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دفاع پرس -سخنگوی سپاه با تاکید بر این که سپاه نمیتواند درباره مشکالت مردم بیتفاوت باشد زیرا از جنس مردم است و ما نمیتوانیم نظاره گر باشیم ،تصریح کرد:
حضور و ایفای نقش موثر و تعیین کننده سپاه در عرصه سازندگی ،با اجرای پروژههای عظیم ملی و کمک به دولتها در خدمت به مردم بوده است و سپاه همواره با اقتدار
و دغدغهمندی برای حل مشکالت مردم گام بر میدارد.سردار شریف افزود :سپاهزاده انقالب است وهویت انقالبی خود رااز والیت پذیری ومردمی بودن میگیرد.

سردار شریف :سپاه نمی تواند به مشکالت مردم
بی تفاوت باشد

...

چهره ها و گفته ها
آذر منصوری عضو ارشد حزب اتحاد ملت ایران
با بیان این که رئیسجمهور عالوه بر نقد تیم همراه
خود ،باید به ترمیم آن بپردازد ،تاکید کرد :روحانی
باید با به کارگرفتن افرادی که توان همراهی با او و
برنامههای دولت را دارند ،فضای یاس
و ناامیدی موجود در کشور را از بین
ببرد / .ایلنا
محمد سالمتی فعال سیاسی
اصالح طلب با اشاره به این که خوب و بد کار روحانی
به حساب اصالح طلبان هم ریخته می شود ،گفت:
دولت همه تخم مرغ هایش را در سبد برجام گذاشت
که کار نادرستی بود .وی تأکید کرد :روحانی اگر
می خواهد وجهه خوبی از خــود به
جــای بــگــذارد ،باید در کارهایش
تحرک بیشتری نشان بدهد.
/مهر

...
احزاب

عارف:برخیاعضایکابینهدرهدایتانتخابات
هیئترئیسهمجلسعلیهماعملکردند
رئیس فراکسیون امید مجلس تأکید کرد :در جریان اولین
دور انتخابات هیئت رئیسه مجلس دهم کسانی که مقابل
ما ایستادند از اصولگرایان نبودند بلکه برخی از اعضای
کابینه عمال در هدایت انتخابات هیئت رئیسه در مقابل ما
عمل کردند .به گزارش ایسنا ،محمدرضا عارف در نشستی
با اعضای ادوار انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران
گفت :نمیخواهم بگویم عملکرد فراکسیون امید بینقص
اســت امــا بسیاری از فعالیتهای ما در فراکسیون امید
تحتالشعاع برخی مسائل حاشیهای قــرار می گیرد.وی
با بیان این که هیچ گاه موافق تحریم انتخابات نبوده ام و
نخواهم بود ،تاکید کرد :ما (اصالح طلبان) خود را جزء اصلی
نظام میدانیم و اجازه نمیدهیم سرنوشت کشور به خاطر
برخی کج سلیقگیها به مخاطره بیفتد برای همین همیشه
حضوری فعال در تمامی عرصه ها خواهیم داشت و تا زمانی
که مردم بخواهند ،برای پاسخ گویی به مطالبات آن ها در
عرصهخواهیمماند.ویبابیاناینکهبهدنبالفرصتطلبیو
تسویهحسابنیستیم،افزود:درمقطعفعلیمردمازمسئوالن
صداقت در گفتار و رفتار را میخواهند باید با مردم صادق
باشیمواجازهندهیماعتمادیکهبهجریاناصالحاتکردند،
به خاطر برخی سوء تدبیرها و عملیات روانی خدشهدار شود.

پیام تسلیت رهبرمعظم انقالب به مناسبت درگذشت امام جمعه شیراز

حــضــرت آیـــــتا ...خــامــن ـهای رهــبــر معظم
ِ
درگذشت
انقالب اسالمی با صــدور پیامی
حجتاالسالم آقای حاج شیخ اسدا ...ایمانی
امام جمعه شیراز را تسلیت گفتند .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی
به شرح زیر است« :بسم ا ...الرحمن الرحیم،
با تأسف و تأثر خبر درگذشت عالم مجاهد جناب حجت
االسالم آقای حاج شیخ اسدا ...ایمانی امام جمع ه خدوم
وپرتالششیرازرادریافتکردم.اینروحانیخدمتگزار

و انقالبی در طول سالیان دراز ،همواره در
صفوف مقدم مجاهدات اجتماعی و انقالبی
حضور داشته و در جایگاه برجسته امامت
جمعهوعضویتمجلسخبرگانوفعالیتهای
متعددعلمیواجتماعیومردمی،متعهدانهبه
انجام وظایف خطیر پرداختهاند .فقدان این
عا ِلمبصیروصدیق،ضایع هایبرایروحانیت
و مــردم عزیز شیراز و استان فــارس اســت .این جانب به
خاندانمکرموبازماندگانآنمرحومونیزبهعالقهمندان
و شاگردان ایشان و به عموم مردم شیراز و فارس به ویژه

جامع هروحانیتآنمنطقهتسلیتعرضمیکنمورحمت
ومغفرتالهیرابرایایشانمسئلتمینمایم.سیدعلی
خامن های؛  ۱۸اردیبهشت .»۱۳۹۷
▪پیکر آیت ا ...ایمانی امروز تشییع می شود

آیتا ...ایمانی نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان
رهبری و امام جمعه شیراز دوشنبه شب پس از تحمل
یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت .پیکر این عالم
ربانی امروز ساعت  ۹در شیراز و فردا در حرم حضرت
معصومه (س) درقم تشییع و پس از اقامه نماز توسط

شورای شهرتهران  2گزینه نهایی شهرداری تهران را انتخابکرد

حسینی مکارم و افشانی درفینال«بهشت»

در روزی که رئیس شورای شهر تهران از عمل جراحی محمدعلی
نجفی شهردار سابق پایتخت خبرداد ،دو گزینه نهایی شهرداری
انتخاب شدند تا در رای گیری نهایی که هفته آینده انجام می شود،
یکی از این دو نفر،با رای اعضای شورای شهر سکان دارشهرداری
تهران شود .به گزارش خراسان ،ایلنا و فارس در شصت و دومین
جلسه شــورای شهر تهران پس از انصراف حجتا ...میرزایی
را یگیری میان حسینی مکارم  ،افشانی ،محمود حسینی و
پیروزحناچی صبح روز گذشته انجام شد و سمیع ا ...حسینی
مکارم و محمدعلی افشانی به عنوان دو گزینه نهایی شهرداری
انتخاب شدند .هرچند تعداد آرای نامزدها به طور رسمی اعالم
نشد اما بر اساس برخی شنیده ها افشانی۱۵رای مکارم حسینی
 ۱۱رای و حناچی  ۱۰رای کسب کردند.
محسن هاشمی رئیس شــورای شهر تهران در حاشیه جلسه
شورای شهر تهران گفت :در این جلسه دو نامزد نهایی شهرداری
تهران انتخاب شدند .خوشبختانه دو نفر از بین چهار نفر انتخاب
شدند و این دو گزینه جلسات جداگانه با کمیسیونهای مختلف
شورای شهر خواهند داشت و یک جلسه هم اندیشی نیز با حضور

حاشیه نگاری خبرنگار
خراسان از جلسه روز
گذشته شورای شهر

این دو گزینه برگزار میشود .وی ادامه داد :در نهایت روز یک
شنبه 23اردیبهشت انتخاب شهردار تهران از بین این دو نفر
اولین دستور جلسه شورا خواهد بود .وی در پاسخ به این سوال
که آیا ممکن است این دو گزینه انصراف دهند ،تصریح کرد :پیش
گویی نکنید و اگر فشار نیاورید این ها میمانند .هاشمی همچنین
درخصوص حضور نام مکارم در پرونده امالک نجومی افزود :آقای
مکارم تبرئه شد و من ترجیح میدهم در این باره صحبت نکنم.

فراخبر

سوابق  2گزینه اصلی شهرداری تهران
سید محمدعلی افشانی سیاستمدار اصالح طلب ،عضو شورای
مرکزی حزب اعتماد ملی و استاندار فارس در دولت یازدهم
است .وی معاون سابق وزیر آموزش و پرورش و رئیس سابق
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور بوده است.
در سابقه افشانی معاونت استانداری استانهای کهگیلویه و
بویراحمد ،خوزستان و سمنان نیز به چشم میخورد .سمیع
ا ...حسینی مکارم دیگر گزینه شهرداری تهران هم که پس از
قبول استعفای محمدعلی نجفی از سوی اعضای شورای شهر

به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب شده  ،در معاونت
مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران به عنوان معاون نجفی
فعالیت کرده است .وی در سوابق کاری خود ،مدیر اداره آموزش
و پــرورش منطقه  ۱۴تهران ،معاون اداری و مالی آمــوزش و
پرورش تهران و مدیر کل مدارس شبه قاره هندو مدیرکل بودجه
و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش را دارد .حسینی مکارم در
طول دولتهای نهم و دهم از آموزش و پرورش جدا شده و به
سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران و پست بانک رفت.

دانش پور
* شنیده ها حاکی از آن اســت که
نجفی شهردار سابق به این دلیل
که ترکیب تیم مدیریتی وی تغییری
نکند ،تمایل دارد مکارم حسینی
جانشین او باشد.
* رئیس شورای شهر تهران در پاسخ
به خبرنگاری که پرسید ،برخی از
اعضای شورا از انتخاب این دو نامزد
ابراز شگفتی کرده اند ،گفت :بعید
می دانم شاید در خصوص یکی از آن
ها دچار شگفتی شده باشند اما آن
چه که مشخص شد  ،آرای خودشان
بود.
* هاشمی درباره این که برخی هنوز
امــیــدوار هستند کــه شما شهردار
شوید اظــهــار کــرد :از آن هــا تشکر
میکنم.ان شــاءا ...به آرزوی شان
برسند.
* محسن هاشمی در سخنان پیش
ازدستور جلسه روز گذشته از جراحی
محمدعلی نجفی شهردار پیشین
خبر داد و گفت :عمل جراحی وی
روز دوشنبه انجام شد و خوشبختانه
شرایط ایشان خوب است .برای وی
آرزوی بهبودی و سالمتی دارم.

...
مجلس

آیت ا ...مکارم ،به خاک سپرده میشود .رئیس جمهور،
رئیس مجلس خبرگان رهبری ،رئیس قوه قضاییه،
رئیس مجلس شــورای اسالمی،آیت ا ...علم الهدی
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی  ،جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،مجمع نمایندگان استان فارس ،وزیر
اطالعات و برخی دیگر از چهره های برجسته سیاسی و
دینی در پیام های جداگانه ای ارتحال این عالم مجاهد
را تسلیت گفتند  .این عالم برجسته چندی پیش طی
نامهایبهرهبرمعظمانقالبازسمتامامتجمعهشیراز
و نمایندگی ولی فقیه در استان فارس استعفا داده بود.

پاسخ های وزیر
اطالعاتبهسؤاالت
امنیتینمایندگان
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی
مجلس در تشریح جلسه ایــن کمیسیون گفت:
تمامی نمایندگان سؤالکننده از حجت االسالم
سیدمحمود علوی وزیر اطالعات از پاسخهای وی
در کمیسیون قانع شدند.
به گزارش خانه ملت ،سید حسین نقوی حسینی
گفت :وزیر در پاسخ به سوال صادقی گفت که درباره
دختر آیت ا ...آملی الریجانی بررسی کارشناسی
کردیم و دریافتیم همه ادعاها دروغ و کذب محض
بوده و نسبت جاسوسی دادن به وی اساس ًا دروغ
و کذب است و فردی هم که این مطالب را اشاعه
کرده بود  ،اعتراف کرده که اقداماتش کذب بوده
و واقعیت نداشته است که صادقی از این پاسخ
قانع شد.
وی با اشــاره به ســوال دیگر صادقی که از سوی
جمعی از نمایندگان تهران درباره شکایت فرزند
داریــوش فروهر مبنی بر به قتل رسیدن پدرش و
نتایج آن و علت توقیف گذرنامه وی در فرودگاه
و بازجویی از وی مطرح شد ،به پاسخ های وزیر
اطالعات به این سوال اشاره و بیان کرد :علوی در
پاسخ گفت که اجازه مراسم برای فروهر هر سال
داده می شــود و هیچ کس معترض آن ها نشده
است،اما در خصوص سوء استفاده دیگران از مراسم
آن ها  ،طبیعی است که اقدام می شود .نماینده
مردم ورامین ادامــه داد :وزیر گفت که وزارت با
کسانی که در خصوص گذرنامه ایشان برخورد
کرده بودند ،برخورد کرد و در هر جایی که با فردی
برخورد خالف ضوابط شود ،وزارت برخورد می کند
که در نهایت صادقی از پاسخ های وزیر قانع شد.

قانعشدنمشروطنمایندهمشهدازتوضیحات
وزیرارشاددربارهیارانهکاغذنشریات

پاسخ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به سوال نصر ا ...پژمانفر
نماینده مشهد و کالت درخصوص «نحوه و دالیل تخصیص
یارانه کاغذ نشریات و مطبوعات» درصحن مجلس درنهایت
منجر به آن شد که نماینده سوال کننده با اعالم قانع شدن،
از رای گیری آن در صحن صرف نظر کند.
به گــزارش خراسان و خانه ملت ،نصر ا...پژمانفر نایب
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح سوال خود
درخصوص یارانه مطبوعات و آییننامه مصوب هیئت
وزیران درباره حمایت از روزنامهها و مطبوعات اظهار کرد:
وزارت فرهنگ و ارشــاد با چه مجوزی برخالف مصوبه
هیئت وزیران اقدام به تفکیک روزنامه ها و مطبوعات در
قالب دو دسته دولتی -عمومی و خصوصی کرده است؟
وی با بیان این که وزارت ارشاد غیرمستقیم به روزنامههای
دولتی یارانه میدهد ،افــزود :دستورالعمل نحوه توزیع
یــارانــه مطبوعات در ایــن وزارتخانه باید متوقف شود.
همچنین سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در پاسخ به سوال مطرح شده گفت :تا پیش از سال  88در
حوزه یارانه ها ،کاغذ به طور یارانه ارزی در اختیار حوزه نشر
و مطبوعات قرار می گرفت.
وی بــا اشـــاره بــه ایــن کــه در آن ســال  3254نشریه در
کشور وجــود داشــت ،اظهار کــرد :امــا ایــن رقــم در پایان
ســال  96با توجه به مجوزهای صــادر شــده به بیش از
 11هــزار نشریه افزایش یافته اس ــت .از ایــن رو به رغم
این که میزان یارانه اختصاص یافته به کمتر از دو برابر
افزایش یافت ،اما مجوزها سه برابر شد ،بنابراین شرایط
اقتضا می کرد تغییراتی در دستورالعمل به وجود بیاید.
یکی از تغییرات این بوده که نشریات دولتی یا نشریات
عمومی که منابع باالسری مناسبی دارند ،مشمول یارانه
نشوند .وی اضافه کرد :هرچند این اتفاقات در دوره وزارت
این جانب رخ نداده است که بخواهم از آن دفاع کنم اما
صرفا ماجرا و آن چه را در گذشته در این خصوص رخ داده
است ،تعریف کردم به این دلیل معتقدم از نظر کلیت می
توانیم این دستورالعمل را همچنان اجرا کنیم.
وی همچنین با اشاره به انتقاد نماینده مردم مشهد در
خصوص آن که آگهی ها صرفا به روزنامه های دولتی داده
می شود ،توضیح داد :این موضوع به هیچ وجه ربطی به
یارانه ها ندارد و سازمان های دولتی از بودجه خود این
آگهی ها را سفارش می دهند و از آن جا که ارتباطی به یارانه
ها ندارد نمی توانیم برای سازمان های دولتی محدودیت
ایجاد کنیم چون ممکن است بگویند برای اطالع رسانی
باید به روزنامه های متعددی آگهی دهند.
وزیــر فرهنگ در این خصوص توضیح داد :البته وزارت
فرهنگ مانع ارسال تمامی آگهی های سازمان های دولتی
به روزنامه های صرفا دولتی شده است .
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