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بوشهر مقصد آخرین سفر استانی
رئیس جمهور در سال 97

...

ویژه های خراسان
خبر خوش برای عالقه مندان
به گرفتن معافیت سربازی
درحالیکهبراساسابالغیهمعاوناولدولت
نهمدرتیرماهسال،1391برخیمحدودیت
هابرایاعطایمعافیتسربازیبهتنهافرزند
پسرخانوادهدرنظرگرفتهشدهبود،باشکایت
یک مقام مسئول به دستگاه قضایی و بررسی
صــورت گرفته ،مشخص شده این بخش از
ابالغیهمذکور،تضییقحکمقانونگذارقانون
خدمت وظیفه عمومی بوده و به همین دلیل
خارج از حدود اختیارات مسئوالن دولتی
استکهبههمینخاطر،اینابالغیهلغووطی
روزهایاخیربهدستگاههایاجراییونظامی
ابالغشدهاست.

کشفنهاددولتیکهخانههای
سازمانیرانمیفروشد
در حالی که بر اساس ابالغیه سال های قبل
مسئوالن ارشد اجرایی ،مقرر شده خانه های
سازمانی موجود در ادارات و دستگاه های
دولتیبارعایتقوانینوآییننامههایمربوطه
به فروش برسد ،رئیس یکی از سازمان های
دولتی در حوزه اقتصادی با ابالغ دستوری
طیروزهایاخیربهمدیرانزیرمجموعهخود،
تاکید کرده فروش این خانه ها در واحدهای
تابعه ممنوع بوده و در مــوارد خاص و جهت
تبدیل به احسن کردن خانه ها ،مجوز خاص
واگذاریصادرمیشود.

چهره ها و گفته ها
آیتا...محمدمحمدیریشهریعضو
مجلسخبرگانرهبریبااشارهبهاینکه
تارسیدنبهنقطهمطلوبدستگاهقضایی
فاصله زیــادی داری ــم ،گفت :امیدوارم
آقای رئیسی که خودش از دستگاه قضا
بــــوده و مــشــکــات را
خوب می داند و با پیچ
و خم مسائل قضا آشنا
هست ،تحولی ایجاد
کند/.جماران
محسن کوهکن نایب رئیس جبهه
پــیــروان خــط امـــام و رهــبــری گفت:
عملکرد منفی اصالحطلبان در شورای
شهر تهران ،منجر به ریزش آرای جریان
اصالحطلب در انتخابات آینده میشود.
/مهر

باشگاهخبرنگاران-امروزیکشنبه ۲۶اسفندماهحجتاالسالمحسنروحانیرئیسجمهوربهاستانبوشهرسفرمیکند 16.نفرازاعضای
کابینهدولتدراین سفررئیسجمهورراهمراهی میکنند.رئیسجمهورضمندیداربامردماستانبوشهر دومجموعهازفازپارسجنوبیشامل
فاز 13وفازهای 22تا 24را افتتاح خواهدکرد.

الریجانی:احمدینژادباخودشمشکل
داردتابادیگران

واعظی:جایظریفبودمبا
رئیسجمهور صحبتمیکردم

حتی به اصل کاندیداتوری مجلس فکر نکرده ام ،چه برسد به این که
بخواهم از کجا نامزد شوم
رئیس مجلس در گفت و گویی ،دیدگاه های خود
درباره انتخابات آینده مجلس ،مواضع اخیر احمدی
نژاد ،روابطش با برادر و سایر چهره های سیاسی و
استعفای اخیر ظریف را مطرح کرد.
▪حتی به اصل کاندیداتوری مجلس فکر نکردهام،
چه برسد به اینکه بخواهم از تهران نامزد شوم

علی الریجانی که با هفته نامه
مثلثبهصورتویدئوییگفت
و گــو مــی کــرد  ،دربــاره قصد
نامزدی اش بــرای انتخابات
مجلس سال آینده گفت :من
االنواقعارویهیچچیزیفکر
نمیکنم ،آنقــدر هم وقتم پر
است که اصال واقعا تعارف هم
نمیکنم که بگویید دارد به
حالت تصنعی حرف میزند.
وی در پاسخ به این سوال که
گویا تمایل داری ــد ای ـنبــار از
تهران بیایید ،نه از قم ،یادآور
شد« :من اصال به اصل آن فکر
نکردهام...بایددریکفرصتی
بهآنفکربکنم،االنزوداست».

▪از حضور آقایان قالیباف و رضایی در انتخابات
مجلس استقبال میکنم

الریجانی در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به
این که از من برای حضور در جلسات شورای وحدت
اصولگرایان دعوت نکرده اند ،گفت :حضور آقایان
رضایی و قالیباف در مجلس خیلی خوب است .وی
ادامه داد :اصو ًال رجالی که سابقه کار اجرایی دارند
هر چه بیایند در مجلس مفید است.
▪آقای احمدی نژاد مغشوش حرف می زند!

وی در مقام مقایسه میان دو دولــت گذشته گفت:
دولت قبلی چارچوب های ساختار حکومت را به هم

داماد آقای رئیس جمهور در جریان کارهای اجرایی دفتر
آقای رئیس جمهور ،نهاد و دولت نیست

می زد .ما اکنون این را نداریم و خیلی کم حس می
کنیم .الریجانی درباره مواضع احمدی نژاد گفت:
آقای احمدی نژاد مغشوش حرف می زند .وی در
پاسخ به ادعــاهــای اخیر احمدی نــژاد درخصوص
تفاوت موضع رهبر انقالب درباره دولت وی با سایر
دولت ها گفت :بیشترین حمایت را رهبری از ایشان
در دولتشان کــرد .حرفشان دربــاره رفتار متفاوت
رهبری ناسپاسی است.
وی ادامــــه داد :ایــشــان با
خـــودش مشکل دارد تــا با
دیگران! کم رهبری از ایشان
حــمــایــت کـــردنـــد؟ مسئله
حمایتیاعدمحمایترهبری
از ایشان نیست .افراد باید در
جایگاه هایی که هستند به
قصد خدمت مــردم گذشت
زیـــادی داشــتــه باشند .اگر
کسی از خــدا نترسد کسی
نمی تواند جلویش را بگیرد.
رئیس مجلس دربـــاره علت
عدم برخورد با رئیس جمهور
سابق گفت :در جریان این
که چرا با ایشان برخورد نمی شود نیستم .برایم این
مسئله چندان مهم نیست.
▪ممکن است از نظر تاکتیکی برخی اشتباهات در
مذاکرات هسته ای وجود داشته باشد

دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری
از این گفت و گو دربــاره فرایند مذاکرات هسته ای
تأکید کرد :اگر در کشور  5-4نفر مسئله هسته ای
را کامل بدانند یکی شان من هستم .این طور نبود
که یک عده ای همین طوری بروند مذاکره کنند .وی
در ادامه تصریح کرد :ممکن است از نظر تاکتیکی
برخی اشتباهات وجود داشته باشد اما تصمیم نظام
درباره این مسئله درست بود و کلیت کشور این مسئله
را پذیرفت.

مــحــمــود واعــظــی رئــیــس دفــتــر رئیس
جمهور در گفتوگو با ارگــان رسانه ای
حزب کارگزاران در خصوص اظهارنظر
اخیر دامــاد رئیس جمهور ،استعفای
ظریف و ائتالف با اصالح طلبان به طرح
دیدگاهش پرداخت .به گزارش تسنیم،
واعــظــی در واکــنــش بــه اظــهــارات اخیر
کامبیز مهدیزاده (دامــاد روحانی) که
گفته بود «روحانی مظلومترین و تنهاترین
رئیسجمهور ایــران اســت و متاسفانه
اطرافیان رئیسجمهور هستند که به او
لطمه میزنند» تصریح میکند« :درباره
مصاحبه دامـــاد جناب آقــای روحانی
باید بگویم که ایشان در جریان کارهای
اجرایی دفتر آقای رئیسجمهور ،نهاد و
دولت نیستند ،اما از باب این که رابطهای
عاطفی با آقای رئیسجمهور داشتهاند
احساس خود را بیان کردند .این نظر
شخصی ایشان است و نباید بیشتر از این
به آن بها داد».
▪اگر جای ظریف بودم با رئیس جمهور
صحبت می کردم

واعظی در ادامه این گفت وگو و در پاسخ
به این سوال که اگر اتفاقی که برای وزیر
خارجه در جریان سفر اسد به ایران افتاد،
برای شما میافتاد ،چه واکنشی نشان
میدادید؟ میگوید  « :اولین کاری که
می کــردم ،اجــازه مــیدادم صبح شود،
قطعاخدمتآقایرئیسجمهورمیآمدم،
با ایشان صحبت میکردم و هر حرفی
که داشتم در آن جا مطرح میکردم و به
توافق میرسیدم که باهم چه کار کنیم.
ایــن کــاری اســت که اگــر بــرای من پیش
یدادم».
یآمد انجام م 
م 

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
مجلس تأکید کــرد کــه بــه گفته مقام قضایی
«س-خ» در موضوع تجاوز تبرئه شده است.
به گــزارش فــارس ،جمالی نوبندگانی تصریح
کرد :قاضی اشــاره کرده که علت حکم تجاوز
نبوده است و مصاحبه قاضی مبتنی بر ارتباط
بــوده اســت نــه تجاوز .جمالی نوبندگانی بر
همین اساس اضافه کرد :حکم اعالمشده هنوز
قطعی نیست و «س-خ» میتواند اعتراض کند
همچنین طی حکم ،ایشان از تجاوز مبرا شده
یعنی موضوع تجاوز هم مورد تأیید قاضی قرار
نگرفته است.

هفته گذشته پایگاه خبری رکنا با انتشار حکمی
مدعی شده بود که «س-خ» نماینده مجلس
ش ــورای اســامــی دهــم ازاســتــان آذربایجان
شرقی با افشاگری زن مطلقه ای به نام زهرا
نوید پــور  29ساله مبنی برمورد تجاوز قرار
گرفتن توسط ایــن نماینده از ســوی دادگــاه
کیفری استان تهران به دو ســال انفصال از
خدمت  ،دو سال تبعید و تحمل  99ضربه شالق
محکوم شده است.
اواســط دی ماه امسال جسد زهرا نویدپور در
منزلش پیدا شد و برخی گزارش ها حکایت از
خودکشی وی داشت.

عهدنامه ایمانی  ۶۱۸جوان
انقالبی خطاب به رهبر انقالب
درباره بیانیه گام دوم انقالب

تسنیم ۶۱۸ -جــوان انقالبی با اشــاره به
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ،طی عهد
نامه ای خطاب به حضرت آیت ا ...خامنه ای
رهبر معظم انقالب اسالمی بر آمادگی خود
برای اجرای فرامین معظمله تاکید کردند.
در بخشی از بیانیه این جوانان آمده است:
ما فرزندان جوان شما برای عدالتگستری
و مبارزه قاطعانه با فساد و نیز تحقق همه
توصیهها و تکالیف راهــبــردی مــنــدرج در
بیانیه« ،پیمان برادری و جوانمردی» بستیم
تاانشاءا...همچونرزمندگاندفاعمقدس
ومدافعانجوانحریمحرمآلا...دربرابرخدا
وتاریخسربلندباشیم.
▪نقش حزب اعتدال و توسعه در دولت
مانند بقیه احزاب است

رئیسدفتر روحانی در واکنش به سؤالی
درباره نقش محوری نوبخت و تاثیرگذاری
چهرههایی چون علی جنتی و سلطانیفر
در کابینه تصریح کــرد« :نقش حزب
اعــتــدال و توسعه در دولــت مانند بقیه
احــزاب اســت ،یعنی هرکسی بخواهد
نقش ایــن حــزب را در تصمیمگیری،
خطدهی و  ...در دولت مطرح کند ،به
نظرم اطالعات ندارد».
▪امیدوارم تمامیت خواهی نکنند و
ائتالف ادامه پیدا کند

واعظی در واکنش به احتمال ائتالف
اصال حطلبان و جریان اعتدالی برای
حضور در انتخابات سال  98گفت« :من
امــیــدوارم هرکسی حــق دیــگــران را به
رسمیت بشناسد و تمامیتخواهی نکند
و ایــن ائتالف( ائتالف اصال حطلبان و
اعتدالیون) باید ادامه پیدا کند».

جمالی نوبندگانی«:س-خ» از اتهام تجاوز تبرئه شده است
غالمحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری
استان تهران دو روز پیش در گفت و گو با میزان
با اشاره به این که تا قطعی شدن حکم ،امکان
اظهارنظر درباره آن وجود ندارد ،گفته بود :این
رای تازه صادر شده و غیرقطعی است.

...
اخبار

درعــیــن حــال جمالی نوبندگانی سخنگوی
هیئت نظارت با اشاره به این موضوع خبر داد که
نمایندگان در حاشیه جلسه امروز مجلس حکم
محکومیت صادره علیه این نماینده مجلس را
بررسی می کنند.

یک منبع آگاه :بخش کوچکی
از نرده های مصالی تهران
جمع آوری نشده است
محمد اکبری  -یک منبع آگــاه در شورای
سیاست گــذاری ائمه جمعه کشور دربــاره
حذف نــرده های حائل در مصالی تهران،
گفت« :در میعادگاه جمعه تهران سه ردیف
نرده تعبیه شده بود که دو بخش آن به تازگی
حذفشدهاستامابخشکوچکیهمچنان
بانردهتفکیکشدهاست».اینمنبعآگاهکهبا
خراسان گفت و گو می کرد ،افزود« :هرچند
تصمیم شورا ،جمع شدن تمامی نرده ها بود
اما این بخش از نرده ها با مخالفت مسئوالن
امنیتینمازجمعهباحذفکاملآنباقیمانده
است و ریاست شورای سیاست گذاری ائمه
جمعه دراین زمینه تصمیم گیرنده نیست».
ج علی اکبری
حجتاالسالم محمدجواد حا 
رئیس شــورای سیاست گــذاری ائمه جمعه
کشور که به تازگی به عنوان جــوان ترین
خطیب جمعه تهران از سوی رهبر انقالب
منصوب شده است در نخستین خطبه نماز
جمعه ای که در  14دی اقامه کرد ،درباره
حذف این میله های حائل گفته بود« :به نظر
می رسید عزیزان ما از وجود میله های زیاد
در محوطه نماز جمعه خشنود نیستند .از
ستاد برگزاری نماز جمعه خواهش کردم و
دوستانحفاظتهممحبتکردندودوردیف
از این میله ها برداشته شد و بخشی که باقی
مانده مورد نیاز است و آن هم اصالح دقیق
تری خواهد شد تا محیط نماز جمعه محیط
دوستانهوصمیمیباشد».

