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آیت ا ...مکارم :به نام مداحی،
کارهای سیاسی و جناحی نشود

...

ویژه های خراسان
ضرب االجل جدید دولت به مسئوالن درباره
اعالم حقوق و مزایا

گزارشی از روند منصوبین رهبر انقالب در سال  97که متولد دهه  50هستند

رویکردجوانگراییدرانتصابات رهبری

حجت االسالم رستمی رئیس جدید نهاد نمایندگی شد  

بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به
همهاعضایکابینه،دستگاههایدولتیموظفشدهاندتمام
اطالعاتمربوطبهحقوقکارکنانرسمیوپیمانیخودرادر
فواصلیکماهه،ازطریقسامانهثبتحقوقومزایایمقامات
وکارکناندستگاههایاجراییکهدربخشنامهسازماناداری
واستخدامیبیانشده،دراختیاراینسازمان،سازمانبرنامه
وبودجهووزارتاقتصادقراردهند.

هشدار به مدیران برای رفتار مالیم تر با
پیمانکاران
یک نهاد مسئول اقتصادی در نامه ای به تعدادی از سازمان
ها و ادارات استانی ،از آن ها خواسته است با توجه به
شرایط کنونی اقتصاد کشور و مواردی چون نوسانات نرخ
ارز و نبود ثبات بهای تجهیزات ،مصالح و ماشین آالت که
پیمانکاران طرح های دولتی و تامین کنندگان کاال را با
چالش های غیرقابل پیش بینی مواجه کــرده ،مدیران
مربوط تا اطالع ثانوی ضمن تعامل با اشخاص فوق ،حتی
االمکان از اقداماتی چون فسخ ،اخطارهای نامتعارف یا
ضبط تضامین قــرارداد در موارد ناشی از شرایط فعلی،
خودداری کنند.

چهره ها و گفته ها

حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران گفت:
حتی اگر آیت ا ...هاشمی هم اکنون حضور داشتند،
باز هم حریف برخی سیاستهای روحانی نمیشدند
و نمیتوانستند او را در عقبنشینی
نکردن در بعضی مسائل مجاب
کنند .چــراکــه او در دوره اول
دولــت خــود هم به توصیههای
آیت ا ...هاشمی جدی
عمل نــم ـیکــرد/ .
ایلنا
مـــــحـــــســـــن میردامادی فعال سیاسی اصالح
طلب گفت :مذاکره یکی از روش های دیپلماسی برای
گرفتن نتایجی در جهت منافع کشور است اما در
هر مورد باید ببینیم نتیجهای
بـــرای منافع ملی مــا دارد
یــا خــیــر؟ بــه نــظــر مــن االن
حداقل تا پس از انتخابات
مجلس آمریکا ،چنین
شــرایــطــی فــراهــم
نیست/ .جماران

محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس درباره روند
استیضاح ها در مجلس تصریح کرد :باید افرادی که
دلسوز تر و عالقه مند به آینده کشور هستند فعال
شوند و اجازه ندهند عدهای در مجلس با غوغا ساالری
منویات خود را به پیش ببرند
و با همراه کــردن دیگران
کابینه را از حــد نصاب
خـــارج کنند تــا بــه ایــن
وسیله کینه انتخابات را
امروز جبران کنند.
/خبرآنالین

رهبر انقالب از ابــتــدای امسال انتصابات گوناگونی
متناسب با اختیارات و وظایف رهبری داشته اند که وجه
مشترک غالب این انتصابات ،رویکرد جوان گرایی معظم

لهدرانتخابمسئوالنجدیداست.نکتهایکهخودایشان
در سخنرانی نوروزی ابتدای امسال خطاب به مسئوالن
مطرح و با توجه به توانایی های گسترده جوانان تحصیل

در میان اظهار نظرهای متفاوت و حاشیه های فراوان

دفاع رساله دکترای برادر رئیس جمهور برگزار نشد
طاهری -درحالی که پیش از این اعالم شده بود جلسه
دفاع رساله دکترای حسین فریدون برادر رئیس جمهور
صبحروزگذشتهبرگزارخواهدشد،اینجلسهکهباحاشیه
های زیادی همراه بود ،لغو شد .فارس در گزارشی با اشاره
بهحضورحسینفریدونازساعت 7صبحدردانشگاهشهید
بهشتیبرایدفاعازرسالهاش،بهنقلازدانشجویاننوشت
کهاینجلسهبهدلیلحضورنداشتنبرخیاستادانبرگزار
نشد .بنابر گفته اعضای یکی از تشکلهای دانشجویی
بعد از حضور فریدون در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه
شهیدبهشتی حراست دانشگاه از ورود دانشجویان و افراد
دیگر به طبقه دوم دانشکده علوم سیاسی که محل دفاع
فریدون بود ،جلوگیری کرد .یکی از استادان دانشگاه
شهیدبهشتی هم به فارس گفت :طبق اخبار رسیده در
جلسهروزگذشتهداورداخلی،پایاننامهحسینفریدونرا
قابل دفاع ندانسته است .وی همچنین تاکید کرد :در این
جلسه ناصر هادیان و سید جلیل دهقانی از استادان داور

(استادان دانشگاه عالمه و تهران) هم حضور پیدا نکردند.
پیشازاینموضوعقبولیفریدوندردانشگاهوانتقالاوبه
دانشگاهشهیدبهشتیموردانتقادبرخینمایندگانمجلس
وفعاالندانشگاهیقرارگرفتهبود.
▪هادیان :به دلیل بیماری نتوانستم در جلسه شرکت
کنم

ناصر هادیان ،استاد علوم سیاسی و روابــط بین الملل
دانشگاهتهرانکهقراربودبهعنواناستادداوردرجلسهدفاع
حسینفریدونشرکتکند،دربارهحضورنداشتنخوددر
اینجلسهدرگفتوگوبافارس،گفت:بندهبهدلیلبیماری
نتوانستمدراینجلسهشرکتکنم،منبیماریقلبیدارم
و به آن ها هم گفته بودم اگر این جلسه عصر برگزار شود،
میتوانم حضور داشته باشم .هادیان در پاسخ به این سوال
که آیا فشاری در خصوص پایان نامه حسین فریدون وجود
ندارد؟اظهارکرد:مناصالزیربارفشارنمیرومسابقهمنرا

ایسنا-آیتا...ناصرمکارمشیرازیازمراجععظامتقلیددردیدارمدیرانرادیومعارفورادیومحرمگفت:امروزهمداحینسبتبهسابقگستردهترشدهاست؛بههمیندلیل
بایدمراقبتهایویژهایدراینخصوصصورتگیرد.اینمدرسحوزهعلمیهتأکیدکرد:نبایدبهناممداحیکارهایسیاسیوجناحیکرد؛خطبایمحترمنیزبایدمراقبتهای
الزمراداشتهباشند.ویدرایندیدارافزود:رادیومحرمبایدجنبهتبیینگریوهدایتگریداشتهباشد.

کرده کشورمان ،تأکید کردند« :در مدیر ّیت هم هرجا
جوان ها باشند ،مدیر ّیت ،مدیر ّیت بانشاطتری خواهد
بود و توصیه ما این است که در مدیر ّیت های مختلف،
جوان ها بیشتر به کار گرفته بشوند و بیشتر مورد استفاده
قرار بگیرند ».عموم انتصابات غیر نظامی رهبر انقالب دو
حوزه اجرایی و غیراجرایی (مانند نمایندگی ولی فقیه در
استان ها) را دربر می گیرد که حضرت آیت ا ...خامنه ای
در روند انتصابات این دو حوزه به ویژه دسته اول ،رویکرد
جوان گرایی را در دستور کار قرار داده اند .به طوری که
با احکام جداگانه ایشان از ابتدای امسال دو چهره جوان
و متولد دهه  50در دو مجموعه مهم سازمان تبلیغات
اسالمی ،نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها عهده
دار مسئولیت شده اند .این مسئله با انتصاب محمد قمی
(متولد  ،)1359مصطفی رستمی (متولد )1351رقم
خورده است .همچنین انتصاب محمد هادی مفتح به
سمت ریاست مرکز اسالمی هامبورگ که متولد 1346
است نیز همین رویکرد را نشان می دهد .
در همین زمینه رهبر انقالب دیروز در حکمی رئیس جدید
نهاد نمایندگی خود در دانشگاه ها را منصوب کردند.
براساس ایــن حکم رهبر معظم انقالب حجت االســام
مصطفی رستمی را که  46سال دارد به عنوان رئیس نهاد
نمایندگیدردانشگاههامنصوبکردند.براساسگزارش
پایگاهاطالعرسانیدفترحفظونشرآثارآیتا...خامنهای،
ببینید،اگرقراربودزیرفشارکسیکاریانجامدهمتاکنون
اینکارراکردهبودم.
▪دادگر :در محل برگزاری دفاع اص ً
ال فضای امنیتی
وجود نداشت

با این حال یدا ...دادگر معاون پژوهشی دانشکده سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی هم در گفت و گو با ایرنا در خصوص
لغو جلسه دفــاع دکترای فریدون گفت :برخالف تمام
حاشیه سازی ها این جلسه به دلیل بیماری یکی از اعضای
تیم داوران و شرکت نکردن این استاد در جلسه دفاع لغو
و به زمان دیگری موکول شد و هیچ مشکل خاصی وجود
نداشته است .وی ادامــه داد :برای رسمیت پیدا کردن
جلسه دفاع باید پنج استاد در جلسه حضور داشته باشند
اماباتوجهبهبیمارییکیازاستادانکهبهصورتغیرقابل
پیش بینی برای ایشان رخ داده بود ،ناچار به تغییر زمان
دفاع حسین فریدون شدیم .معاون پژوهشی دانشکده
علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در
خصوص ادعای فضای امنیتی این دانشکده که برخی
رسانه ها از آن خبر داده اند ،گفت :شاید دوستان در مکان
دیگری حضور داشتند زیرا در محل برگزاری این دفاع
اص ً
ال چنین فضایی وجود نداشت.

دفاع عجیب سید حمید روحانی از پالکارد جنجالی

حمید روحانی مورخ تاریخ معاصر پس از فروکش
کردن واکنش ها به شعار جنجالی تجمع اخیر
طالب در مدرسه فیضیه ،از این شعار دفاع کرد.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم حمید روحانی
رئیس بنیاد تاریخ پژوهی انقالب اسالمی در
نشست خبری با رسانه ها دربــاره تجمع اخیر
جمعی از طالب که با انتقاد دو تن از مراجع تقلید
و رسانه ها و حتی واکنش رئیس جمهور روبه رو
شدهبودگفت:دیدیدکهچگونهتجمع ۲۵مرداد
طالب ،خواب کسانی را که به دنبال سازش با
آمریکا هستند و سردمداران برجامند  ،آشفته
کــرد .جز ایــن بــود که عــده ای از طــاب مظلوم
به میدان آمدند تا به دولت بگویند که به کمک
مردم بشتابید؟رئیس بنیاد تاریخ پژوهی انقالب
اسالمیدرادامهحرفشودراظهارنظریعجیب
با اشاره به شعار حاشیه ساز تجمع طالب در قم،

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

هاشمی در استخر کشته شده ،اما در آن زمان
موفقبهاینکارنشدندولیحاالمستمسکیپیدا
کردندکهبگویندباتوجهبهاینشعارهاهاشمیدر
استخرکشتهشدهوآنهاییهمکهزبانآمریکادر
داخلکشورهستندباجدیتدرحالپیگیریاین
ادعا هستند.دفاع سید حمید روحانی از پالکارد
جنجالیتجمعفیضیهدرحالیاستکهبهتازگی
حسن رحیم پور ازغدی سخنران این مراسم هم
طی سخنانی با انتقاد از این پالکارد گفته بود:
آن جا بحث عدالت خواهی بود؛ این که مسئوالن
فاسد باید مجازات شوند ،دهها پالکارد بود که
هیچکدامازاینپالکاردهاراهیچکسنشاننداد،
یک پالکارد که نمیدانم چه کسی بود و اصال من
همآنراندیدموگفتندکهقبلازجلسهشمابوده
و جمع شده است ،شد تمام جلسه و بقیه جلسه
همهحذفشد.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

▪عتاب آشنا به یکی از دانشجویان

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور هم در کانال
تلگرامی خود با انتشار انتقاد یکی از دانشجویان به فضای
امنیتی دانشکده ،نوشت :ای کاش به جای حاشیه نویسی
در جلسه شرکت می کردید تا بتوانید کیفیت رساله و دفاع
را بررسی و گزارش کنید.
▪مسئولسیاسیبسیجدانشگاهشهیدبهشتی:بعید
است جلسه دفاع لغو شده باشد

در همین حال مصطفی صادق محمدی مسئول سیاسی
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی به خبرگزاری
دانشجو گفت :بعید است جلسه دفاع حسین فریدون با
توجه به تدابیر امنیتی و حضور سریع القلم به دلیل غیبت
استاد داور لغو شده باشد .صادق محمدی افزود :حسین
فریدون برای شرکت در جلسه خیلی مخفیانه با آسانسور
وارد دانشکده علوم سیاسی و خیلی مخفیانه هم خارج
شد .وی افزود :یک احتمال وجود دارد که جلسه دفاع با
توجه به تدابیری که اندیشیده بودند برگزار و تمام شده
و یک حالت دیگر هم که محتملتر است این است که
به صورت از پیش تعیین شده گفته باشند استاد داور در
جلسه دفاع شرکت نکند.

آیت ا ...نوری همدانی :صداوسیما تذکرات
مراجع را انعکاس نمی دهد

این شعار مقدس و فوق العاده اخالقی بود!

گفت :ارزنده ترین شعار این تجمع اما شعار «ای
آن که مذاکره شعارت ،استخر فرح در انتظارت»
بودکهبهکسانیکهدرقدرتهستندودربرجعاج
نشستهاندوقدرتمستشانکردهاست،نهیبزد
وهشداریبسیاراخالقیوعظیمدادکهحواستان
باشد،شمانیزروزیازدنیامیروید.شماازمرحوم
هاشمیرفسنجانیباالترنیستیدکهباآندبدبهو
کبکبه ،عزرائیل جانش را در استخر گرفت .پس
به خود آیید و حواستان باشد که همیشه در این
جایگاه قرار ندارید.روحانی افزود :این یک شعار
مقدس و فوقالعاده اخالقی بود اما دیدیم که
چگونه عده ای که زبانشان در دهان آمریکاست
چنین شعاری را این گونه تفسیر کردند که پس
هاشمیرفسنجانیراکشتهاند.روحانیتصریح
کرد:اززمانیکههاشمیرفسنجانیرحلتکرد،
رسانه های خارجی مترصد این بودند بگویند که

متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
جناب حجتاالسالم آقای شیخ مصطفی رستمی دامت
توفیقاته؛ اکنون که پس از یک دوره فعالیت ارزشمند و
پرثمر ،جناب حجت االســام آقــای محمدیان از ریاست
نهاد نمایندگی در دانشگاه ها کنارهگیری کردهاند ،ضمن
تقدیر و تشکر فراوان از تالش دلسوزانه و سلوک مهربانانه
ایشان ،جنابعالی را که از فضالی جوان و پرانگیزه و آشنا
و مرتبط با محیط دانشگاه می باشید ،به پیشنهاد شورای
نهاد ،به ریاست نهاد مزبور منصوب می کنم .دانشگاه مهم
ترین مرکز تولید و گسترش و افزایش دانش و دانشمند
تعهد و تالش مبارک استادان و مدیران
است و همت و ّ
این مرکز حساس ،ترسیمکننده چشمانداز آینده کشور
و رقمزننده سرنوشت ملت اســت .حضور علمای دین و
فضالی روشنبین حوزههای علوم دینی در کنار استاد و
دانشجو و مدیر دانشگاهی ،باید بتواند -به توفیق و هدایت
تعهد اخالقی
الهی -خروجی مطلوب این تالش مبارک و ّ
را تضمین کند و دانشگاه را پرورشگاه انسان های بزرگ و
مدیرانکارآمدآیند هکشورودانشآموختگانصالحوفرزانه
و ُپرکارو ُپرنشاطسازد.انشاءا....الزماستمجموعههای
مرتبطازجملهشورایعالیانقالبفرهنگیووزارتهای
علوموبهداشتومدیرانمؤسساتآموزشعالی،حمایتو
همکاریالزمراباایننهادمعمولدارند.توفیقهمگانرااز
خداوندمتعالمسئلتمیکنم.

آیتا...نوریهمدانیازمراجعتقلیدضمنانتقادازوضعیتمعیشتیمردم،خطاببه
مردمگفت:مردمعزیزازمراجعگلهنکنندکهچراسکوتکردهاید!مامکررازمسئوالن
خواستیم،خواهشکردیمولیمتاسفانهاقدامعاجلواثرگذارندیدیم.البتهمتاسفانه
صداوسیماتذکراتمراجعوعلماوحوزهراانعکاسنمیدهد.ازاینرومردمگمانشان
ایناستکهماسکوتمیکنیم؛درحالیکهرهبرمعظمانقالبومراجعوحوزهبیشاز
همهناراحتاینوضعیتهستند.اینمرجعتقلیددردیدارجمعیازجوانانگروههای
خودجوشجهادیتهرانبابیاناینکهامروزضعفمدیریتبزرگترینمشکلاست،
افزود :هیچ اشرافی بر قیمتها نیست .بنده خودم خرید شخصی را انجام میدهم
و میبینم که هر روز یک قیمت روی اجناس است .به
گزارش فارس وی تصریح کرد :مردم از نظر معیشتی
در وضعیت نامناسب هستند ،قشر ضعیف جامعه از
زندگی روزانه خود درمانده شدهاند .چرا مسئوالن
اقدامعاجلنمیکنند؟چرابامفسدانومحتکران
برخورد جدی نمیشود؟ عدهای از وضع پیش
آمدهسوءاستفاده ودرعرضهاجناسبهمردم
سختگیریمیکنند.

...

گفتوگو
حسینی:اعضایجمنابابزرگاناصولگرا
دیدارهاییداشتهودارند

انوار -سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقالباسالمی
دربــاره رایزنی جمنا با بزرگان اصولگرا مانند رئیسی و
قالیباف گفت :اعضای هیئت رئیسه جمنا دیدارهایی با
بزرگان اصولگرا داشته و دارنــد .سید محمد حسینی در
گفت وگو با خراسان با اشاره به این که هر هفته اعضای هیئت
رئیسه به صورت منظم نشست برگزار می کنند ،گفت :با
تشکیل مجمع ملی جبهه شورای مرکزی جدید با انتخاب
افراد فعال تر و با انگیزه تر کامل خواهد شد ،افرادی که جبهه
را بهتر از گذشته هدایت کنند .به گفته این عضو هیئت رئیسه
جبهه مردمی ،هیئت رئیسه جبهه هشت نفر هستند و با
انتخابات شورای مرکزی ،این افراد مجدد انتخاب می شوند.
وی همچنین تصریح کرد :احتماال در سه ماه آخر امسال با
برگزاری مجمع ملی و انتخاب شورای مرکزی جدید وارد
بحث انتخاباتی خواهیم شد.
همچنین عضو حزب موتلفه اسالمی درباره فعالیت های
انجام شده و برنامه های آینده انتخاباتی اصولگرایان
برای انتخابات سال  98مجلس اظهار کرد :سخنگوی
جبهه اصولگرایان نیستم ،اما تا آن جایی که اطالع دارم
فعالیت هایی صورت گرفته و جلسات مرتب برگزار می
شــود .حمیدرضا ترقی گفت :برنامه ها و فعالیت های
صــورت گرفته جمنا بــرای انتخابات دی ماه اعــام می
شود .وی ادامه داد :جمنا هم اکنون مسائل انتخاباتی
را رسانه ای نمی کند ،زیرا فضای کشور از مسائل اصلی
منحرف می شود.

...

در حاشیه
امیر شاه صفی جانشین معاون
هماهنگ کننده ارتش شد
فارس  -امیر خلبان حسن شا هصفی ،روز
گذشته به سمت جانشینی معاون هماهنگ
کنندهارتشجمهوریاسالمیایرانمنصوب
شد .امیر شاه صفی تا چندی پیش فرمانده نیروی هوایی
ارتش بود .براساس این گزارش به تازگی حضرت آیتا...
خامنهای فرمانده معظم کل قوا ،امیر سرتیپ خلبان حسن
شا هصفی فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران را مفتخر به دریافت نشان «نصر» کردند.

بیانیه خلیفه گری ارامنه کاتولیک ایران:
آزادی کامل داریم
ایرنا  -اسقف و رئیس شــورای خلیفه گری
ارامنه کاتولیک ایــران  ،در بیانیه ای و در
واکنش به اظهارات برخی مقامات آمریکا
درباره حقوق اقلیت های دینی در ایران ،این اظهارات را
ادعایی مغرضانه خواند و تاکید کرد که ارامنه از آزادی کامل
برای انجام مناسک و مراسم دینی و فعالیت های اجتماعی
و فرهنگی در جمهوری اسالمی برخوردارند و ما نگران
تحریم ها علیه ملت ایران هستیم.
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