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رد درخواست اعاده دادرسی
بقایی و مرتضوی

چهره ها و گفته ها
الیاس حضرتی قائم مقام حزب اعتماد ملی با اشاره
به این که اصالحطلبان به هیچ عنوان دنبال استیضاح
رئیسجمهور نیستند ،گفت :یک تعداد
تندرو که عضو جبهه پایداری بودند،
استیضاح رئیسجمهور را مطرح
کردند و به دنبال این داستان
بــودنــد کــه آنه ــا هــم دیگر
پیگیرنیستند/.ایلنا
قـــاســـم روانــبــخــش عـــضـــو شـــــــورای مـــرکـــزی
جبهه پایداری با بیان این که اصال حطلبها فکر
میکنند سلبریتیها به واسطه داشتن تریبون،
میتوانند سخنان آ نها را در جامعه منتشر کنند،
افــــزود :ایـــن ،تــوهــیــن به
سلبریتیهاست؛ چرا که
ابــزار دســت جریا نهای
سیاسی قــرار میگیرند.
/فارس
اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد
ملی تاکید کــرد :آقــای روحانی بــرای اصالحطلبان
رویکرد مناسبی اتخاذ نکرد و از آن ها فقط به عنوان
ماشین انتخاباتی استفاده کــرد و
به راســت پیچید؛ ایــن رفتار آقای
روحانی هم بــرای خود او مشکل
ایـــجـــاد کــــرد و هـــم بـــرای
اصال حطلبان/ .اعتماد
آنالین
ســعــیــد جــلــیــلــی عضو شورای عالی امنیت ملی
در دیدار جمعی از مسئوالن تشکل های دانشجویان
گفت:اردویوزارتخانهایبرگزارکنیدو
برایموضوعاتکارییکوزارتخانه،
مشکالت پیش روی آن را شناسایی و
سپسبرایکمکبهحلمشکل
آن اقدام و کار تعریف کنید/ .
باشگاهخبرنگاران

علی صوفی وزیر تعاون دولت اصالحات با بیان این
که پارلمان اصالحات وجود خارجی ندارد و تاکنون
هم تشکیل نشده است ،افزود :شورای
هماهنگی جبهه اصــاحــات یا
احــزاب باید در ایــن بــاره تصمیم
گیری کنند که تاکنون هم چنین
تصمیمی گرفته نشده است.
/باشگاه خبرنگاران
فؤاد ایزدی کارشناس مسائل بین الملل گفت :علت
ارائه بسته پیشنهادی ضعیف اروپا این است که آن ها
فکر میکنند ایــران تحت هر
شرایطی با اروپا ادامه خواهد
داد؛ ایــن ذهنیت ناشی از
اظـــهـــارات نسنجیده
مسئوالن بود/ .مهر
اسدا ...بادامچیان نایب رئیس شورای مرکزی حزب
مؤتلفه اسالمی درباره انتقادها از دولت گفت :یک
موقع هست که می خواهیم خــدای نکرده دولــت را
تضعیف کنیم ،که من شرعا جایز نمی دانم و تضعیف
هم نمی کنم(...اما) این که دولــت می گوید بخش
خصوصی و مـــردم در مسائل
اقتصادی کمک کنند ،خیلی ها
آماده کمک هستند ولی دولت
کمک نمی گیرد/.
جماران

...

درحاشیه
وقوعحادثهبراییکفروندجنگندهF-4
دفاعپرس-روابطعمومینیرویهواییارتش
اعالم کرد که روزگذشته یک فروند هواپیمای
 F-4حین پرواز آموزشی دچار سانحه شد.این
حادثه که حوالی شهرستان سرباز در استان سیستان و
بلوچستانرخدادهیچگونهتلفاتجانیدرپینداشت.

بیانیه اعتراضی بسیج استادان دانشگاه
امیرکبیر درباره بازرسی آژانس
فارس-بسیجاستاداندانشگاهامیرکبیرضمن
محکومیتقاطعبازرسیوتفتیشآزمایشگاهها
و دفاتر استادان دانشگاه علم و صنعت ،این
حادثه را اهانت مسلم و نقض استقالل و حاکمیت ملی در
محیطدانشگاهوجاسوسیازدانشمندانکشوردانست.

تسنیم-دیوانعالیکشوردرخواستاعادهدادرسی«حمیدبقایی»و«سعیدمرتضوی»راکههردوهمدرزندانبهسرمیبرندنپذیرفتوآنراردکرد.براساساینگزارش،
بقاییپسازقطعیتیافتنحکمخود،ازدیوانعالیکشوردرخواستاعادهدادرسیکردکهپسازبررسیدرشعبه40دیوانعالیکشوردرخواستویردشد.همچنین سعید
مرتضویدادستانوقتتهراندرخصوصاحکامیکهعلیهاشصادرشدهبود،درخواستاعادهدادرسیکرداماشعبهدیوانپسازبررسی،درخواستویرانپذیرفت.

پس از بازدید از موسسه فرهنگی هنری خراسان در مشهد

قائم مقام وزیر کشور :هنر روزنامه خراسان بی طرفی است

روز گذشته قائم مقام وزیــر و رئیس مرکز
اطالعرسانی و امور بینالملل وزارت کشور
بــا هیئت هــمــراه از بخشهای مختلف،
چاپخانه و تحریریه خراسان بازدید کرد
و ضمن تبریک هفتادسالگی روزنــامــه
خــراســان گفت :روزنــامــه خــراســان جزو
روزنامههای تراز اول کشور است.رمضان
شجاعیکیاسری بابیاناینکهاینروزنامه
همیشه در مسیر تنویر افکار عمومی گام
برداشته و قابلتقدیر است افزود :با توجه به
نظرسنجی که ارائه کردید ،اینکه در طول
این هفتادسال فعالیت خود هنوز کسی
نتوانسته بگوید این روزنامه اینطرفی است
یا آنطرفی هنر روزنامه خراسان است.
پــس از بــازدیــد هیئت بــازدیــدکــنــنــده از
بخشهای مختلف روزنامه ،دکتر محمد

رسانه مکتوب کشور است ،افزود :روزنامه
خــراســان همیشه توجه اش بــه سلیقه و
نظر مخاطب عمومی اســت تا طیفها و
جناحهای سیاسی .احدیان به موضوعات
اقــتــصــادی و فضای مــجــازی موردتوجه
موسسه فرهنگی خراسان اشــاره کــرد و
گفت:روزنامهخراساناولینرسانهمکتوب
اســت که توجه خــود را به فضای مجازی
معطوف کرده و هم اکنون بافاصله زیاد در
صدر فعالترین رسانه در فضای مجازی
قرار دارد.

سعید احــدیــان مــدیــرعــامــل موسسه و
مدیرمسئول روزنــامــه خــراســان بــه ارائــه
گزارشی از سوابق هفتادساله روزنامه و

فرازوفرودهای این روزنامه در دهه اخیر
پرداخت و بابیان این که این روزنامه هم
اکنون بعد از روزنامه همشهری پرتیراژترین

▪حرف اول را در فضای مجازی میزنیم

مدیرعاملموسسهفرهنگیهنریخراسان
تأکید کرد :هم اکنون با در اختیار داشتن
اپلیکیشن آخــریــن خبر کــه حــدود 8. 8

میلیون نفر آن را نصبکردهاند و حدود
 2.3میلیون کاربر فعال این اپلیکیشن
و داشتن  4میلیون کاربر در شبکه های
اجتماعی ،نفوذ خراسان در فضای مجازی
بهگونهای است که این موسسه در حوزه
فضای مجازی حرف اول را در بین رسانه
های کشور میزند.در این جلسه همچنین
سید علی علوی سردبیر روزنامه خراسان و
جانشین مدیرمسئول در آخــریــن خبر،
گــزارشــی از حــوزههــای فعالیت موسسه
فرهنگی خراسان در فضای مجازی ارائه
کرد و گفت :موسسه فرهنگی خراسان در
پنج حوزه مختلف مانند سرمایهگذاری و
رسانه ،مشاوره و دیجیتال مارکتینگ و
بحثشتابدهندههابهصورتجدیپیشرو
و فعال است.

ماجرای استعفای جهانگیری؛ اختالف یا باج خواهی؟

شورایاطالعرسانیدولت:جهانگیرینیازبهتهدیدواستعفابرایبهکرسینشاندننظرخودندارد
طاهری -در روزهای گذشته شایعات درباره
اختالفاتمیانهستهمرکزیدولتوهمچنین
استعفای معاون اول رئیس جمهور در رسانه
های مختلف مطرح شد .برخی از این رسانه
ها ضمن تأیید شایعه استعفای جهانگیری آن
را مرتبط با اختالفات میان کارگزاران و حزب
اعتدالوتوسعهوعدهایدیگرآنرادراعتراض
بهتغییراتاحتمالیدولتدانستند.بااینحال
روز گذشته شورای عالی اطالع رسانی دولت
در اطالعیه ای تأکید کرد جایگاه و کیفیت
رابطه آقای جهانگیری با رئیس جمهور ،نیز
هرگز به گونه ای نبوده است که ایشان نیاز
داشته باشد با تهدید به استعفا ،نظر خود را به
کرسیبنشاند.
▪اختالفنوبختوجهانگیری؟

در همین حــال پایگاه خبری اصــاح طلب
انتخاب ،شایعه استعفای جهانگیری را به نحو
دیگری مطرح کرد .انتخاب در گزارش خود به
اختالف میان اعضای حزب اعتدال و توسعه

و کــارگــزاران به فعالیت های رسانه نزدیک
به نوبخت اشاره کرد و به نقل از این رسانه ها
نوشت:اعضایاینحزبکهبعضادرمسئولیت
های ارشــد اجرایی دولــت نیز حضور دارند
مدتی است تالشمی کنند تا با فاصله گرفتن
از مرکزیت دولت و شخص رئیسجمهوری
خودرامطالبهگرنشاندهندوباادبیاتنقادانه
رفتهرفتهخودرامهیایانتخاباتبعدیمجلس
وسپسریاستجمهوریکنن د.
انتخاب در ادامــه ایــن گــزارش مدعی شد:
جهانگیری که معتقد است هیچ کــاره است
و عموم اختیارات در دستان واعظی رئیس
دفتر رئیس جمهور اســت ،در جلسه ای با
حضور روحانی و برخی مقامات دولتی ،مجدد
آمادگی خود را برای استعفا قبول کرده ؛ اما
این بار برخالف دفعات پیشین ،رئیس جمهور
مخالفتی نکرده و با سکوت خود ،از سخنان
معاوناولگذرکردهاست!بااینحالیکمنبع
آگاه در گفت و گو با ایسنا با تکذیب استعفای
جهانگیری اظهار کــرد :تصویرسازیهای

غیرواقعی از رقابتهای خیالی درون دولت
به نحوی که گویی جریانات مختلفی در دولت
مشغول مبارزه مستمر با یکدیگر هستند یا
کابینهبهمثابهیکشرکتسهامیاستآنهم
در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی
تحمیلیازسویبدخواهانجهانیومنطقهای
است و دولت متمرکز به حل مشکالت مردم
اســت اقدامی ناپسند و خــاف مصالح ملی
است .محمدباقر نوبخت در همین زمینه و در
پیامی در توئیتر تصریح کــرد« :حضور دکتر
جهانگیری در کابینه ،نقطه قوت دولت دکتر
روحانی است .همواره شاهد مواضع منطقی و
امیدآفرینازایشانبودهام ».امااینپایانماجرا
نبودوانتخابپسازتکذیبخبرش ازمقاومت
رئیسجمهوردراینباره،تدبیرینووماموریتی
جدیدبهجهانگیریخبردادو بهنقلازیکمنبع
مطلعمدعیشد«:رئیسجمهوردراینباره،از
تدبیرینووماموریتیجدیدبهجهانگیریخبر
داد ».انتخاب نوشت :پس از حمالت رسانه
های متعلق به سخنگوی دولت به جهانگیری

اظهارات عارف درباره اعتماد رسانه ای
و تسهیل حصر
رئیس فراکسیون امید با بیان این که «رسانه باید
جایگاه ارزشمندی داشته باشد» ،افزود :با این حال
شاهد حمایت واقعی از رسانه نیستیم و اگر حمایتی
باشد جانبدارانه است .وی تاکید کرد :در رسانه مهم
ترین موضوع جلب اعتماد مردم است یعنی نگاه
مــردم از رسانههای خارجی به سمت رسانههای
داخلی برود و قطعا این مسئله در برخورد صادقانه
با مردم و شفافسازی است نه این که مردم احساس
کنند اطالعرسانیها جانبدارانه است .محمدرضا
عارف روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود :گاهی
دولت مواردی را مطرح میکند که انعکاس آن در
جامعه به کمک رسانه نیاز دارد اما این اتفاق رخ
نمیدهد.
▪حصر تسهیل شده
است

عـــــارف در پـــاســـخ به
سوالی درباره اقدامات
فراکسیون امید برای
مسائلی چون رفع حصر
و ممنوعیت تصویری
رئیس دولت اصالحات
گفت :این موضوع نباید
به صورت نفع یک جریان و پیروزی جریانی دنبال
شود بنابراین از طریق کارگروهی مسئله حصر را
پی گیری کردیم؛ تسهیالتی ایجاد شده است و
امیدواریم به حل مسئله به صــورت کامل منتهی
بشود .دربــاره ممنوع التصویری خودم پی گیری
کردم مالحظاتی هست که سعی کردیم آن را دنبال
کنیم و تامین بشود؛ این خیلی کم شده است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا به
عنوان رئیس فراکسیون امید تا به حال درخواست
دیدار با رهبری برای رفع حصر داشتهاست ،گفت:
کــارگــروهــی در ایــن زمینه تشکیل شــد و تقسیم
کار کردیم و قــرار شد جلساتی با افــراد تاثیرگذار

از جمله رؤســای قــوا داشته باشیم .با رئیس قوه
قضاییه جلسه خوبی داشتیم و آثــار آن جلسه را
بعدا دیدیم .وی افزود :با رئیس مجلس هم جلسه
داشتیم و کمیتهمان در صف دیدار با رئیس شورای
عالی امنیت ملی (رئیس جمهور) ماند .البته با
وزیــران ،کارگرو هها و کمیتههایی که مسئولیت
داشتند جلساتی برگزار کردیم و پیگیریهایی شد
و کمکهایی کردند .عارف گفت :من گله کردم که
آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت
ملی و فردی که با حمایت اصالحطلبان مسئولیت
را بــر عهده گرفته باید خیلی سریعتر مالقات
میگذاشت .البته نظرات ما منعکس و پیگیری
شــد امــا انتظار داشتیم
ایــن پــرونــده در جلسه با
رئــیــس شـــــورای عــالــی
امنیت ملی حل و فصل
شــود که بعد از جلسه با
ایشان و پیگیریهایی که
می شــود اگــر الزم باشد
مالقاتی با رهبری داشته
باشیم.وی با اشاره به این
که احساس من این است
کــه مــا از طریق شــورای
عالی امنیت ملی میتوانیم مسئله را روشن کنیم،
گفت :فکر میکنم عزم عمومی میان مسئوالن حتی
دوستان اصولگرا وجود دارد که مسئله حصر حل
و فصل شود و امیدواریم در آینده نزدیک این اتفاق
بیفتد .رئیس فراکسیون امید مجلس گفت :ما
یک زمانبندی داریم و با حوصله موضوع را دنبال
میکنیم.
عارف همچنین گفت :اگر محدودیتی برای مولوی
عبدالحمید وجود دارد باید حل شود،آقای صادقی
موضوع را بررسی می کند واز ایشان میخواهیم
گــزارش بدهند؛ اگــر الزم باشد فراکسیون امید
موضوع را دنبال می کند.

برای اصرار بر استعفا و حتی خروج از کابینه
بدون رضایت رئیس جمهور ،اخبار رسیده به
«انتخاب» حکایت از آن دارد که روحانی برای
از بین بردن اختالفات و تزریق نیرو و روحیه ای
جدید به جهانگیری ،با ماموریت ویژه به معاون
اول خود موافقت كرده است .این ماموریت،
انتصاب ویژه جهانگیری به ریاست ستاد ویژه
اقتصادی با اختیارات ویژه و منحصر به فردی
است كه در برابر جنگ اقتصادی غرب علیه
كشورمان ایجاد خواهد شد .اعضای دیگر این
ستاد ،وزیــران اقتصادی و دیگر دستگاه ها و
سازمانهایحاكمیتیهستند.
▪ناراحتیازیکانتصاب؟

روز سه شنبه روزنامه اصالح طلب اعتماد در
گزارش خود با تأیید شایعات درباره استعفای

معاون اول رئیس جمهور ،دلیل استعفای
جهانگیری را انتصاب احتمالی نهاوندیان در
بانکمرکزیذکرکردونوشت:شنیدهمیشود
پس از مطرح شدن نهاوندیان به عنوان گزینه
ریاست بانک مرکزی ،جهانگیری تصمیم به
قطعهمکاریبادولتگرفتهاست.درواکنش
به این ادعا ،شورای اطالع رسانی دولت روز
گذشتهدراطالعیهایتصریحکرد:روابطآقای
دکترجهانگیریودکترنهاوندیان،همیشهبر
پایه همکاری نزدیک و صمیمانه بوده است.
این اطالعیه همچنین ضمن تکذیب انتصاب
نهاوندیان در بانک مرکزی افــزود :جایگاه و
کیفیترابطهآقایجهانگیریبارئیسجمهور،
نیز هرگز به گونه ای نبوده است که ایشان نیاز
داشته باشد با تهدید به استعفا ،نظر خود را به
کرسیبنشاند.

یک سال قانون شکنی نماینده ضارب!

فارس :نماینده خاطی ماجرای مهرآباد بعد از 4بار احضار
در دادسرا حضور نیافت

خــبــرگــزاری فــارس در گــزارشــی بــه نقل از یــک مقام
انتظامی از بی توجهی نماینده بیجار در مجلس به
احضارهای مکرر دستگاه قضایی به خاطر پرونده ضرب
و شتم مأمور نیروی انتظامی فرودگاه خبر داد .نهم
مرداد ماه سال گذشته حمد ا ...کریمی نماینده بیجار در
مجلس هنگامی که با ممانعت پلیس راهور تهران برای
ورود به منطقه ویژه فرودگاه مهرآباد روبه رو شد ،به ضرب
و شتم مامور راهنمایی و رانندگی پرداخت که در پی
این حادثه سخنگوی ناجا از شکایت از این نماینده خبر
داد .اما اکنون فارس خبر داده که این نماینده مجلس،
علی رغم آن که چهار بار احضار شده ،تاکنون خود را به
دادگاه معرفی نکرده است.
ســردار منتظر المهدی سخنگوی ناجا سال گذشته
در توضیح ضرب و شتم مأمور نیروی انتظامی توسط
این نماینده مجلس گفته بود« :بعد از توقف خودروی
سواری این نماینده ،متاسفانه وی و همراهانش اقدام
به فحاشی و ضرب و شتم مامور پلیس راهور می کنند که
در این حادثه بینی مامور پلیس در گیت فرودگاه توسط
نماینده مجلس شکسته می شود ».در عین حال نماینده
بیجار مدعی فحاشی مأمور نیروی انتظامی به همسرش
در ورودی ترمینال فرودگاه شده و قول داده بود از این
مأمور شکایت کند.

...
گزارش

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی
مجلس مطرح کرد:

درخواست از هیئت نظارت نمایندگان برای
پیگیری ادعاهای صادقی
رئیسکمیسیونتدوینآییننامه
داخــلــی مجلس معتقد است
هــیــئــت نــــظــــارت بــــر رف ــت ــار
نمایندگان باید هرچه سریعتر به
ادعاهای محمود صادقی درباره
رانــــت بــرخــی نــمــایــنــدگــان با
شهرداری تهران رسیدگی کند
تا شأن مجلس و نمایندگان حفظ شود .به گزارش خانه
ملت ،غالمرضا کاتب در واکنش به ادعای محمود صادقی
نماینده تهران درباره رانت برخی نمایندگان با شهرداری
تهران گفت :هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید
بالفاصله فردی که مبالغی را با عنوان رشوه از شهرداری
تهران دریافت کرده مشخص کند و در صورت وجود چنین
موردی باید طبق قانون با او برخورد شود و گزارش آن به
صحن داده تا شأن نمایندگان حفظ شود .وی ادامه داد:
اگر در جریان بررسی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
چنین فردی وجود نداشت باید با آقای صادقی برخورد
شود چرا که اجازه ندارد هر مطلبی را انعکاس دهد و باعث
شود شأن مجلس زیر سوال برود.
کاتب در ادامــه تأکید کرد :هم اکنون مسئولیت هیئت
نظارت بر رفتار نمایندگان این است که در اولین فرصت
حتی پیش از پایان یافتن هفته تعطیالت تابستانی مجلس
به ایــن موضوع رسیدگی کند و پیگیر مستندات این
موضوع شود تا فرد متخلف به افکار عمومی معرفی شود.
وی تأکید کرد :هم اکنون به خاطر یک نماینده290 ،
نماینده در مظان اتهام هستند که این موضوع منطقی و
عقالیی نیست.
▪سلیمی :اگر صادقی سندی دارد به هیئت نظارت بر
نمایندگان ارائه دهد

در همین حال به گزارش تسنیم،
علیرضا سلیمی عضو هیئت
نظارت بر رفتار نمایندگان در
مــجــلــس بــا اشــــاره بــه ادعـــای
محمود صادقی نماینده تهران
مبنی بر رشوه گرفتن تعدادی از
نمایندگان بــرای انــصــراف از
تفحص از شهرداری تهران،گفت :تحقیق و تفحص از
شهرداری تهران از سوی همتیمیهای آقای صادقی کلید
خورد.
در صورتی که ادعای وی صحت داشته باشد در واقع با این
اظهارات مشت هم تیمیهای خود را باز کرده است .عضو
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان این که اگر وی
سندی دال بر ادعاهای خود دارد به هیئت نظارت ارائه
دهد اظهار کرد :طبق معمول وی مدرکی را ارائه نمیدهد
و مطلبی را میگوید و بعد آن را تکذیب میکند.

...
خبر آخر

آشنا :ناوهای آمریکایی سر عقل آمده اند
اکنون سرهنگ محمد ترحمی رئیس اداره حقوقی
راهــور ناجا در گفتوگو با فــارس ،در ایــن خصوص
اظهار کرد :حدود یک سال از این موضوع میگذرد و
بارها نماینده محترم توسط بازپرس دعوت شده است
اما متاسفانه علیرغم این که همگان در برابر قانون
اساسی یکسانند و هر کسی حق دارد در دادگاه صالحه
دادخواهی کند لیکن مشارالیه از حضور در محکمه
خودداری کرده است.
وی ضمن این که از مجلس می خواست در قالب هیئت
نظارت بر رفتار نمایندگان به این مسئله ورود کند،
تأکید کرد :پلیس مصرانه این مسئله را تا دریافت حکم و
دادنامه پیگیری خواهد کرد.

مشاور رئیسجمهور در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ
رئیسجمهور آمریکا دربــاره کاهش درگیر یها میان
کشتیهای این کشور و نیروی دریایی جمهوری اسالمی،
گفت :مدتی اســت نــاوهــای آمریکایی ســر عقل آمــده
اند .به گــزارش ایسنا ،حسا مالدین آشنا در واکنش به
اظهارات اخیر رئیسجمهوری آمریکا دربــاره کاهش
میزان درگیری میان ناوهای این کشور و نیروی دریایی
جمهوری اسالمی در خلیج فارس ،در صفحه شخصی
خود در توئیتر نوشت« :مدتی است ناوهای آمریکایی
سر عقل آمده اند و برای ادب کردنشان نیاز چندانی به
بازداشت تفنگداران دریایی یا هشدار قایقهای تندرو
نبوده است ».دونالدترامپ رئیسجمهور آمریکا چند روز
قبل آماری از درگیریهای دریایی(اعم از اعالم هشدار،
تیراندازی و )...میان ناوهای این کشور و نیروی دریایی
جمهوری اسالمی در سال های اخیر منتشر کرد که بر
اساس آن ،درگیری دریایی میان دو کشور از  ۳۶مورد
در سال  ۲۰۱۶میالدی ،به صفر مورد در سال جاری
میالدی( )۲۰۱۸رسیده است.

تکذیبشایعهدستگیریاستاندارسابقکرمان
تسنیم -شهریاری دبیرکمیسیون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز استان کرمان با بیان این که به
تازگی فردی خارج نشین که وارد کننده لوازم
خانگی قاچاق بوده دستگیر شده است ،افزود :شایعه اجازه
خروج ندادن به رزمحسینی از کرمان کذب است و واقعیت
ندارد.

استعفای مسئول کمیته مالی و پشتیبانی
حزب اعتماد ملی
فارس-قربانعلیقائمیمسئولکمیتهمالیو
پشتیبانی و قائم مقام حزب اعتماد ملی در
استان تهران به دلیل انتقاد از قائم مقامی
الیاسحضرتیودرپیاختالفاتاخیردرارکانحزباعتماد
ملیازمسئولیتهایخوددراینحزباستعفاکرد.
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