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موافقت کانال خرید برجام
با  5درخواست ایران

...

موضوع اعمال ماده  ۴۷۷قانون آیین دادرسی
کیفری و درخواست رسیدگی مجدد ،وکالت
مرتضوی را قبول کرده ،در پاسخ به این سوال که
آیا حکم صادر شده از دیوان عالی کشور درباره
درخواست اعمال ماده  477به او ابالغ شده یا
خیر ،گفت« :نه .حتی دیوان حکم رد درخواست
اعاد ه دادرسی را نیز به ما ابالغ نکرد».

ویژه های خراسان
لغو مجوز احمدی نژاد درباره ایجاد یک
کارگروه ویژه
در حالی که بر اســاس پیشنهاد وزیــران عضو کارگروه
توسعه حمل و نقل عمومی دولت نهم در سال  1389که
به تایید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت نیز رسید،
کارگروه ویژه ای با نام "راهبری دفاتر پیشخوان خدمات"
با حضور  11مسئول مهم کشوری تشکیل شده بود ،یک
مسئول ارشد اجرایی طی روزهای اخیر با صدور ابالغیه
ای به اعضای کابینه ،اعالم کرده حسب موافقت با پیشنهاد
واصله از سوی دو عضو دولت ،این مجوز رئیس جمهور وقت
لغو می شود.

هشدار  2شغله بودن به برخی اعضای
شورای شهر
بر اســاس ابالغیه جدید یک مقام مسئول به تعدادی از
سازمان ها و نهادها ،با اشاره به اصالحات به عمل آمده در
ماده  32قانون تشکیالت و انتخابات شوراهای اسالمی
کشور که  21مرداد سال گذشته رسما منتشر شد ،متذکر
شده است عضویت در هیئت مدیره و هیئت رئیسه تشکل
های صنفی تابع قانون نظام صنفی به ممنوعیت های
پیشین برای اعضای شوراهای اسالمی کشور اضافه شده
بنابراین اعضای شوراهای مذکور در صورت عالقه مندی
به عضویت در هیئت مدیره یا هیئت رئیسه این تشکل ها،
باید استعفانامه رسمی خود را ارائه کنند و تسلیم اعتبارنامه
نیز منوط به ارائه مدرک رسمی پذیرش استعفای آن ها از
عضویت در شورا خواهد بود.

...

گفته ها و چهره ها

▪وکیل مدافع اولیای دم مرحوم روحاالمینی:
قــوه قضاییه به طــور جــدی ایــن موضوع را در
دست پیگیری دارد

با وجود برخی شایعات مبنی بر دستگیری مرتضوی در شهرری

بازداشت سعید مرتضوی تایید نشد
در حــالــی کــه در ســاعــات پــایــانــی جمعه شب
پایگاه خبری انصاف نیوز مدعی شد که سعید
مرتضوی محکوم پرونده کهریزک در شهر ری
تهران بازداشت شده ،وزیر دادگستری و چند
خبرگزاری صبح دیــروز ایــن مسئله را تکذیب
کردند.بااینحالمقاماترسمیدستگاهقضایی
تا لحظه تنظیم این گزارش دربــاره این موضوع
اظهارنظری نکرده اند .به گزارش ایسنا ،آوایی
وزیر دادگستری در واکنش به اخباری مبنی بر
دستگیری مرتضوی در شهرری ،گفت« :طبق
خبری که به من دادند دستگیری مرتضوی در
شهرری تایید نشده است و من این موضوع را
تایید نمیکنم ».در عین حال همسر مرتضوی
در اظهارنظری عجیب از سرنوشت او ابــراز بی
اطالعی کرد! هما فالح تفتی که چند روز پیش
با اعالم تالش مرتضوی برای پیاده کردن ماده
 477گفته بــود« :مگر میشود از ایشان خبر
نداشته باشم ،ایشان در تهران است اما در منزل

آیت ا ...نوری همدانی از مراجع تقلیدتصریح کرد:
عده ای می خواهند بین نیروهای
مسلح اخــتــاف ایــجــاد کنند،
این ها بدانند سپاه و ارتش دو
بــازوی قدرتمند نظام هستند
و هرکسی سپاه را تخریب یا
تضعیف کــنــد ،خائن یا
جاهل است / .حوزه
اشرف بروجردی فعال سیاسی اصال حطلب با
بیان این که گروههایی به نام گروههای فشار وجود
دارند که میخواهند آقای روحانی به موفقیت دست
پیدا نکند ،افزود :جامعه از دیرباز نشان داده است
کــه تمایل بــه اصال حطلبی
دارد ،قطعا در انتخابات
آینده چهرهای را انتخاب
مـــیکـــنـــد کــــه وجــهــه
اصال حطلبی داشته
باشد / .ایلنا
سید محمد حسینی عضو شـــورای مرکزی
جبهه مردمی نیروهای انقالب تأکید کرد :بهرغم
آشفتگیهای اقتصادی و مشکالت عدیده مردم،
دولــت فعلی سعی دارد این معضالت را به گردن
دولتهای نهم و دهم بیندازد و به جای آن که ضعفها
و اشکاالت را بپذیرد و چاره اندیشی کند ،میخواهد
کاستی ها و معضالت موجود را به
طــور کلی از عهده خــود خارج
نشان دهــد یا حتی برخی از
واقعیتها را انــکــار کند/ .
باشگاه خبرنگاران

ایسنا -نشستهای کارگروه کانال خرید برجام به صورت ماهانه در وین برگزار می شود و درخواستهای واصل شده از سوی متقاضیان فروش اقالم موضوع کانال خرید مورد بررسی
قرار میگیرد .آخرین جلسه این کارگروه ۲۴اسفند ۱۳۹۶برگزار شد.بر اساس نهمین گزارش سه ماهه وزارت خارجه  ،جلسات کانال خرید برجام برای اقالم با کاربری دو گانه به صورت
منظم برگزار و در این دوره پنج درخواست به کانال خرید ارائه شد که هر پنج درخواست تایید شده است .پیشتر ایران به روند کند بررسی درخواستها در کانال خرید اعتراض کرده بود.

نیست ».این بار در گفت و گو با اعتمادآنالین در
پاسخ به این سوال که «آیا خبر بازداشت همسرتان
را تایید میکنید؟» گفت« :من هیچ خبری از
آقــای مرتضوی ن ــدارم ».ماجرای اجــرای حکم
سعید مرتضوی از آن جا آغاز شد که  10روز پیش
محسنیاژهایسخنگویقوهقضاییهدرگفتوگو
با خراسان گفته بود :حکم جلبش صادر شده ولی
هنوز متأسفانه گیرش نیاورده اند .هفته گذشته
نیز دادستان تهران از صدور «دستورات الزم برای
اجرای حکم» مرتضوی خبرداده بود.
▪ بازداشت او را نه رد می کنم و نه تأیید

در همین حال وکیل سعید مرتضوی ضمن عدم
تایید یا رد بازداشت مرتضوی تا ظهر شنبه ،گفت:
اگر از آقای مرتضوی خبر ندارید ،دلیل بر پنهان
شدن شان نیست بلکه ایشان به دنبال احقاق
حق خــودش اســت .سعید ایوبی که با انصاف
نیوز گفت و گو می کــرد ،با اشــاره به این که در

در همین حال ،وکیل مدافع اولیای دم مرحوم
روحاالمینی درباره خبر بازداشت سعید مرتضوی
در گفت وگو با انوار خبرنگار خراسان با بیان این
که مرتضوی هنوز بازداشت نشده است تاکید
کرد :در همین باره روز گذشته به دادسرا مراجعه
کردم و مقامات دادســرا اعالم کردند که پیگیر
بازداشت مرتضوی هستند .میرمجید طاهری
درادامه افزود :قوه قضاییه به حساسیت موضوع
اشــراف دارد به همین دلیل به طور جدی این
موضوع را پیگیری می کند ،ما نیز آمادگی خود
را برای هرگونه همکاری به قوه قضاییه اعالم
کرده ایم .وی تاکید کرد :قوه قضاییه همواره به
هرنوع تخلف قضات حساس بوده و هست ،اطالع
دارم قوه قضاییه به طور جدی با قضات متخلف
برخوردکردهاستاماشایدبهخاطربرخیمسائل
اطــاع رسانی نمی شود  .وی دربــاره حیدری
متهم دیگر پرونده کهریزک افزود :در یک نمونه از
این قبیل آقای حیدری ویک قاضی دیگر( حسن
زارع دهنوی ) به انفصال ازخدمت محکوم شدند
البته حیدری در پرونده دیگری محکوم به زندان
شده و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت
است .طاهری تاکید کرد :قوه قضاییه در برخورد
با هیچ کس تعارف ندارد.اما این که چیزی مانع
دستگیری مرتضوی شده است را باید مسئوالن
اجرای احکام پاسخ بدهند.

رایزنی دی میستورا و جابری
انصاری در تهران
نمایندگان ایران و سازمان ملل درباره آخرین تحوالت سوریه و راه های
اجرایی کردن توافقات آستانه برای پایان بحران سوریه و اعاده صلح و
ثبات به این کشور رایزنی و تبادل نظر کردند .به گزارش ایسنا ،استفان
دی میستورا در چارچوب سفر خود به پایتخت های کشورهای ضامن روند
آستانه روز گذشته وارد تهران شد و با حسین جابری انصاری دستیار ارشد
وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی دیدار و گفتوگو کرد .در این دیدار که با
ضیافت ناهار دستیار ارشد وزیر امور خارجه به افتخار نماینده ویژه دبیرکل
سازمان ملل متحد در امور سوریه و هیئت همراه ادامه یافت ،دو طرف
درباره آخرین تحوالت سوریه ،راههای اجرایی کردن توافقات آستانه و سند
پایانی کنگره گفت وگوی ملی سوریه در سوچی و همچنین همکاری های
جمهوری اسالمی ایران و سازمان ملل متحد برای پایان بحران سوریه و
اعاده صلح و ثبات به این کشور رایزنی و تبادل نظر کردند.
گفتنی است درحالی که استفان دی میستورا برای دیدار با مقامات ایران
در تهران حضور یافته است و به رغم اعالم حضور وی در نشست غیررسمی
شورای امنیت دربــاره سوریه ،این نشست بدون حضور وی و با شرکت
اعضای این شورا در سوئد برگزارشد .دی میستورا قرار است در روزهای 3
و  4خرداد امسال درکنفرانس بروکسل با موضوع سوریه حضور یابد و پس
از آن نیز به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خود را ارائه دهد .وی پیش
از حضور درتهران ،در مسکو و آنکارا با مقامات این کشورها درباره اوضاع
سوریه به رایزنی پرداخته بود.

نماینده اهواز :دستگیر شدگان در اعتراضات اخیر طی  2روز آزاد می شوند
نماینده اهــواز از دستگیری حدود  150نفر معترض در
جریان برخی اعتراض ها در اهــواز خبر داد و گفت که
بازداشتیها طی دو روز آزاد میشوند.
پخش یک برنامه تلویزیونی از شبکه دوم سیما در دومین روز
ن ماه امسال اعتراض جمعی از مردم اهواز و برخی از
فروردی 
شهرهای استان خوزستان را به دنبال داشت.
به گزارش جماران ،برخی اعتراضات با وجود تذکر شورای
نظارت بر صداوسیما به مسئوالن این سازمان و درخواست
بــرای عذ رخواهی از مــردم بهعلت بیتوجهی مسئوالن
صداوسیما همچنان ادامه دارد.

سردار فضلی فرمانده دانشگاه افسری و
تربیت پاسداری امام حسین (ع) شد

بازدید نمایندگان از  ۵سفارتخانه ایران
در خارج از کشور

باشگاه خبرنگاران -سرلشکر جعفری فرمانده کل
سپاه پاسداران ،طی حکمی سردار فضلی را به سمت
فرماندهی دانشگاه افسری و امام حسین (ع) منصوب
کرد.پیش از این سردار صفاری فرمانده دانشگاه افسری
و تربیت پاسداری امام حسین (ع) بود.

مــیــزان -محمدابراهیم رضایی عضو هیئت رئیسه
کمیسیونامنیتملیمجلسبااشارهبهسفرهایاعضای
این کمیسیون به سفارتخانههای ایران در خارج از کشور
گفت:نمایندگانتاکنونازسفارتخانههایایراندرایتالیا،
اسپانیا،آلمان،فرانسهوانگلیسبازدیدداشتهاند.

کاظمنسب الباجی نماینده مردم اهواز در مجلس ،در
تشریح جزئیات این موضوع به جماران ،گفت :ما بارها و
بارها موضوع را با مسئوالن صداوسیما درمیان گذاشتیم
و حتی به آقــای علی عسگری ،رئیس صداوسیما نامه
نوشتیم که از مــردم عذرخواهی کنند امــا تا به امــروز
معذرتخواهی نکردند.
کاظمنسب الباجی اظهارکرد :همه تجمعات و اعتراضات،
مدنی بود و هیچ تخریبی صــورت نگرفته اســت .تمامی
اعتراضها در لوای کالم بوده و کام ً
ال نیز کنترلشده است.
معترضان به هیچ عنوان قصد ندارند کشور را به سمت

ناآرامی ببرند یا کاری کنند که به نظام لطمه وارد شود.
نماینده اه ــواز دربـــاره آخــریــن وضعیت بازداشتیها
گفت:بنابر اقوال مسئوالن امنیتی طی روزهای گذشته،
کماکان منتظریم که همه بازداشتشدگان در یکی ،دو روز
آزاد شوند .تاکنون حدود  ١٥٠نفر از معترضان بازداشت
شدهاند .
وی گفت :هیئت رئیسه مجلس ،به شــورای نظارت بر
صداوسیما ماموریت رسیدگی داد و قرار است در آینده
نزدیک با حضور مسئوالن رده باالی صداوسیما موضوع را
مورد رسیدگی قرار دهیم.

گفت و گوی روز

روح االمینی :روزنامه خراسان محکم و
بدون قضاوت پرونده کهریزک را پوشش
داده است
انوار -عبدالحسین روح االمینی شاکی پرونده کهریزک
با اشاره به پیگیری های رسانه ای درباره این پرونده تاکید
کرد :روزنامه خراسان از ابتدا به خوبی  ،محکم و به دور
ازهرگونه قضاوتی این موضوع را پوشش داده است .پدر
مرحوم محسن روح االمینی یکی از جان باختگان حادثه
کهریزک که با خبرنگار خراسان گفت و گو می کرد ،با بیان
این که رسانه ها نقش مهمی در این باره داشتند افزود:
متاسفانه بعضا برخی رسانه های اصولگرا در این باره
سکوت کردند و این جای تعجب دارد .شاکی مرتضوی در
پرونده کهریزک ،تاکید کرد :این عملکرد موجب خدشه
در اجرای عام عدالت و دفاع از حقیقت است ،این درحالی
است که رهبری معظم انقالب از همان ابتدا قاطعانه واقعه
کهریزک را جنایت خواندند و مصرانه بر پیگیری و احقاق
حقمظلوماناینواقعه تاکیدداشتندودرمقطعیفرمودند
که «عنوان مجرمانه اگر صدق کند حاشیه امنی برای هیچ
کسی وجود نــدارد ».روح االمینی افــزود :روزنامه های
جریان اصالحات هم به دلیل سابقه مرتضوی اخبار مربوط
به این پرونده را پیگیری می کنند.اما روزنامه خراسان
خصوصا ،از ابتدا به خوبی ،محکم و به دور ازهرگونه
قضاوتی این موضوع را پوشش داده است.وی همچنین
از عملکرد خبرگزاری مهر و نشریه های مثلث و پنجره در
انتشار اخبار پرونده کهریزک و مرتضوی تقدیر کرد.

...

دیپلماسی
روحانی فرا رسیدن روز ملی و سالگرد
استقالل سوریه را تبریک گفت
مهر-دکترروحانی رئیسجمهورکشورمان در
پیامیبهرئیسجمهورسوریه،ضمنتبریکفرا
رسیدن روز ملی و سالگرد استقالل این کشور
تاکید کرد :دولت ایران همان گونه که در مبارزات و مقابله با
تروریسم کنار ملت سوریه بوده ،آمادگی دارد در امر بازسازی
سوریهنیزباتمامیامکاناتدرکنارشماباشد.

...
خبر

جمعی از استادان دانشگاههای تهران
اظهارات برخی مسئوالن در تضعیف امنیت
کشور را محکوم کردند
فارس-جمعیازاستاداندانشگاههایتهران
در محکومیت اظهارات نسنجیده برخی از
مسئوالندرتضعیفامنیتکشوروسپاهتاکید
کردند:کارگزاراندربسترامنیتفراهمآمدهازخونفرزندان
ملت،برایرونقکسبوکارایرانیانچهکردهاند؟
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