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حضرت سیدالشهداء ،امام حسین(ع) می فرمایند:
ال َي ْك ُم ُل ا ْل َعقْ ُل ِا ّ
ِّباع ا ْل َح ِّق.
ال بِات ِ
عقل ،جز با پيروى از حق ،كامل نمى شود.
(اعالم الدين؛ صفحه )298

مشهد اذان ظهر  12:31غروبآفتاب  19:07اذانمغرب  19:26نیمه شب  23:46اذان صبح فردا  4:25طلوعآفتاب فردا 5:55

...

تازههای مطبوعات
••اعتماد –این روزنامه در گزارشی با عنوان « اصالحات و
پارلمان اصالحات» با اشاره به این که طرحکنندگان این
ایده طیفی هستند که درانتخابات مجلس دهم و شورای
شهر پنجم نارضایتیهایی از فهرست اصالحطلبان ابراز
کرده بودند و امروز خواستار تحولی برای پویایی تشکیالتی
جریان اصالحات هستند ،نوشت :اگرچه تکوین ساختاری
که هر چه بیشتر تصمیمگیری در جریان اصالحات را
دموکراتیککند،هدفیمثبتتلقیمیشودامامدلسازی
با هدف خارج کردن فعاالن سیاسی از رخوت ،جای تعجب
دارد .طراحان این مدل چندان تمایلی به ادامه کار شورای
عالی سیاست گذاری ندارند.
••وطن امروز – این روزنامه در گزارشی با عنوان «صرافی یا
بقالی؟!» به ابهام های طرح یکسانسازی نرخ ارز پرداخت
و نوشت :با وجود صدور  ۱۱اطالعیه بانک مرکزی درباره
یکسانسازی نرخ ارز ،مسئوالن هنوز به ابهامهای بزرگ
پاسخ ندادهاند.
••شــرق -محسن مــیــردامــادی ،دبیرکل سابق جبهه
مشارکت و از رهبران دانشجویان تسخیرکننده سفارت
آمریکا ،با بیان این که «دوباره اسناد را مطالعه کردم گفت:
در شرایط فعلی که آن هیجانزدگی فضای عمومی دوران
انقالب وجود ندارد ،طبعا منصفانهتر میتوان در اینگونه
موارد قضاوت کرد .من در این اسناد هیچ مطلبی که بر
جاسو س بــودن امیرانتظام داللــت کند ندیدم».اگر چه
سازمان اسناد انقالب اسالمی و برخی طیفهای سیاسی
همچنان مستند به ایــن اسناد ،امیرانتظام را به سبب
مراوداتش با آمریکاییها جاسوس قلمداد میکنند.
••فرهیختگان – ایــن روزنــامــه با اشــاره به کاهش ۷۰
درصدی صادرات سیمان نوشت:تولید سیمان در چهار
سال اخیر ۱۶میلیون تن کم شد این درحالی است که
صنعت سیمان  ،یکی از صنایع مهم کشور است .بر اساس
آمارها  45هزار نفر بهطور مستقیم و در مجموع حدود دو
درصد کل شاغالن کشور بهطور مستقیم و غیرمستقیم در
این صنعت مشغول فعالیت هستند.
••اعتماد – نتیجه یک پژوهش معتبر درباره قیمت گذاری
انرژی در ایران نشان میدهد که تثبیت چهارساله قیمت
حاملهای انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل نهتنها منجر به
افزایش آلودگی در کالن شهرها شده بلکه فقر را گسترش
داده و دست دولت را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر
جامعه بسته است.
••هفت صبح –این روزنامه درگزارشی با عنوان «وداع با
برنج و هندوانه » با اشاره به طرح این سوال که خشکسالی
چگونه سبک خوراک ایرانیان را تغییر خواهد داد ؟ نوشت:
وزیر کشاورزی از کشاورزان شرق استان مازندران خواسته
که امسال برنج نکارند.

...

انعکاس
••انصاف نیوز مدعی شد « :کاوه مدنی» معاون سازمان
محیط زیست که در زمــان انتشار عکسهای جنجالی
اش ،در سفر خارج از ایران بود ،به کشور برنگشت .مدنی
پس از انتشار تصاویر و حملههای رسانهها به او ،در حالی
که در سفر کاری در خارج کشور بود ،از همان جا استعفا
داد و استعفای او پذیرفته شد.محمود صادقی ،نماینده
تهران نیز در این باره در توئیتر نوشت« : از یک منبع موثق
شنیدمکاوه مدنی معاون سازمان حفاظت محیط زیست،
ایران را ترک کرده است .همسر او نیز که ممنوع الخروج
شده بود با رفع ممنوع الخروجی کشور را ترک کرد».یک
منبع آگاه هم به خبرنگار مهر ،گفت :این استعفا هنوز
پذیرفته نشده است.کاوه مدنی استاد مدیریت محیط
زیست امپریال کالج لندن مدت کوتاهی معاون سازمان
محیط زیست بود و از او به عنوان متخصصی برجسته و
شناخته شده در این حوزه نام میبرند.
••تابناک نوشت  :به نظر می رسد ،اقدامات و موضع گیری
های فعلی مقامات دولتی درباره فیلترینگ تلگرام ،بیشتر بر
این محور قرار گرفته که مسئولیت فیلترینگ از سوی مردم و
بدنه اجتماعی حامی دولت متوجه آنان نباشد .بهتر است در
این زمینه ،قوه مجریه صداقت بیشتری با مردم داشته باشد و
خیلی روشن این موضوع و زوایای آن را برای مردم تبیین کند.
اینکهدولتمواهببهرهگیریمردمازشبکههایاجتماعیو
فضای مجازی را مال خود کند و آن را در فهرست اقدامات خود
برای مردمبگنجاند ،اما از قبول وپذیرش مسئولیت فیلترینگ
آن ها شانه خالی کند ،موضوعی است که پذیرفته نیست.
••تابناک ادعا کرد :سید محمدمهدی میرباقری رئیس
آکادمی علوم اسالمی در قم از گزینههای جدیدی است
که قرار است امامت جمعه مردم تهران را بر عهده بگیرد.
در همین حال یکی از مسئوالن شورای سیاست گذاری
ائمه جمعه کشوراز بداخالقی های رسانه ای و تخریب
شخصیت حجت االسالم والمسلمین میرباقری در فضای
مجازی و رسانه ای به شدت انتقاد کرد و به خبرگزاری حوزه
گفت :درباره انتخاب امام جمعه موقت برای تهران ،شخص
حضرت آقا تصمیم می گیرند.
•• جمهوریت مدعی شد  :یک منبع آگــاه به خبرنگار
جمهوریت گفت :سعید مرتضوی  ،چند روز قبل  ،مجدد به
عراق رفته و اکنون در کربالست.
••جام نیوز نوشت  :یک مقام صهیونیست درباره جدی
بودن تهدیدهای ایران هشدار داد و حمله موشکی آمریکا
به سوریه را ضعیف و نمادین دانست.به نوشته جروزالم
پست« ،دنی یاتوم» رئیس پیشین موساد روز یکشنبه طی
مصاحبه ای رادیویی به حمله آمریکا ،انگلیس و فرانسه به
سوریه اشاره کرد و آن را «اقدامی نمادین که هیچ اهمیت
راهبردی نداشت»خواند.وی ادامه داد« :سابقه آشنایی
ام با ایرانی ها و تجربیات گذشته به من می گوید ،وقتی آن
ها تهدیدی را مطرح کنند ،آن را عملی خواهند کرد.»...
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از بحث احتمالی درباره تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا تا توافق احتمالی با آمریکا

در پاسخ به سوال خراسان

توپ برجام در زمین اروپا

قاسمی :مذاکرات برجامی
با اروپا در جریان است

ظریف :انتخاب ما در برابر آمریکا به نحوه برخورد اروپا و دیگر اعضای برجام بستگی دارد
ادیب-نقش اروپا در حفظ برجام به مرحله ای رسیده که
ظریفتأکیدداردواکنشایرانبهخروجآمریکاازبرجامبه
اروپا بستگی دارد ،قاره سبز از یک سو گزینه تحریم ایران
را روی میز دارد تا ترامپ را برای ماندن در برجام راضی
کند و از سویی دیگر زمزمه ها از توافقش با آمریکا به گوش
می رسد؛ در حالی که گفته شده بود روز گذشته در جلسه
وزیران اتحادیه اروپا موضوع تحریم های ایران بررسی می
شود بلکه رئیس جمهور آمریکا به ماندن در برجام متقاعد
و ترغیب شود ،برخی از وزیران خارجه اروپایی تصریح
کردند در جلسه دیروز چنین بحثی مطرح نشده است.اما
درساعاتپایانیروزگذشتهرویترزازناکامماندن ۳کشور
اروپایی در تحریم ایران خبر داد .در عین حال وزیران
خارجه ایرلند و لوکزامبورگ اعالم کرده اند در صورتی
که تحریم ایران برای ترغیب ترامپ موثر باشد ،تا قبل از
 22اردیبهشت که ضرب االجل ترامپ است ،این موضوع
بررسی می شود .دیپلماتهای تروئیکای اروپایی ،یعنی
فرانسه ،آلمان و انگلیس در هفتههای گذشته فهرستی
از  15موسسه و فرد ایرانی تهیه کرده و به بهانه دفاع
ایران از تروریسم در سوریه خواستار تحریم این فهرست
شده بودند ،اما تاکنون با مخالفت اتریش ،قبرس ،یونان،
ایتالیا ،اسپانیا و سوئد ناکام ماندند .همچنین فدریکا
موگرینی ،رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،دیروز
در آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه،
گفت که انتظار ندارد در این نشست تصمیمی درباره
تحریمهای جدید علیه ایران گرفته شود .به گزارش ایرنا
موگرینیگفت«:وزرایخارجهاتحادیهاروپاامروزباردیگر
برتعهدقاطعوصریحخودبهاجرایکاملتوافقهستهای
با ایــران تأکید خواهند کـــرد».در عین حــال سایمون
کاونی وزیر خارجه ایرلند اعالم کرد :اگر تحریم ایران
وجود داشته باشد ،این تصمیم تا قبل از  12ماه می(22
اردیبهشت) اتخاذ خواهد شد .در اظهارنظری مشابه یان
آزلبرون وزیر خارجه لوکزامبورگ گفت« :اگر الزم باشد
که اقدامی برای نگه داشتن آمریکا در توافق هستهای
صورت دهیم ،باید از آن استقبال کنیم ،اما نباید به گونه
ای باشد که ایران را به خروج از توافق مجبور کند».
▪بی بی سی :ممکن است توافق برای تحریم ایران
اعالم نشود

با این حال بر خالف خبر رویترز،در همین حال بی بی
سی در گزارش خود مدعی شد ممکن است اروپایی ها
در جلسه دوشنبه خود به توافقی درباره برجام برسند
ولی این موضوع را اعالم نکنند تا ببینند در هفته های
آینده چه اتفاقاتی برای برجام می افتد .در این گزارش



▪ادعای توافق میان اروپا و آمریکا درباره برجام

▪ظریف :انتخاب ما در برابر آمریکا به نحوه برخورد
اروپا بستگی دارد

در همین حال ظریف وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به

این سوال که واکنش ایران به خروج آمریکا از برجام چه
خواهد بود ،به روزنامه ایران گفت :مهمترین خواسته
ما حفظ برجام نیست بلکه حفظ منافع ملیمان است،
ما براساس منافع ملی خودمان تصمیم میگیریم و
خودمان تعیین میکنیم منافع ملی ما چگونه تأمین
خواهد شد .برای تأمین این منافع ممکن است نیاز
باشد که در مقابل اقدام آمریکا واکنشی نشان دهیم
که آمریکاییها از رفتارشان پشیمان شوند .برای این
که این پشیمانی رخ دهد ،روشهــای مختلفی وجود
دارد و ما این انتخاب را برای خودمان بازمیگذاریم
که چگونه اقدامی انجام دهیم که آن ها متوجه شوند
اشتباه کردهاند .اقدام ما حتم ًا به نحوه برخورد اروپا و
دیگر اعضای برجام و جامعه بینالمللی بستگی دارد.

خبر مرتبط

رویترز :انگلیس ،فرانسه و آلمان در اعمال تحریم ضدایرانی ناکام ماندند

شب گذشته خبرگزاری رویترز جزئیاتی از جلسه دیروز اتحادیه اروپا و تصمیم چند کشور این اتحادیه برای اعمال
تحریم های ضدایرانی منتشر کرد و نوشت :سه کشور انگلیس ،فرانسه و آلمان در اعمال تحریم هایی جدید علیه
ایران ناکام مانده اند .به نوشته رویترز ایتالیا و اتریش مخالف این موضوع بوده و استدالل کرده اند که این تحریم
ها ترامپ را برای ماندن در برجام متقاعد نخواهد کرد .این تحریم ها در موضوع سوریه علیه ایران مطرح شده اند.
به گزارش فارس یک دیپلمات متعلق به یکی از کشورهای مخالف تحریم ایران به رویترز گفته است« :شاید این کار
به قیمت شکست همیشگی توافق (برجام) تمام شود؛ چرا باید ریسک کنیم و عالوه بر تقویت موضع تندروهای
ایران ،فرصت بستن قراردادهای جدید در ایران را از دست بدهیم ».در مقابل یک دیپلمات دیگر به رویترز گفت
که هنوز از توافق اروپاییها برای برداشتن گامی برای رضایت ترامپ ناامید نشده ایم و «تالش میکنیم و مسیر
هم رو به جلو است؛ فقط به کمی وقت نیاز داریم ».در عین حال دیپلمات دیگری نیز گفت :به نظر نمی رسد که
اتحادیه اروپا بخواهد محدودیت های جدیدی را در اواسط ماه می (اواخر اردیبهشت) علیه ایران اعمال کند.
همزمان فدریکا موگرینی نیز در کنفرانس خبری خود پس از نشست وزرای خارجه اروپا ضمن تاکید چندباره بر
لزوم حفظ برجام در عین حال به موضوعاتی نظیر حضور منطقه ای ایران اشاره کرد و گفت :تحریم های جدید
که مطرح شده درباره سوریه است و هنوز برای بررسی آن ها زمان داریم.

...

...



دولت

بررسی پرونده سپنتا نیکنام در معاونت حقوقی رئیس جمهور
ایسنا -معاون پژوهش معاونت حقوقی رئیس جمهور
گفت :گــزارشــاتــی از بــررسـیهــای معاونت حقوقی
دربــاره موضوعاتی همچون دانشجویان ستارهدار،
محیطزیست ،حق تجمعات اعتراضی و پرونده سپنتا
نیکنام به رئیس جمهور ارائــه میشود.بیژن عباسی

هادیمحمدی-درنشستخبریروزگذشتهسخنگوی
وزارت خارجه ،خبرنگار خراسان با بیان این که برخی
رسانه ها ادعا کرده اند که آمریکا و اروپا روی ضرب االجل
های برجام برای  22اردیبهشت به توافق رسیدند ،از
وی پرسید « :آیا ایران با کشورهای اروپایی درباره برجام
وآینده آن مذاکراتی دارد و این که تا االن چه برداشتی
از رفتار اروپــا دربــاره خــروج احتمالی آمریکا از برجام
دارید؟» بهرام قاسمی در پاسخ اظهار کرد  :ارتباطات و
تماس های ما با اروپا درباره بحث برجام در حال انجام
است و ادامه پیدا خواهد کرد .این موضوع بحثی قابل
توجه هم برای جمهوری اسالمی ایــران و هم اتحادیه
اروپاست و کشورهای اروپایی در مصاحبه ها و مذاکرات
دو جانبه همواره با جدیت تمام از مواضع خودشان راجع
به برجام صحبت کردند و با جدیت تمام اعتقاد راسخ
دارند که برجام بدون هیچ کم و کاستی باید معتبر بماند
و ادامه پیدا کند .وی ادامه داد  :اروپایی ها با سیاست
های ترامپ موافق نیستند و تالش و مذاکرات خود را
تا مقطع مد نظر دنبال می کنند و این در حالی است که
آمریکا فشار زیادی بر اتحادیه وارد می کند اما با توجه به
شناخت اتحادیه از جایگاه و موقعیت ایران و نقش مهم
ایــران در ثبات و امنیت منطقه و جهان تصور می کنم
اتحادیه اروپا با جدیت بر این موضع ایستاده و پافشاری
می کند و فکر می کنم بتوانیم در یک محیط همسو در
این جهت با همکاری بیشتر این مسیر را به رغم همه
کارشکنیهایایاالتمتحدهادامهدهیم .قاسمیدرباره
اظهارات رئیسجمهور در روز ملی فناوری هستهای
مبنی بر سناریوی تداوم اجرای برجام بدون آمریکا یادآور
شد :در هیئت نظارت بر برجام سناریوهای مختلف از
گذشته بررسی شده اســت .یکی از سناریوها ،برجام
بدون آمریکاست .اما بیان زودهنگام درست نیست .با
توجه به تحوالت ،اقداماتی که باید صورت بگیرد ،بخشی
از آن اعالم میشود و ممکن است بخشی از آن هم مطرح
نشود.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به
سوالی مبنی بر این که در جریان حمله اسرائیل به پایگاه
هوایی « »T4در سوریه ،که تعدادی از مستشاران ایرانی
به شهادت رسیدند ،تاکید کرد :رژیم صهیونیستی دیر یا
زود پاسخ الزم را درباره این گونه حمالت دریافت میکند
به نحوی که آن ها از کــرده خود
پشیمان شوند .زمان زدن و گریز
و فرار برای رژیم صهیونیستی
گذشتهاستونیروهایمقاومت
قادر هستند که در زمان الزم و
مقتضی پاسخی به جا به
این جنایتها بدهند.

تأکید شده ایتالیا به دلیل قراردادهای اقتصادی اش
نمی خواهد رابطه با ایران را به هم بزند و به تحریم های
پیشنهادی رأی مثبت بدهد .به گفته بی بی سی نشست
دیروز ،آخرین نشست وزیران اتحادیه اروپا پیش از ضرب
االجل ترامپ در انتهای اردیبهشت است.
از سویی دیگر مذاکرات اروپایی ها با آمریکا هم ادامه
دارد؛ به شکلی که خبرگزاری آسوشیتدپرس دیروز به
نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که در این گفت و گوها
در موضوعاتی چون بازرسیها و تالش برای محدود
کردن برنامه موشکی ایران پیشرفت هایی حاصل شده
و مذاکرات «در آستانه توافق در این موضوعات» قرار
دارد .به گزارش فارس این رسانه در عین حال تصریح
کرد :موضوع سقف زمانی محدودیت غنی سازی ایران
موسوم به مقررات «غروب خورشید» نیز در چهارمین
دیدار نماینده اروپا و آمریکا بحث شده اما درباره آن توافق
وجود ندارد .به گزارش مهر به گفته مقامات مذکور که
خواستند نامشان فاش نشود ،دو طرف درباره مقابله
با فعالیتهای منطقهای ایران هم در جلسهای دیگر
بحث کردهاند ،اما در این باره به جمعبندی نرسیدهاند.
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گفت :درباره عضویت اقلیتهای دینی در شوراهای
شهروروستابهویژهدربارهموضوعسپنتانیکنامگزارشی
تهیهکردیموبهرئیسجمهوردادیم.ماده ۱۵منشورحق
مشارکت سیاسی برابر برای همه شهروندان را در نظر
گرفته است و مشکلی برای فعالیت ایشان وجود ندارد.

تکذیب

تکذیب بستری شدن رئیس دفتر رهبر انقالب در بیمارستان
ایرنا -یک منبع آگــاه خبر بستری شــدن رئیس
دفتر رهبر معظم انقالب در بیمارستان را تکذیب
کرد.این منبع آگاه  ،برخی خبرها مبنی بر حضور
حجت االســام والمسلمین محمدی گلپایگانی
در بیمارستان را به طور کامل تکذیب کرد و گفت

او حتی برای چک آپ هم به مرکز درمانی مراجعه
نکرده است.این منبع از رسانه ها خواست که درباره
انتشار اخبار خود دقت بیشتری داشته باشند.برخی
از رسانه ها از بستری شدن محمدی گلپایگانی به
دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بهمن خبر دادند.

یک عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصالحات مطرح کرد:

جزئیات نشست 3ساعته روحانی،خاتمی ،ناطق و جهانگیری

یک عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصالحات جزئیات دیدار روحانی،
خاتمی ،ناطق و جهانگیری را تشریح کرد و گفت :مسائلی با هدف تقویت
دولت مطرح شده است.
اینچهرهاصالحطلبکهبهشرطمنتشر نشدننامخودبانامهنیوزگفتوگو
کرده است در این باره گفت :این جلسه  3-2ساعته پنج شنبه دو هفته قبل
در منزل آقای روحانی برگزار شد .همه مسائل با هدف تقویت دولت مطرح
شده است .البته حاج حسن آقای خمینی نبود .جلسه درباره پیگیری جدی
تر وعده های انتخاباتی رئیس جمهور ،رفع حصر ،برنامه های اقتصادی
دولت ،استفاده بیشتر از ظرفیت های آقای جهانگیری و برطرف شدن
ناهماهنگی ها در مجموعه دولت بود.
▪تاکید خاتمی بر استفاده بیشتر از جهانگیری در دولت

وی در پاسخ به این سوال که آیا صحبتی درباره محدودیت های آقای خاتمی

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحریریه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

نیز مطرح شد یا خیر ،گفت :خیر ،آقای خاتمی درباره خودش هیچ موضوعی
را مطرح نکرد ،بیشتر تأکید بر رفع حصر داشت و این که چرا آقای روحانی
این موضوع را به عنوان رئیس در شورای عالی امنیت ملی جدی پیگیری
نمی کند .همچنین چرایی بی برنامگی اقتصادی دولــت و سردرگمی
مردم و استفاده بیشتر و بهتر از آقای جهانگیری در بخش اقتصادی از دیگر
موضوعات بود.
▪انتقاد ناطق از ناهماهنگی های درون دولت

این عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصالحات درباره نظرات ناطق
نوری در این جلسه نیز تأکید کرد :آقای ناطق نیز بر همین مسائل به ویژه
ناهماهنگی های درون دولت خیلی جدی بحث کرد .البته بحث مشترک
همه آن ها همکاری نکردن دیگر نهادها با دولت بود.
وی در ادامه افزود :آقای روحانی نیز صحبت و از دستگاه های غیردولتی

گالیه کرد .وی در پاسخ به این سوال که آیا آقای روحانی در آن جلسه قول
و وعده ای هم به آقایان ناطق و خاتمی داده است ،نیز تصریح کرد :خیر.
درباره محدودیت ظرفیت ها و امکانات دولت و عمل نکردن کشورهای
خارجی به تعهدات شان در برجام صحبت کرد و قول مشخص و صریحی
مطرح نکرد .این چهره اصالح طلب درباره دیدگاه روحانی راجع به رفع
حصر نیز ادامه داد :آقای روحانی گفت دولت در حال پیگیری موضوع
است .بحث آن بود که این مسئله جدیتر در دستورکار شورای عالی امنیت
ملی قرار بگیرد.
این فرد که نامش منتشر نشده دربــاره دعوت کننده و پیشنهاد دهنده
برگزاری این جلسه گفت :خود آقای روحانی برگزاری این جلسه را دنبال
می کرد .البته قبال آقای ناطق اظهارتمایل کرده بود و قرار بود در بهمن
ماه  96برگزار شود که آقای خاتمی و یکی دیگر از آقایان وقت نداشتند که
برگزاری جلسه به بعد از عید موکول شد که عید دیدنی هم بود.

...
اخبار

توضیحات نمایندگان درباره اجرا نشدن
حکم مرتضوی
نماینده لنگرود شایعه دیدارش با مرتضوی
را تکذیب کرد
در ادامه واکنش ها به اجرانشدن حکم دو سال حبس سعید
مرتضوی دادستان سابق تهران و محکوم پرونده کهریزک،
عضو فراکسیون امید از جزئیات تالشش بــرای احضار
دو وزیر به مجلس خبر داد ،چند نماینده مجلس ،درباره
شایعات متواری شدن مرتضوی ادعاهایی مطرح کردند
و یک حقوق دان هم راه اجــرای این حکم را ضبط وثیقه
سعید مرتضوی دانست .به گزارش ایسنا فاطمه سعیدی
نماینده تهران که یک شنبه از تصمیم اش برای طرح سوال
از وزیران کشور و دادگستری خبر داده بود ،در این باره به
ایسنا ،گفت :سوالم از آقای رحمانی فضلی ناظر به عملکرد
نیروی انتظامی در جلب سعید مرتضوی است .این که آیا
اساسا حکم جلب مرتضوی به نیروی انتظامی ابالغ شده
است یا خیر؟ سوال دیگر من هم از وزیر کشور است که آیا
مرتضوی از کشور خارج شده یا این که هنوز داخل کشور
است و نتوانستند او را دستگیر کنند.
▪طاهری :پرونده مرتضوی نزد سرپرست دادســرای
کارکنان دولت است

میرمجید طاهری وکیل مدافع اولیای خانواده دم روح
االمینی نیز گفت :پرونده سعید مرتضوی هم اکنون در
دسترس قاضی اجــرای احکام نیست و نــزد سرپرست
دادسرای کارکنان دولت است و آن ها خود اقدامات مربوط
به جلب و دستگیری را انجام می دهند .وی افزود :حکم
جلب مرتضوی صادر شده و اگر پرونده وی به اجرای احکام
نمی رفت ،حکم جلب صادر نمی شد.
▪واکنش نماینده لنگرود به شایعه دیدارش با مرتضوی

در همین حال پس از ادعــای خبرآنالین دربــاره حضور
مرتضوی در شهرستان رودسر و املش و دیدارش با برخی
نمایندگان ،مهرداد الهوتی نماینده مــردم لنگرود در
مجلس در گفت و گو با خانه ملت تأکید کرد :در پنج سال
گذشته هیچ دیــداری با سعید مرتضوی نداشته است.
به گــزارش خانه ملت علیرضا سلیمی عضو فراکسیون
نمایندگان والیی هم گفت :حتی در صورتی که مرتضوی از
کشور خارج شده باشد ،ما این امکان را داریم که مجرمان را
در خارج از کشور ردیابی کنیم از این رو پیدا کردن افراد در
داخل کشور هیچ دشواری برای دستگاه های مربوط ندارد.
در عین حال ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس
با تأکید بر این که قوه قضاییه به ِجد به دنبال اجرای حکم
مرتضوی است ،گفت« :خبری از فرار وی از کشور نشنیدهام
اما هر متهمی ممکن است خود را مخفی کند .نمیدانم
ایشان متواری شده یا خیر ،شاید معذوریتی داشته باشد».
▪یک حقوق دان :وثیقه مرتضوی به اجرا گذاشته شود

از سویی دیگر و همزمان با آن که تابناک از پویش پیدا کردن
مرتضوی خبر داده و اشاره کرده که چند اعالمیه طنز به
دیوارهایشهریتهراندربارهپیداکردنمرتضویچسبانده
شده بود ،نعمت احمدی حقوق دان به اعتماد آنالین گفت:
برای آقای مرتضوی هم قرار پنج میلیارد تومانی صادر شد
که همان زمان سند منزلی در غرب تهران به عنوان وثیقه
گذاشته شد؛ بنابراین را هحــل دستگیری آقای مرتضوی
بسیار ساده است و باید وثیقه ایشان را ضبط کرد.

مقیمی :تقسیم استان تهران شایعه است
باشگاه خبرنگاران
– بــه تــازگــی برخی
منابع خبر از تقسیم
استان تهران به چهار
اســـتـــان دادنــــــد که
براساس آن تهران به
چهار استان تهران،
تهران جنوبی ،تهران
شرقی و تهران غربی
تقسیم میشود.این درحالی اســت که محمدحسین
مقیمی اســتــانــدار تــهــران دربــــاره صحت و سقم این
موضوع گفت که این خبر شایعه است.این درحالی است
که نقوی حسینی نماینده ورامین به تازگی دراین باره
گفته بود در دوره نخست دولت آقای روحانی در مالقاتی
در مجمع نمایندگان شهرستان های استان تهران تقسیم
استان تهران مطرح شده است.

وزیرکشاورزی دولت نهم :احمدی نژاد جزو ریزش های انقالب است
محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی در دولت نهم
درباره اقدامات رئیس جمهور سابق گفت :احمدینژاد
قطع ًا با این مسیری که میرود جزو ریزشهای انقالب
است و دیگر برنمیگردد .به گــزارش فارس او که به
عنوان مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در نشست
خبری با خبرنگاران حاضر شــده بــود ،افـــزود :این
آقــای احــمــدینــژادی کــه االن هست ،کــامـ ً
ا مانند
سختافزاری است که ویروسی شده و از دور خارج
شده است و باید دعا کرد خدا نجاتش بدهد؛ چراکه
هر روز بیشتر در باتالق ضدانقالب فرو م ـیرود .به

گ ــف ــت ــه اســـکـــنـــدری
شخصیت احمدینژاد
ســه قسمت اس ــت که
در دولــــت نــهــم روی
ریـــل انــقــاب حرکت
م ـیکــرد ،امــا بــه دلیل
وجود برخی افراد در آن
دولت ،که مانند عوامل
ویروسی بودند ،کمکم باعث شد که دولت دهم از ریل
خارج بشود و اکنون از مسیر انقالب خارج شده است.
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