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معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر
رئیس جمهور خبرداد

حضور  8رئیس جمهور و  ۱۹رئیس مجلس
در مراسم تحلیف روحانی
مــعــاون ارتــبــاطــات و اطــاعرســانــی دفتر رئیسجمهور از حضور 8
رئیسجمهورو ۱۹رئیسمجلسدرمراسمتحلیفحسنروحانیرئیس
جمهورخبردادوگفت :احتماال تعدادهیئتهاافزایشخواهندیافت.به
گزارشایسناپرویزاسماعیلی باتاکیدبراینکه دراینمراسم 25هیئت
ازآسیاواقیانوسیه 26،هیئتازکشورهایعربیوآفریقاییو 30هیئت
از اروپا و قاره آمریکا شرکت می کنند از حضور 11هیئت از دبیران کل و
مسئوالنارشدسازمانهایبینالمللیومنطقهایدراینمراسمخبرداد
وگفت 9:معاونرییسجمهورونخستوزیر 7،معاونرییسمجلس11،
وزیرخارجهو 35فرستادهویژهکشورهانیزدراینمراسمحضوردارند.
▪مراسم تنفیذ فردا به صورت زنده از شبکه اول پخش می شود

درهمینحالروابطعمومیشبکهیک،اعالمکردکهمراسمتنفیذحکم
حجتاالسالمروحانی،بهطورزندهازشبکهیکپخشخواهدشدافزون
براین مراسم تحلیف ریاست جمهوری14مرداد از ساعت ۱۷از شبکه
یکسیمابهصورتمستقیمرویآنتنخواهدرفت.

اظهارات نوبخت درباره رسیدگی به محصورین ،لغو کنسرت در قوچان و احکام قضایی احمدی نژاد
هــادی محمدی – سخنگوی دولــت در پاسخ
بــه ســوالــی دربـــاره پیگیری وضعیت سالمت
میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شورای
عالیامنیتملیتصریحکرد:درهفتهشتروز
اخیر جلسه ای در شورای عالی امنیت نداشتیم.
موضوع جلسه پیشین این شورا هم در مورد این
مسئلهایکهشمااشارهکردیدنبودهاست.ضمن
آرزویسالمتیبرایاینعزیزانامیدواریمشرایط
به گونهای پیش آید که دغدغهای برای خانواده
آنها و مردم پیش نیاید .باید برای دفاع از منافع
ملی و برقراری آرامش در جامعه تالش کنیم .به
گزارش خراسان محمدباقر نوبخت در پاسخ به
پرسشدیگریمبنیبراینکهوزیربهداشتاعالم
کردهشخصاپیگیرمسئلهدرمانکروبیاستواز
طرفدولتماموریتیندارد،گفت:وزیربهداشت
پزشک آزاد نیست بلکه عضو کابینه است و اگر
اقدامی در این زمینه انجام می دهد در راستای
ایفایتعهداتخوداست.ماموظفیمکهبرایهر
شهروندیکهکسالتداشتهباشداقدامکنیمچه

برسد به این افراد که ما خود را مسئول سالمتی
آنها می دانیم .در این رابطه با وزیر بهداشت
صحبتمیکنیموانشاءا...سالمتیعاجلبرای
اینشخصیتهاایجادوکدورتهارفعشود.باب
مفتوح است و رهبری هم در این خصوص هیچ
چیزیراغیرقابلحلندانستهاند.نوبختدرباره
گزارش دیوان محاسبات از تخلفات احمدینژاد
اظهار کرد :عدد و رقم این تخلفات را دادستان
دیوان محاسبات اعالم کرده که عدد  8 – 7هزار
میلیاردعددبسیارباالییاست.ماتاکنونتالش
نکرده ایم عدد و ارقام را منعکس کنیم تا مسیر
قانونی طی شود .االن هم مطرح شده که احکام
قطعی در این باره صادر شده که انشــاءا ...این
احکام اجرا شود ،زیرا از این بابت خسارت بسیار
سنگینی به کشور وارد شده و مردم هم احساس
میکنند در رابطه با منافع ملی حساس باشند تا
ازایندستاتفاقاترخندهد.منچقدرمتاسفم
سواالتی درباره سالمتی بعضی عزیزان محصور
مطرح شد اینها همه محصول آن دوره است .آن

دولتبایدبهاینمسائلپاسخدهدکهچهشرایطی
برای کشور ایجاد کرده اســت.وی در مورد لغو
کنسرتشهرامناظریواقدامدولتبرایممانعت
ازتکرارایناتفاقاتاظهارداشت:لغواینکنسرت
باعثتاسفاست.انتظارماایناستکهمسئوالن
محلی واقع بینانه شرایط اجتماعی استان های
خودرامدیریتکردهوکارینکنندمسائلاستانی
نگرانی ملی را به همراه داشته باشد .حمایت از
هنرمندان برای دولت حائز اهمیت است و من
وقتی شنیدم این اتفاق بــرای هنرمند اصیل،
محترم و نکونامی مثل شهرام ناظری رخ داده
بسیارمتاسفشدم.نوبختبااشارهبهاینکهدولت
آنچهراکهدرتوانداشتهباشددراینزمینهانجام
میدهد خاطر نشان کرد :برای لغو این کنسرت
حرفهایمتناقضیشنیدهشدکهخارجازحوزه
کاریدولتبود.ایناتفاقاتبراینظامهمخوب
نیست .حتی با هنرمندی که اعتبار هنریاش
مخدوشاستبایددرچارچوبقانونرفتارشود
چهبرسدبههنرمنداناصیلیمثلشهرامناظری.
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کریمی قدوسی :فهرستی  ۶۵نفره از افراد دو تابعیتی حاضر در دولت آماده کرده ایم
عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده مردم
مشهد و کالت در مجلس بااشاره به حضور دو
تابعیتی ها در بدنه دولت گفت :من مسئول
کمیته تحقیق و تفحص دوتابعیتی ها هستم؛
اخیرا براساس تحقیقاتی گسترده فهرستی
 65نفره از دوتابعیتی ها که در بدنه دولت
حضور دارنــد و سطوح آن ها شامل معاون
و مشاور وزیر و  ...می شود آماده کرده ایم .
به گزارش خراسان جواد کریمی قدوسی،
روز گذشته در نشستی با رسانه ها در مشهد
افزود :گزارشی از نتایج این تحقیق در صحن

علنی قرائت خواهد شد .با این حال و به رغم
انکار وزیر اطالعات از وجود چنین افرادی
 ،فهرستی  28نفره نیز از طریق دادستان
کل کشور بــرای ایشان فرستاده شــده که
ظاهرا تایید شده است .وی درادامه با اشاره
به برخی اسامی مطرح شده برای عضویت
در کابینه دوازدهم گفت :با همه اینها به نظر
می رسد دکتر روحانی این دوره کابینه قابل
قبولی ارائــه دهد .البته اختالفاتی با آقای
جهانگیری درب ــاره ترکیب تیم اقتصادی
دولــت دارد .معاون اول به عنوان فرمانده

قرارگاه اقتصاد مقاومتی ،خواستار تغییراتی
است که ظاهرا نظر وی تامین نشده است
بنابراین احتمال دارد این مسئولیت قرارگاه
نیز در دولت آینده به نهاوندیان سپرده شود.
جواد کریمی قدوسی تصریح کرد :در جلسه
اخیری که گویا آقای عارف با آقای روحانی
داشته اند اینقدر تلخ صحبت می کند که
رییس جمهور جلسه را تعطیل می کند اما
اصولگرایان فشاری به دکتر روحانی نیاورده
اند به جز آقای رحمانی فضلی که آن هم از
دوستان آقای الریجانی رئیس مجلس است .

معاون وزیر ارشاد :جلوگیری از برگزاری کنسرت مجوزدار معنایی ندارد
معاونامورهنریوزیرفرهنگوارشاداسالمی
گفت:زمانیکهمجوزبرگزاریکنسرتازسوی
مراجع ذیصــاح صادر می شود جلوگیری
از بــرگــزاری آن بــی معنی اســت زیــرا وقتی

مجوزی صادر می شود یعنی این که هیچ یک
از مسئوالن استان با این کار مخالف نیستند.
علیمرادخانیدرگفتوگوباایرنادربارهعلت
لغو کنسرت شهرام ناظری بیان کرد :در این

زمینهنکاتخاصیوجودداردکهفردا (امروز)
با حضور مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی از نزدیک مورد بررسی قرار خواهد
گرفتوگزارشآنمتقابالمنتشرخواهدشد.
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