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ویژه های خراسان

دستوردولتبرایلغویارانه
اسکانموقت
در حالی که هیئت دولت وقت در سال 1393
مقرر کرده بود  9درصد سود تسهیالت مسکن
و مابه التفاوت سود  10درصد سهم متقاضی
در ودیعه اسکان موقت ،تا سقف سود مصوب
تسهیالت بخش مسکن از محل اعتبارات قانون
هدفمند کردن یارانه ها ،برای پرداخت به بانک
های عامل منظور شود و این رقم در سال های بعد
نیز توسط کابینه تعیین خواهد شد ،طبق ابالغیه
روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به اعضای
اقتصادی کابینه ،این دستور لغو شده است.

مقاماتبدونصالحیتاز
خودروهایدولتیپیادهمیشوند
یک نهاد نظارتی در نامه جدید خود به تعدادی از
سازمان ها و ادارات دولتی متذکر شده با توجه به
آییننامهاجراییچگونگیاستفادهازخودروهای
دولتی و ماده  23ضوابط اجرایی قانون بودجه
امسال ،ارائه درخواست برای خرید خودروهای
سواری توسط دستگاه های اجرایی به شرطی
واجدشرایطقانونیخواهدبودکهمقاماتمربوط
به معادل سازی خودروهای سواری مقامات مجاز
به استفاده ،اقــدام کرده باشند و در عین حال،
مغایرت آماری در بانک اطالعاتی خودروهای در
اختیارشان مشاهده نشود.

چهره ها و گفته ها

مویظریف!

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنــامــه
کیهان در گفت و گو با یورونیوز :مردم رای دادند
که برجام ایجاد شود .اما برجام آن چیزی نشد که
مردم میخواستند ...البته نمیگویم آقایان تعمد
داشتند.ماارادتداریمبهاینآقایان.من یکدفعه
همبهخبرنگارواشنگتنپستگفتم
که ما یک مــوی ظریف را با
همهتیمهایمذاکرهکننده
شماعوضنمیکنیم/ایران
آنالین

کارپسندیدهآملیالریجانی
علی مطهری عضو فراکسیون امید مجلس درباره
نامه جدید آیــت ا...آمــلــی الریجانی :ایــن ،کار
پسندیدهای بود که ایشان انجام داد ،چرا که از
نظر سن و سال ایشان بسیار
کوچک تــر از آقــای یــزدی
هستند و الزم بــود که این
عذرخواهی انجام شود/ .
فارس
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ناپدیدشدنصدرالساداتیها یاخودمفقودی؟

ذوالنوری:برادرانصدرالساداتیبهاختیارخودشانبهیکخانهدرقمرفتهاند
مــاجــرای مفقود شــدن روح ا...
صــدرالــســاداتــی عــضــو مجلس
خبرگان رهبری و محمدمهدی
صدرالساداتیروحانیجنجالیکه
بهافشاگریهایشمشهوراست،در
دوروزگذشتهیکیازسوژههایداغ
رسانه ها و شبکه های مجازی شده
بــود .براساس اعــام برخی چهره
های نزدیک به صدرالساداتی این
دونفردرنیمههایشبچهارشنبه
به قصد سفر به بندرعباس از منزل
خــارج شدند و به سمت فرودگاه
تهران راهی بودند اما به فرودگاه
نرفتند و دیگر خبری از آن ها نشد
و گوشی هــای خــود را هــم پاسخ
نمی دادند .پس از انتشار این خبر،
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
با اشــاره به ناپدیدشدن نماینده
هرمزگاندراینمجلسازپیگیری
اینماجراخبرداد.
▪منتفیشدنبازداشت

متعاقب مــفــقــود ش ــدن ای ــن دو
روحانی شناخته شده ،برخی از
افــراد در شبکه هــای اجتماعی
مدعی بازداشت آنان شده بودند
کــه از س ــوی مــســئــوالن مــربــوط
تــکــذیــب شـــد .دادســـــرای ویــژه
روحانیت در اطالعیه ای نوشت:
نظر به انتشار خبر بازداشت روح
ا ...صدر الساداتی و برادرانش
در فــضــای م ــج ــازی ب ــه اط ــاع
ی رساند هیچ گونه اقدام قضایی
م 
در خصوص بازداشت مشارالیهم

ازس ــوی دادســـرا و دادگـــاه ویــژه
روحانیت صــورت نگرفته است.
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی
قوه قضاییه نیز با تأکید بر این که
برادران صدرالساداتی بازداشت
نشده انــد ،افــزود :بقیه ماجرا به
زودی مشخص خواهدشد.
▪اختفایاختیاری؟!

در اظهار نظری دیگر یک منبع
مطلع که نــام و سمتش منتشر
نشده به تسنیم گفت که احتمال
ربایش برادران صدرالساداتی،
منتفی بوده و ارزیابی نهادهای
ذی ربط بر «اختفای اختیاری و
هدفمند» آنــان به عنوان گزینه
اصــلــی قــابــل پــیــگــیــری تاکید
دارد .احمد امیرآبادی فراهانی
نماینده مردم قم در مجلس هم
طی پستی در صفحه توئیتر خود
با هشتگ«به خدا پناه می بریم
از شــر شیطان» نــوشــت :پیگیر
موضوع برادران صدرالساداتی

شــدم ،مسئوالن مربوط گفتند
احضار و بــازداشــت نشد هاند و
هم اینک در قم به سر میبرند و
ی خودشان را دارند.
زندگی عاد 
از س ــوی دیــگــر حــجــت االس ــام
مــجــتــبــی ذوالـــــنـــــوری رئــیــس
کمیسیون امنیت ملی مجلس
و نماینده دیگر قم ضمن تشریح
جزئیات بیشتری از این موضوع به
فارس گفت :آقایان صدرالساداتی
ربودهومفقودنشدندوکسیهمآن
ها را به جایی منتقل نکرده است.
وی افـــزود :خــودشــان در مسیر
قم-تهران یعنی اطراف مجموعه
خدماتیمهتاب،تصمیممیگیرند
که موبایل های خود را خاموش
کنند و به قم برگردند .وی ادامه
داد« :آن ها به منزل بــرادر آقای
غفاری (غفار عباسی مراغه ای)
میروند و به کسی هم خبر نمی
دهند .آن جا در منزل برادر آقای
غفاری حضور داشتند و خانواده
آن ها نیز بی اطــاع بــودنــد ».در

عارف :اعضای فراکسیون امید بیش از حد
مظلوم واقع شده اند

رئیس فراکسیون امید با بیان این که اعضای
فراکسیون امید بیش از حد مظلوم واقع شده اند،
افــزود :ما نمی خواستیم قد فراکسیون امید را
بلندتر نشان دهیم .محمدرضا عارف در گفت
و گو با خبرآنالین در پاسخ به انتقادها دربــاره
گزارش عملکرد دیرهنگام فراکسیون امید ضمن
اشاره به این که تالش فراکسیون امید این بوده
که تعامل و همکاری با فراکسیون هــای دیگر
داشته باشیم ،گفت :نخواستیم هر کــاری که
انجام میشود بگوییم ما انجام دادیم یا در نتیجه

عملکرد ما و مجلس بــود به همین دلیل کمتر
گزارش کار میدادیم مگر در مواردی که الزم و
ضروری بود .او همچنین ضمن تأکید بر پایان کار
مجلس دهم معتقد است که اعضای فراکسیون
امید انصافا بیش از حد مظلوم واقــع شده اند.
رئیس فراکسیون امید ادامه داد :ما تالشمان این
بود که اخالق و رفتار را مبنا قرار دهیم و بر این
اساس خرد جمعی ،حرکت جمعی و مجلس را
ارتقا دهیم؛ ما نمیخواستیم قد فراکسیون امید
را بلندتر نشان دهیم.

همین حال حمید رسایی نماینده
سابق مجلس مفقود شدن برادران
صدر الساداتی را نوعی تشویش
اذهان عمومی دانست و خواستار
برخورد با آن شد .غفار عباسی از
چهره های جنجالی قم است که
برخی رسانه ها مدعی شده اند که
برادرانصدرالساداتیازشاگردان
او هستند .برخی خبرهای منتشر
شده حاکی از تعطیلی جلسات و
دروس غفاری در قم بوده و حتی
چندی پیش شایعه تبعید او نیز از
اینشهرمنتشرشدهبودکهصحت
وسقمآنمشخصنشد .ذوالنوری
همچنین گفت« :نیروهای امنیتی
تــاش کردند که به نحوی ردی
از این ها پیدا کنند که این اتفاق
میافتد و میبینند که آن ها در یک
خانه به اختیار خودشان بدون این
که کسی از آن ها اطالعی داشته
باشد حضور داشتند؛ حال این که
نیت و انگیزه آن ها چه بوده و چه
کاری را می خواستند انجام دهند
نمی دانیم».
دراینمیانسایترجاضمنانتقاد
از سایت مکتوبات و وحید اشتری
در سناریوسازی در این خصوص
و همچنین عملکرد بــــرادران
صدرالساداتی نوشت :کاسبان
عدالت در دوره جدید قوه قضاییه
دکــان دو نبش خود را در معرض
خطر می بینند لذا پروژه پرقدرت
ضدفساددردورهجدیدقوهقضاییه
رانشانهرفتهاند.

واکنشهابهمحکومیت
حسینقدیانیبا
شکایتدولت
حسین قدیانی روزنامه نگار اصولگرا و ستون
نویس روزنامه «وطن امروز» با شکایت ریاست
جمهوری به زندان میرود .این خبر را روزنامه
جوان در روز پنج شنبه اعالم کرد و از آن جهت
کهشاکیقدیانی«،معاونتحقوقینهادریاست
جمهوری»بودهواینمحکومیتچندهفتهپس
از محکومیت حسن عباسی رخ داده ،بازتاب
گسترده ای در فضای مجازی پیدا کرده است.
در حکم منتشر شده دربــاره قدیانی ،عنوان
«توهین به مقامات دولتی» قید شده و علت
شکایت هم متنی بوده که حسین قدیانی در
ایاماربعینسال 96دراینستاگرامخودمنتشر
ودرآنازاظهاراتشهیندختموالوردیدرباره
حماسهاربعینبهتندیانتقادکردهبود.روزنامه
جوان درباره این پرونده نوشت که قدیانی در
حکماولیهتنهابه« ۶ماهحبستعلیقی»محکوم
شده اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،با
اعتراض،حبسرااز«تعلیقی»به«قطعی»تغییر
دادهاست.درتصویرحکممنتشرشده،تصریح
شدهکهباتوجهبهعذرخواهینکردنمحکومو
همچنینانجامندادنهیچتالشیبرایکاهش
آثار جرم ،امکان صدور حبس تعلیقی وجود
ندارد و از این جهت اعتراض تجدیدنظر خواه،
یعنیدولتوارداست.دربینچهرههایدولتی
حسامالدینآشناتنهاکسیبودکهبااینتوئیت
به موضوع واکنش نشان داد« :با محکومیت
حسین قدیانی ،حسین دهباشی و حسن
عباسی به زندان مخالفم .جای روزنامهنگار و
ن که
مستندساز و سخنران زندان نیست ولو ای 
سخنانشان ناشایست و نابجا و ناروا باشد .به
اهل رسانه پاسخ دهید؛ قانون آنان را ملزم به
انتشارکردهاست».

فرمانده سپاه :آرزوی ترامپ ،چند دقیقه
مذاکره با مقامات ایران است
فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد:
همه آرز وهـــای رئیس جمهور آمریکا،
مذاکره چند دقیقهای با یکی از مقامات
جمهوری اسالمی ایران است.
سرلشکر ســامــی در جمع سپاهیان
استان بوشهر با تاکید بر این که ایران
تنها کشوری اســت که آمریکا اعتبار از
دست رفته خود را در مذاکره با مقامات
آن میبیند ،افــزود :هیچ کس با آمریکا
مــذاکــره نمیکند ،زیــرا مــذاکــره ،بازی

در میدان دشمن و هدف اوســت و هیچ
کس دشمن را در مسیر رسیدن به هدف
یــاری نمیکند .به گــزارش خبرگزاری
صداوسیما ،فرمانده کل سپاه در این سفر
از جزایر خارک و فارسی نیز بازدید کرد.
سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی
سپاه نیز در خالل این بازدید گفت :ما
آمادگی داریم با هم افزایی با کشورهای
منطقه ،امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس
را تامین کنیم.

قوه قضاییه

رئیسی:رسیدگیبهتخلفاتدستگاههاو
سازمانهاشدیدترخواهدبود
قاضی که صالحیت برای قضاوت ندارد
صالحیت برای وکالت هم نخواهد داشت
رئیسقوهقضاییهتأکیدکرد:اگرسازمانها،ادارات
و دستگاهها به خود اجازه بدهند به خاطر جایگاه
قدرت خود یا اتصال به قدرتی تخلفی کنند ،این
قضیه نسبت به افراد معمولی باید شدیدتر باشد.
به گــزارش میزان ،آیت ا ...سیدابراهیم رئیسی
که در ادامه سفرهای استانی خود به زنجان سفر
کرده بود ،در شورای اداری این استان گفت :اگر
مدیراندریکدورهمدیربودندوجلویچشمآنها
تخلف انجام شده قصور آنها نیز باید رسیدگی
و معلوم شود .در یک دورهای که اتفاق افتاده اگر
قصوری بوده باید پیگیری شود و نمیتوان از این
قضیه گذشت .رئیس دستگاه قضا ادامه داد :اگر
کسی بگوید االن من مدیر نیستم و دو دوره قبل
از او اتفاق افتاده باید آن مدیر را خواست و دلیل
پیگیری نکردن را از او سوال کرد .وی تاکید کرد:
بهنظرمااگرسازمانها،اداراتودستگاههابهخود
اجازه بدهند به خاطر جایگاه قدرت خود یا اتصال
به قدرتی تخلفی کنند ،این قضیه نسبت به افراد
معمولی باید شدیدتر باشد حال هر سازمانی که
میخواهدباشد،اینرامقاممعظمرهبریفرمودند
وتاکیدکردندونگاهمانیزهمینگونهاست.آیتا...
رئیسی تاکید کرد :هیچ سازمان و ادارهای نباید
به خود اجازه نقض قانون و تعرض به بیت المال را
بدهد و به اسم قدرت و وابستگی به یک سازمان و
اداره،دربستررودخانهکاریانجامدهدیازمینهاو
مراتعراتصرفکند؛نبایداینگونهباشد.رئیسیدر
بخش دیگری از سخنانش گفت :با جرئت و قدرت
کار کنید و ما هم به عنوان دستگاه قضا پشت شما
خواهیم بود و یقین بدانید از مدیری که با جسارت
تحریمها را دور میزند تا مشکلی برای مردم پیش
نیاید و دشمن را زمین گیر کند به عنوان یک مدیر
شجاعحمایتمیکنیم.
▪قاضی که صالحیت بــرای قضاوت نــدارد
صالحیت برای وکالت هم نخواهد داشت

رئیسقوهقضاییههمچنیندردیدارنخبگان،علماو
برگزیدگانزنجانهمگفت:دراینجلسهبیانشد
هنگامیکهصالحیتنداشتنقاضیبرایقضاوت
اعالم شد در جای دیگری به کار گمارده نشود که
اینموضوعدردستورکارماستواگرمشخصشد
قاضی صالحیت برای قضاوت نــدارد صالحیت
برایوکالتهمنخواهدداشت،مگرمیشودکسی
برای قضاوت صالحیت نداشته باشد بعد بگوییم
وکیل شــود؟! اگر کسی بــرای وکالت صالحیت
نداشتبرایقضاوتهمصالحیتنخواهدداشت
ایندوشغلقضاییمرتبطباهماست.

