداوندوبندگاناوبنگرند
نه آنکه مسئولیت را همچون غنیمت و طعمهای بدانند و آن را
وسیله ای برای بیشتر چنگ زدن به دنیا و جلب سخط خدا
و خلق او کنند .با فهم این منطق ،رویکرد رهبر انقالب در
قبال انتخاب وزیران نیز مشخص میشود؛ رویه ثابت در همه
دولتها ،هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع ،امور
خارجه و اطالعات بوده است و این هم،حسب تکالیفی است
که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و
دفاعی-امنیتیتعیینشدهاست.
▪دغدغه رهبر انقالب در قبال کابینه معطوف به کارآمدی
است

در خصوص برخی وزارتخانهها مثل علوم ،آموزشوپرورش
و ارشــاد اسالمی ،رهبر انقالب اسالمی حساسیتهایی
دارند ،چراکه انحراف در آنها ،موجب ایجاد انحراف در حرکت
کالن کشور به سمت آرمان ها میشود و نگهبانی و مراقبت
در خصوص حرکت عمومی به سمت آرمان ها وظیفه قطعی
رهبری است اما در انتخاب مسئوالن این وزارتخانهها ،ورود
نمیکنند؛ و در خصوص اکثریت کابینه نیز در همه ادوار تا
آنجاکه از سوابق امر بر میآید نظری ابــراز نمی کنند لکن
همواره تأکید دارند که وزیران ،افرادی کاری و بهدور از حاشیه
باشند ،زیرا همانطور که در نظر مردم ،کارآمدی و موفقیت
دولت ،موفقیت نظام است ،ضعف و ناکارآمدی دولت نیز به
حساب نظام گذاشته میشود .رهبر انقالب در مراسم ۱۴
خرداد امسال گفتند« :بر طبق قانوناساسی ،رئیسجمهور
از امکانات بسیار گستردهای در کشور برخوردار است؛ خیلی
از کارها را می توانند انجام بدهند؛ از این امکاناتی که در
اختیار دارند استفاده کنند ،ظرفیتهای داخلی را بالفعل
کنند ،هیچ درنگی در عمل به وعدههایی که به مردم داده
شدهاست صورت نگیرد .مسئولین را ،مسئوالن بخشهای
مختلف را -حاالدر دولت دوازدهم -جوری انتخاب بکنند که
کارکن و فعال و پایکار وتوانا باشند؛ یعنی توانایی آنها بتواند
کارها را انشاءا ...پیش ببرد .اگر خدای نکرده در بخش های
مختلف -چه اقتصادی و چه غیراقتصادی -یک بخشی از
خود ناکارآمدی نشان بدهد ،این به حساب ناکارآمدی نظام
گذاشتهخواهدشدواینبیانصافیاست؛نظامکارآمداست؛
بخشهایمختلفبایدبتوانندخودشانراپابهپاینظامپیش
ببرند ».بنابراین ،شایعات و القائات اخیر پایه در واقعیت ندارد
و دغدغه رهبر انقالب اسالمی در قبال کابینه ،بهطور ذاتی
معطوفبهکارآمدیوانتخابافرادیاستکهفکروذکرآنان،
کار شبانهروزی و حل مشکالت مردم باشد.

دادستان تهران اظهارات بقایی را تکذیب و
از تعقیب قضایی وی خبرداد

پست اینستاگرامی رحمانیفضلیدربارهاولویتهای
وزارتکشوردردولتدوازدهم

موالوردی :رایزنی با رئیس جمهور برای حضور زنان در کابینه به
پایان رسیده است
عــبــدالــرضــا رحــمــانــی فضلی پستی در صفحه
اینستاگرامش منتشر کرد که برخی از رسانه ها
آن را تأیید تلویحی ادامه حضورش در وزارت کشور
دولــت دوازده ــم دانستند .به گــزارش جماران،
رحمانی فضلی در اینستاگرامش نوشت :یکی
از اولویت های وزارت کشور در دولت دوازدهــم
بحث سیاست داخلی است که از اهمیت باالیی
برخوردار می باشد بر همین مبنا در دوره بعد نیز
برنامه هایی برای مشارکت عمومی مردم ،فعال
شدن احزاب ،خانه احزاب ،مشارکت باالی مردم،
برگزاری انتخابات سالم و قانونی ،مسئله اقوام
و اقلیتها ،وحدت و انسجام آنان داریم و تالش
ما این است که سطح مشارکت در بحث سیاست
داخلی به صورت سازمان یافته ،منسجم در قالب
احزاب ،گروهها و ان .جی .او ها افزایش پیدا کند.
امیری:لیستهاییکهدرفضایمجازیمنتشر
میشودگمانهزنیوکارهایژورنالیستیاست.
در همین حال حسینعلی امیری معاون پارلمانی
رئیسجمهور در گفت و گو با فارس درباره آخرین
وضعیت کابینه دوازده ــم اظهارداشت :تا االن
آقای رئیسجمهور هنوز در حال بررسی است و
نمیتوان گفت اعضای کابینه دوازده ــم نهایی
شدهاند .وی تأکید کرد :لیستهایی که در فضای
مجازی و مطبوعات منتشر میشود گمانهزنی و
کارهای ژورنالیستی است ،باید همه کمک کنیم
آقای روحانی در فضای آرامی به بررسی اعضای
کابینه بپردازد.
▪مــوالوردی :رایزنی با رئیس جمهور به پایان
رسیده است

همچنین شهیندخت موالوردی درباره این که آیا
حضورزناندرکابینهبعدیمنتفیاست؟بهاعتماد

گفت:منتظرباشید،تاهفتهدیگرمشخصمیشود.
وی تاکید کرد که رایزنیها با رییسجمهور به پایان
رسیده است .معاون امور زنان ریاستجمهوری ،در
خصوص نگرانیها از کاهش حضور زنان در کابینه
دوازدهم ،با طرح این سوال که چه کسانی چنین
مطالبی را بیان کردند ،اظهار کــرد :نمایندگان
مجلس نظر خود را میدهند .من فقط میتوانم
این را بگویم که رایزنیها انجام شده و باید منتظر
بمانیم که به چه تصمیمیمیرسند .در همین حال
به گزارش انتخاب موالوردی شب گذشته با صدور
اطالعیه ای ضمن تشکر از شکل گیری موج های
حمایتی در خصوص حضور وی و ابقایش در کابینه
تصریح کرد :مصرانه استدعا دارم از این لحظه به
حمایت های خود خاتمه داده تا اجازه دهیم رئیس
جمهوردرفضاییآراماعضایکابینهخودراچینش
نمایند .عبدا ...رمضان زاده از فعاالن سیاسی
اصالحطلبدرتوئیترنوشت«:خسارتبزرگیهنبود
خانم ابتکار و خانم موالوردی در دولت آینده ».در
همین حال به گزارش ایلنا ،جمعیت زنان مسلمان
نواندیش هم در نامهای به رییس جمهور بر ادامه
حضور شهیندخت موالوردی و حضور بیشتر زنان
در کابینه دوازدهم تاکید کرد.
▪توصیهمجلسخبرگانبهرئیسجمهوردرباره
چینشکابینه

در همین رابطه به گزارش ایسنا ،مجلس خبرگان
رهــبــری نیز در پــایــان دومــیــن نشست مشترک
هیئترئیسه و رؤسای کمیسیونها طی بیانیه ای
تصریح کــرد :به ریاستمحترم جمهوری توصیه
میشود در معرفی وزرا و تشکیل کابینه ،تعهد،
تخصص و والیتمداری را سرلوحه انتخاب اعضای
دولت جدید قرار دهد.

دادستان تهران اظهارات حمید بقایی را تکذیب کرد
و از قرارگرفتن او تحت تعقیب قضایی خبر داد .به
گزارش میزان ،عباس جعفری دولت آبادی در مصاحبه
با خبرنگاران ضمن تکذیب اظهارات حمید بقایی در
مورد وضعیت برخی زندانیان و سایر موارد ادعا شده
گفت :با توجه به ادعاهای بقایی در مورد وضعیت یک
زندانی ظــرف روز جــاری گزارشی از پرونده متهم از
دادسرای ناحیه  ۳۷تهران اخذ شد و دادیار ناظر زندان
دادســرا روز پنجشنبه با زندانی مالقات کرد که نشان
میدهد اقدامات دادسرا در مورد زندانی از جمله صدور
قرار تأمین طبق مقررات صورت گرفته و به عالوه حسب
گــزارش رئیس زنــدان و دادی ــار ناظر زن ــدان ،زندانی
در ایــام بازداشت از امکان مالقات ،خدمات پزشکی
و تما سهای تلفنی متعدد با خــانــواد هاش برخوردار
بوده است .به عالوه ،آقای قاسمزاده بازپرس پرونده
اظهارات آقای بقایی در مورد آقای حسین فریدون را
تکذیب کرد و ادعاهای مطروحه در مورد انفرادی بودن
حمید بقایی در بند  ۲۰۹با توجه به نامه وزارت اطالعات
به دادستانی تهران کذب است و دادستانی تهران بر
همین مبنا ،با توجه به اظهارات حمید بقایی ،نامبرده را
به اتهامات جدید مجدد ًا تحت تعقیب قضایی قرار داده
و پرونده قبلی وی به زودی با صــدور کیفرخواست به
دادگاه ارسال خواهد شد.
براساس فیلم های منتشر شده از بقایی وی پس از آزادی
مدعی شده بود قاسمزاده ،بازپرس پرونده ،به او گفته که
حسین فریدون ،برادر حسن روحانی ،از یکی از اعضای
هیئت مدیره بانک ملت  ۶۰میلیارد تومان پول گرفته تا
او به این سمت منصوب شود .در همین حال سید علی
اصغر حسینی وکیل حمید بقایی نیز طی یادداشتی
در دولت بهار مدعی شد :از آنجاییکه مطابق قانون،
مقامات قضایی مجاز نیستند قبل از صدور رای در مورد
نتیجه پرونده اظهارنظر نمایند فلذا موکل اینجانب
علیه دادستان عمومی و انقالب تهران طرح شکایت
می نماید.
پیش از این سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده
بقایی تصریح کرده بود این فرد دو الی سه اتهام دارد که
در رابطه با تصرف غیرمجاز ،تبانی با معامالت غیردولتی
و اختالس و برخی موارد مالی است.
محسنی اژه ای همچنین گفته بود :حتی روزهای اول
موردی مطرح شد که چیزی حدود دو میلیون یورو وجه
نقد در اختیار همین متهم قرار گرفته تا در اختیار جای
دیگر قرار دهد .اینها مــواردی است که در این پرونده
مطرح است.
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