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روایت حاجی دلیگانی از پیامک های دولتی ها
به نمایندگان علیه وزیران

...

ویژه های خراسان
وام غیرمجاز به دولتی ها بدهید ،شالق
می خورید
طبق بخشنامه یک نهاد نظارتی به مسئوالن اقتصادی
کابینه ،با اشاره به ممنوعیت هایی که قانون بودجه امسال
برای پرداخت تسهیالت از محل اعتبارات دولتی ،منابع
داخلی ،کمک ها و درآمدهای کلیه دستگاه های اجرایی
به مدیران عامل ،اعضای هیئت مدیره ،روسا و مدیران
دستگاه های دولتی در نظر گرفته ،تاکید شده است تخلف
از این موضوع در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در ماده  598قانون
مجازات اسالمی یعنی جبران خسارات وارد شده و شالق
تا  74ضربه محکوم میشود.

دستور یک وزارتخانه برای عدم اجرای
ساعت کار جدید ادارات
بر اساس نامه روزهــای اخیر یک وزارتخانه اقتصادی به
سازمان ها و ادارات زیرمجموعه ،با تاکید بر این که ابالغیه
استانداری تهران در خصوص تغییر ساعت کار ادارات
دولتی ،مربوط به دستگاه های استان تهران است ،متذکر
شده ،بخشنامه مذکور مشمول دستگاه های ستادی و
ملی مستقر در پایتخت نیست و محدوده کار کارکنان این
وزارتخانه و سازمان های ملی ،تا زمان صدور مصوبه ای
جدید از طرف هیئت وزیــران ،همان ساعت  8تا  16ماه
های قبل خواهد بود.

...

چهره ها و گفته ها
محسن صــفــایــی فــراهــانــی فــعــال سیاسی
اصال حطلب تاکید کــرد  :برخی مسئوالن به
جای این که نگران کشور باشند ،نگران گروههای
سیاسی و اهــداف حزبی خودشان هستند و این
جــای تاسف دارد.قــبــ ً
ا هــم گفتم اگــر در دولــت
اصــاحــات هــر  9روز یــک بار
بحران درست میکردند ،در
این پنج سال دولت روحانی
هر روز بحرا نسازی
میشود! /ایلنا

اظهارات صریح توکلی و صادقی درباره فساد برخی نمایندگان
توکلی :مفسدان نمی گذارند اصالحی در کشور صورت گیرد

احمد توکلی و محمود صادقی نمایندگان سابق و فعلی
مردم تهران در مجلس روز گذشته در میزگردی با موضوع
«بررسی فساد در کشور» به ارائــه توضیحاتی دربــاره
فساد در میان برخی بخش ها و حتی نمایندگان مجلس
پرداختند .به گزارش فارس ،در این جلسه احمد توکلی با
بیان این که «فساد سازمانیافته ،شبکهای است که هوای
یکدیگر را دارند» افزود :اگر از مجلس بپرسید چرا میزان
حقوق و مزایای مدیران را طبق قانون برنامه ششم در
سامانه بارگذاری نمیکنند ،میگویند دولت هم این کار
را انجام نمیدهد و اگر از دولت هم بپرسید چرا بارگذاری
نمیکنند ،میگویند قوه قضاییه هم این کار را انجام
نمیدهد .نماینده سابق مجلس تصریح کرد :حقوقها
معقول نیست ،در شرایطی که مردم گرفتار مشکالت
اقتصادی هستند ،دیگر مسئوالن نمیتوانند حقوق و
مزایای مدیران را بارگذاری کنند ،برخی از حقوق های
مدیران نیز غیرقانونی پرداخت میشود به همین دلیل
سختشاناستمیزانحقوقرااعالمکنند.ویهمچنین
با بیان این که مفسدان نمیگذارند اصالحی در کشور
صورت بگیرد ،افزود :فساد به جایی رسیده که مفسدان به
هم چسبیدهاند و نمیگذارند ساختار کشور اصالح شود،
همان طور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجالس هشتم
و نهم نمیگذاشت ما کارمان را انجام دهیم و در جاهایی
هم موفق میشد اما باالخره در جایی هم موفق نمیشد.
▪نمایند های میخواهد فردی را پیش وزیری ببرد و
حقالقدم میگیرد

وی با بیان این که به لطف خدا فع ً
ال در سطوح باالی
مدیریتی کشور گرفتار فساد نشدیم ،اف ــزود :ممکن
است افراد پاکی در مجلس کم و زیاد شوند اما متأسفانه
امروز اهمیت فراجناحی نیز در مجلس کم شده است به
عنوان مثال نمایندهای میخواهد فردی را پیش وزیری

مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور در
دولت اصالحات ،درباره جایگاه پارلمان اصالحات
تصریح کرد :واژه پارلمان اصالحات ،واژه چندان
صحیحی نیست .باید به جای
اســتــفــاده از ایــن واژه هــا ،از
«مجمع» یا «شــورا» استفاده
کرد/ .مهر
محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه با یادآوری
این که «اخالص در نامه سردار سلیمانی به رئیس
جمهوری کامال روشن است»،
اظهار کرد :نظرات مخالف
بــوی نبود اخــاص و نفاق
می دهد و تاثیری نیز بر
جامعه ندارد/ .ایرنا

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید با بیان
این که امروز با سیاه نمایی روبه رو هستیم که بعضا
توسط کــارگــزاران نظام انجام می شــود ،افــزود:
اکنون در شرایطی هستیم که برخی گمان می کنند
هر قدر انتقادات تندتری داشته باشند ،محبوبیت
و مقبولیت بیشتری کسب می
کنند و این افــراد دیــدن نیمه
خالی لیوان را یک ارزش می
دانند/ .ایرنا

...

ببرد و حقالقدم میگیرد یا برخی از نمایندگان نفوذ را
پیشفروش میکنند به عنوان مثال فردی از آن ها در
انتخابات حمایت میکند و سپس آن نماینده در مجلس،
دین خود را به آنان ادا میکند.

زمینه فساد ،گفت :ما گرفتاری جناحی در کشور داریم ،به
جای این که یکدیگر را متهم کنیم بهتر است برای مبارزه
با فساد با یکدیگر همکاری کنیم ،اگر مبارزه با فساد را
سیاسی کنیم سیستم فلج میشود.

▪انتقاد صریح توکلی از رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس هشتم ونهم

▪روایــت محمود صادقی دربــاره کــارت پــول هــای 5
میلیون تومانی در مجلس

نماینده سابق مجلس در ادامــه سخنانش با انتقاد از
عملکرد رئیس کمیسیون اقتصادی در مجالس هشتم
و نهم گفت :رئیس نابه کار کمیسیون اقتصادی مجلس
هشتم و نهم ذی صالح نبود ولی خوشرو و کار همه راه
بینداز بود اما گزار شهای کمیسیون را تقدیم صحن
مجلس نمیکرد یا ارائه گزارشها را به تأخیر میانداخت
یا ک ً
ال گزارش نمیداد و برای ما مشکل ایجاد میکرد که
خوشبختانه در انتخابات مجلس دهم رد صالحیت شد.
توکلی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سؤالی
درباره مواجهه جناحی با فساد و تسویه حساب جناحی در

به گــزارش ایسنا ،محمود صادقی رئیس فراکسیون
شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس
هم گفت :در سال  ۹۴قانون نحوه رسیدگی به دارایی
مقامات و کارگزاران کشور تصویب و قوه قضاییه به عنوان
مجری این قانون مکلف به تدوین آییننامههای اجرایی
آن طی شش ماه شد اما تا به امروز و با گذشت سه سال
خبری از اجرای این قانون نیست .در مثالی دیگر ماده
 ۲۹قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد که در
پایان سال نخست اجرای برنامه ،سامانه حقوق و دستمزد
مدیران را تاسیس و این قانون را اجرا کند اما تا امروز و

پس از گذشت سه ماه خبری از اجرای این قانون نیست.
نماینده مردم تهران افزود :در این زمینه من بارها با رئیس
دستگاه مجری این قانون که سازمان اداری استخدامی
استتماسگرفتموپیگیراجرایآنشدماماآقایانصاری
میگوید که سامانه مربوط را راهاندازی کرده اند اما برخی
از دستگاهها به ویــژه مجلس شــورای اسالمی که خود
یکی از نهادهای ناظر بر فساد است از بارگذاری اسناد و
مدارک خودداری کرده اند .همچنین من درباره اجرای
تکلیفی که بر عهده کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد
و بر اساس آن باید ساالنه گزارش حسابرسی مجلس را
اعالم و منتشر کند نامهای به رئیس مجلس نوشتهام اما
هنوز حتی خبری از حسابرسی سال  ۹۵مجلس نیست.
صادقی افزود :درباره فساد شبکهای مصادیق مشخصی
درکشوروجوددارد،ازجملهاینمصادیقطرحدرخواست
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بود که در این موضوع
کامال با فساد شبکهای درگیر شدیم .در رسیدگی به این
طرح رانتها و رشوههای بسیاری داده شد که از جمله
آن ها میتوان به اعطای هولوگرام تغییر کاربری به ارزش
یک میلیارد تومان به یکی از اعضای کمیسیون عمران و
بعضا دریافت کارت پولهای پنج میلیون تومانی از سوی
برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد .این موارد بر اساس
گزارشهای کارمندان مجلس به دست آمده است .در
این زمینه برای تغییر کاربری ،سندهایی در دست دارم اما
برای کارت پول سندی برای اثبات وجود ندارد .وی ادامه
داد :درباره دریافت رشوه از سوی نمایندگان مجلس هم
در جلسات کمیسیون و هم در روز رایگیری عالمتهایی
از آلوده شدن نمایندگان مشاهده کردیم .وی ادامه داد:
در زمینه مصونیت گزارشگران و افشاکنندگان فساد نیز
متاسفانهامروزبامعضلیمواجههستیمکهطیآنبهجای
مبارزه با مفسدان ،با افشاکنندگان فساد مبارزه و برخورد
قضایی صورت میگیرد.

محسن رضایی :فرصت رسیدگی به موضوع سپنتا نیکنام را یک سال تمدید کردیم
در شرایطی که در روزهای اخیر به نقل از مصباحی مقدم
گفتهمیشدمحسنرضاییمانعطرحبحثسپنتانیکنام
در مجمع تشخیص شده و حتی این موضوع به تکذیب
مصباحیمقدمرسیدهاست،محسنرضاییدبیرمجمع
تشخیص روز گذشته گفت :بــرای حل پرونده سپنتا
نیکناممهلترسیدگیبهاینپروندهراتمدیدکردیم.در
فروردینمهلتسهماههرسیدگیبهپروندهسپنتانیکنام
تمامشد،اگررسیدگیبهآنراتمدیدنمیکردیم
ن قطعی و از دستور کار
نظر شورای نگهبا 
مجمع خارج می شد .رضایی افزود :با
پیشنهاد این جانب و موافقت آیت
ا ...شاهرودی تمدید رسیدگی

صادق زیباکالم فعال سیاسی اصالح طلب با بیان
این که همه از روحانی بهعنوان رئیسجمهوری
انتظار دارند ولی در قبال اینهمه انتظارات روحانی
چقدر امکانات در اختیار دارد؟ افزود :چند درصد
از بودجه کل کشور در اختیار آقای روحانی است؟
بــاوجــود ایــن متأسفانه آقــای
روح ــان ــی جــزئــیــات آن را
نمیگوید و دود آ نهم در
چشم خــودش مــیرود/ .
اعتمادآنالین
مصطفیمیرسلیمعضومجمعتشخیصمصلحت
نظام گفت :مجمع در جلسات تخصصی کمیسیون
های خود به صورت بی وقفه مشغول تجزیه و تحلیل
شرایط و تحوالت بین المللی و مسائل داخلی برای
چاره جویی های عملیاتی مشکالت و محدودیت
هاییاستکهاحتماالبرکشور
تحمیل خواهد شد .نتیجه
گزارش ها در اختیار دولت
قرار می گیرد/ .ایسنا

باشگاه خبرنگاران -یک نماینده مجلس از پیامک های چهره های دولتی به نمایندگان برای ترغیب آن ها به استیضاح برخی وزیران خبر داد .حسینعلی
حاجیدلیگانی درباره تغییر در تیم اقتصادی دولت ،اظهار کرد :این روزها برخی افراد در دولت به نمایندگان مجلس پیام میدهند که فالن وزیر را استیضاح
کنید یا آن قدر به وی فشار بیاورید تا برکنار شود .وی ادامه داد :هدف برخی دولتمردان این است که رقبای سیاسی خود را از صحنه خارج کنند.

که طبق آیین نامه حداکثر یک سال است ،انجام شد .به
گزارش ایسنا رضایی یادآور شد :حل این نوع اختالفات
به رای دو سوم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز دارد،
به همین دلیل دو هفته پیش بین دو کمیسیون حقوقی و
سیاسی مجمع جلسهای مشترک گذاشتیم تا نظرات آن
ها به هم نزدیکتر شود .وی افزود :این همه فضای شایعه
پراکنی و غوغا ساالری که فرصت طلبان سیاسی ایجاد
می کنند  ،باعث نگرانیهایی است .این افــراد با دروغ
پردازی،محیطعقالنیتصمیمگیریراهدفقراردادهاند.
برخی از آن ها نه به ایران  ،نه به مردم و نه به اقلیتها رحم
نمیکنند و با سیاسی کاری فقط به دنبال منافع خود
هستند.دوروزپیشرئیسکمیسیونشوراهایمجلساز

...

موافقتکمیسیونهایقضاییوسیاسیمجمعتشخیص
با بازگشت «سپنتا نیکنام» به شورای شهر یزد خبر داده
بود .روز گذشته هم کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان
در پاسخ به این سوال که با توجه به مثبت بودن نظر مجمع
تشخیص بر حضور سپنتا نیکنام ،نظر شــورای نگهبان
دراین باره چیست ،گفت :اجازه بدهید من نظر ندهم چرا
که گفته شده تا زمان قطعیت ،مصاحبه ای صورت نگیرد.
شنبه گذشته کمیسیون مجمع تشکیل جلسه داد و بنده
هم حضور داشتم .بحث هایی در این زمینه صورت گرفت
وقرارشدشنبهآیندهدرجلسهعمومیمجمعمطرحشود.
در هر صورت هر چه نظر مجمع باشد ،شورای نگهبان هم
تبعیتمیکند.

درحاشیه
دیدار خانواده های زندانیان ایرانی خارج از کشور با
ظریف

ابتکار ،پیام روحانی درباره برجام را تسلیم نخست وزیر
مالزی کرد

سفیر افغانستان در ریاض :امیدوارم تهران در امور
کشورمان دخالت نکند!

مهر -جمعی از خانواده های زندانیان ایرانی که به بهانه تحریم
های دولــت آمریکا و به درخواست این کشور در کشورهای
مختلف به طور غیر قانونی بازداشت و زندانی شدند ،جداگانه با
ظریف وزیر خارجه دیدار و در خصوص وضعیت پرونده آنان گفت و گو کردند.

ایرنا«-ابتکار»فرستادهویژهروحانی بانخستوزیرمالزیدیدار
کرد .وی در این دیدار پیام مکتوب رئیس جمهور ایران درباره
برجام را تسلیم ماهاتیر محمد کرد .این اولین دیدار یک مقام
رسمی ایرانی از زمان انتخاب ماهاتیر به عنوان نخست وزیر مالزی است .

ایسنا  -کریم سفیر افغانستان در ریاض در پاسخ به ادعای
حمایت ایران از داعش ،القاعده و گروهکهای معارض در
افغانستان ،گفت :امیدواریم ایران در امور داخلی کشورمان
چه به صورت حمایت از معارضان و چه به شکلهای دیگر دخالت نکند.

کدخدایی :گزارش تخلفات انتخابات  88و  96مساوی بود
دروغ گویی برای یک نامزد ،عدم التزام به اسالم محسوب می شود
سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از اظهار نظر یک نماینده
که مدعی بود نمایندگان به جای خدا از شورای نگهبان می
ترسند ،افــزود :نقیض این مسئله این است که بسیاری از
نمایندگان علیه شورای نگهبان صحبت می کنند و شورا هم
آگاهاستبنابرایننمایندگاننبایدازشوراینگهبانبترسند.
وی همچنین با اشاره به گزارش هایی که به شورای نگهبان
می رسد ،گفت :باتوجه به این گزارش ها بین انتخابات 96
و انتخابات  88برابری بود و حتی در مصادیق هم مشابهت
های زیادی بوده است .عباسعلی کدخدایی در گفت و گو با
عصر ایران ،درباره این که آیا تاکنون در بررسی صالحیت
ها ،مسئله تک دوره ای شدن رئیس جمهور پیش آمده است،
گفت :درباره آقای روحانی چنین بحث هایی وجود داشت
ولی در نهایت رای آوردند.
وی ضمن اعالم این مسئله ،درباره تفاوت موضوع عدم احراز
صالحیت که دربــاره تعداد زیادی از داوطلبان نمایندگی
مجلس اعالم می شود ،افــزود :در برخی موارد اطالعات،
آدرس یا مشخصات نداریم .این ها را به این دلیل که حقشان
ضایع نشود ،رد نمی کنیم بلکه می گوییم عدم احراز .این به
این معناست که شما می توانید بعد ًا بررسی و صالحیت فرد
را احراز کنید .به گفته کدخدایی «اگر کسی دروغ گو باشد،
این موضوع عدم التزام به اسالم محسوب می شود .حال می
خواهد این فرد روحانی ،پزشک یا هر فرد دیگری باشد».
وی که با عصر ایران گفت و گو می کرد ،درباره این ادعا که

آیــت ا ...جنتی در انتخابات گذشته مجلس از جریان یا
فهرست خاصی حمایت کــرده است  ،ادامــه داد :در دوره
گذشته من به یاد ندارم شورای نگهبان طرفداری کرده باشد
و خود من هم مراقبت داشتم این گونه مسائل هرگز مطرح
نشود .اما باید دانست هرکسی سلیقه شخصی دارد و کار آن
خبرنگار که عکس گرفت ،خالف اخالق بود و انتشار آن هم
چه بسا بدتر و تا جایی که من مطلع هستم ،هیچ حمایت علنی
نبوده است .وی با اشاره به ادعاها درباره تخلف در انتخابات
افزود :براساس گزارش هایی که به ما می رسد ،بین انتخابات
 96و انتخابات  88برابری و حتی در مصادیق هم مشابهت
های زیادی بوده است ولی انتخاباتی که در آن تخلفاتی باشد
که بتواند تاثیر روی انتخابات و سرنوشت آن بگذارد معموال در
حوزه انتخابات مجلس است اما در ریاست جمهوری بین 88
تا  96تعداد گزارش های تخلفات زیاد و بیشتر هم در حوزه
قوه مجریه بوده است.
▪واکنش کدخدایی به مصاحبه سعید حجاریان

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات حجاریان که
مدعی بود اگر شورای نگهبان به رفتار خودش مبنی بر رد
صالحیت ها ادامه دهد ،ما دیگر در انتخابات شرکت نمی
کنیم ،گفت :شورای نگهبان منتظر نظرات افراد نخواهد
نشست .آن ها خودشان می دانند که شرکت کنند یا نه ما یک
وظیفه قانونی داریم که طبعا آن را انجام خواهیم داد.

...
اخبار

افسانه نادی پور دستیار ظریف شد
فارس – «افسانه نادیپور» دستیار وزیر امور خارجه در امور
حقوق شهروندی شد .به گزارش مرکز دیپلماسی عمومی و
رسانهای وزارت امور خارجه ،نادیپور سابقه معاونت اداره
حقوق بشر و فعالیت در سفارتخانههای کشورمان در توکیو
و الهه (عضو هیئت نمایندگی کشورمان نزد سازمان منع
سالحهای شیمیایی) را در کارنامه کاری خود دارد .این
اولین بار است که فردی به این سمت در وزارت خارجه
منصوب میشود.

توضیحات مدیرکل زندان ها درباره شرایط
بندهای بقایی ،مرتضوی ،مهدی هاشمی و
بابک زنجانی

محبی :مرتضوی در بند ۲۴۱اوین حبس است

مــدیــرکــل زنــدانهــای اســتــان تــهــران آخــریــن وضعیت
پــرونــدههــایــی هــمــچــون پ ــرون ــده حــمــیــدرضــا بقایی،
سعید مرتضوی ،مهدی هاشمی و ...را تشریح کرد
وگفت:مرتضوی را نمیتوان در کنار دیگر زندانیان نگه
داشت.
مصطفی محبی که با ایسنا گفت و گو می کــرد ،دراین
باره که برخی از زندانیان پرونده های کالن مانند بابک
زنجانی ،مهدی هاشمی و  ...از امتیازات بهتر و شرایط
خــاصــی بــرخــوردارنــد ،گفت:همه زنــدانــیــان ب ــرای ما
یکسان انــد .مهدی هاشمی در بند عمومی اســت ولی
بابک زنجانی به دلیل مراودات و رفت و آمد زیاد قضایی و
تحقیقات ،در زندان در جای خاصی نگهداری میشود.
وی اضافه کرد :آقای بقایی در شرایط مناسب و کامال
انسانی در بازداشتگاه اوین نگهداری میشود .درباره آقای
مرتضوی نیز باید بگویم به دلیل این که نمیتوان وی را در
کنار دیگر زندانیان نگه داشت ،در بند  ۲۴۱اوین در حال
گذراندن حبس است .باز هم میگویم  ،این طور نیست که
امتیاز خاصی به این زندانیان داده شود.
مدیرکل زنــدا نهــای استان تهران اف ــزود :محمدرضا
رحیمی معاون اول دولت دهم هم زندان بود البته به دلیل
بیمار یهایی که داشت ،نسبت به بقیه زندانیان بیشتر
مرخصی میآمد .تعداد زیادی از متهمان حتی محکومان
سیاسی بــرای پزشکان خصوصی شان باید مــدام اعزام
شوند ،در این موارد قوه قضاییه بسیار مظلوم است .کسانی
که علیه جمهوری اسالمی مدام حرف می زنند و بوق و کرنا
راه می اندازند کسانی هستند که با همه امکانات مدام
اعــزام میشوند .افــراد خاص تا میگویند دل درد دارند
برای این که اتفاقی برای آن ها نیفتد سریع اعزامشان به
بیمارستان انجام می شود.محبی همچنین درباره نسرین
ستوده و هنگامه شهیدی گفت که این دو هم اکنون در
بازداشت هستند .
مدیرکل زندانهای استان تهران در بخش دیگری از این
گفت و گو در این باره که چرا حوادثی مانند خودکشی سینا
قنبری ،سید امامی و  ...را شاهدیم ؟ با بیان این که ما از
ابتدا بر بازداشتگاههای امنیتی و انتظامی نظارت داشته
و داریم و برای مدیران بازداشتگاهها دورههای آموزشی
گذاشتهایم ،افــزود :همچنین این طور نیست که ما در
محیط زندان حوادث را پیش بینی کنیم  .ما باید در طول
شبانه روز ،آن قدر نیرو داشته باشیم که هر  15دقیقه یک
بارسرویسهای بهداشتی را چک کنیم که این عملی
نیست.

واکنش آشنا به ادعای ذوالنوری علیه پسر
رئیسجمهور

با وجود انتقادها و اختالف نظرها ،یک عضو اعتمادملی خبر داد:

تایید تغییرات شورای مرکزی اعتماد ملی توسط کروبی

درحالی که حواشی انتخاب الیاس حضرتی به
عنوان قائم مقام حزب اعتماد ملی و درگیری او با
رسول منتجب نیا همچنان ادامه دارد ،عضو دفتر
سیاسی این حزب از احکام جداگانه مهدی کروبی
دبیرکل حزب برای مسئوالن جدید خبر داد.
به گزارش ایسنا ،حجت نظری عضو دفتر سیاسی
حزب اعتماد ملی تأکید کرد :دبیرکل حزب اعتماد
ملی در نامهای با اشاره به امضای  ۳۰عضو شورای
مرکزی اعتماد ملی ،الیاس حضرتی را به مدت دو
سال به عنوان قائم مقام این حزب تایید و از زحمات
حجتاالسالم منتجبنیا تقدیر کرد.
وی ادامــه داد :همچنین بر اســاس رای اعضای
شورای مرکزی ،انتصاب روسای دفاتر حزب اعتماد
ملی به مدت دو سال مورد تایید دبیرکل این حزب
قرار گرفت و رضا نــوروززاده به عنوان رئیس دفتر
اقتصادی ،محمد جلیلیان به عنوان رئیس دفتر
حقوقی ،سعدا ...نصیری قیداری به عنوان رئیس
دفتر فرهنگی ،رحیم ابوالحسنی به عنوان رئیس
دفتر سیاسی ،محمد رئوف قادری به عنوان رئیس
دفتر اجتماعی و اسماعیل گرامیمقدم به عنوان
سخنگوی حزب اعتماد ملی منصوب شدند.
انــتــخــاب قــائــم مــقــام ،سخنگو و روســــای دفــاتــر
اعتمادملی در جلسه روز  15تیر شــورای مرکزی

ایــن حــزب انــجــام شــد کــه بــرگــزاری ایــن جلسه و
تصمیمات گرفته شده مورد اعتراض دفتر منتجب
نیا قرار گرفت و در نامه ای به اعضای اعتمادملی،
این اتفاقات را کودتا توصیف کرد و اعالم شد که هیچ
تغییری در ارکان حزب انجام نشده است.
▪حضرتی :آن چه در حزب رخ داده قانونی است

در همین حال به گــزارش فــارس ،الیاس حضرتی
در پاسخ به نامه دفتر منتجب نیا دربــاره حواشی
انتخابش به عنوان قائم مقام اعتماد ملی نوشت:
سابقه دوستی و همکاری ما با ایشان به سالهای
قبل برمیگردد و با شناختی که من از ایشان و از
ع ایشان دارم بعید میدانم در جریان این نامه
مواض 
یا بیانیه بوده باشند .این نامه یا بیانیه منتسب به
دفتر ایشان است و البته من شخصا نویسنده نامه
را که به اعتباری مسئول دفتر ایشان هم هست،
نمیشناسم.
حضرتی ،بیانیه مزبور را بیانیهای دانست که به نفع
اصالحطلبان و در شأن حزب اعتماد ملی و دبیرکل
آن نیست و ادامه داد« :این وسط بعید نمیدانم که
عدهای شیطنت کرده باشند اما باالخره آن چه در
حزب اتفاق افتاده ،قانونی و اسناد و مدارک آن هم
موجود است و ما چیزی برای پنهان کردن نداریم».

پانا  -حسامالدین آشنا ،مشاور رئیسجمهور ،در واکنش
به اظــهــارات ذوالــنــوری نوشت :یــک نماینده اتهاماتی
را متوجه پسر رئیس جمهور کــرده اســت .این اتهامات
تکذیب میشود .آن پسر نه تابعیت جای دیگری دارد ،نه
کارت اقامت ،نه روادید بلند مدت ،نه روادید کوتاه مدت
و نه اصال سفر خارجی می رود !او قبال هم دروغ هایی
علیه رئیسجمهور مطرح کرده بود .ذوالنوری به تازگی
در مصاحبهای گفته بــود :رئیسجمهوری که پسرش
سهتابعیتی است؛ هم تابعیت کانادایی دارد ،هم تابعیت
انگلیسی و هم تابعیت ایرانی ،آیا میتواند نگاه به داخل و
مصرف کاالی ایرانی را ترویج کند؟!

مجلس

پروانه سلحشوری 2 :دانشجو هنوز در
بازداشت هستند
ایلنا -رئیس فراکسیون زنان مجلس از تهیه فهرست بیش
از  ۱۵۰نفر از دانشجویانی که در جریان ناآرامیهای
دیماه سال قبل و پس از آن بازداشت شدهاند ،خبر داد و
با اشاره به نقش وزارت اطالعات در صدور احکام قضایی
برخی دانشجویان ،گفت :فقط در چند دانشگاه برای ۱۷
نفر از دانشجویان احکام قضایی صادر شده و آمار پنج نفره
ارائه شده ازسوی وزارت علوم نادرست است .سلحشوری ،
گفت :حداقل دو دانشجو در بازداشت هستند.
CMYK

