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جبارزاده :خودزنی مخالفان در یک سال گذشته
بیسابقه بود

...

ویژه های خراسان
دردسرهای ملک استیجاری سفارت ایران
در کشور همسایه

روزنطقهای حاشیه سازمجلس
درغیاب الریجانی

...

چهره ها و گفته ها
آیت ا ...جوادی آملی از مراجع تقلید گفت :اگر
جایی در اثر ذبح یک حیوان ،خونی ریخته شود،
ب ــاران آن را پــاک میکند؛
امــا اخــتــاس را ،نجومی
را ،احتکار را ،د ههــا تزویر
ســیــاســی را فــقــط خــون
شهید پاک میکند.
/شفقنا
سید محمد غرضی فعال سیاسی با تاکید بر این
که در مدیریت ،جوانی ،میان سالی یا پیری شرط
نیست ،گفت :طی  ۴۰سالی که از عمر انقالب
م ـیگــذرد ،مــردم تجربیات
بسیاری از مدیران جوان،
میان ســال و پیر دیــد هانــد،
اما از هیچ کدام خیری
ندیدهاند/ .ایسنا
مصطفی هاشمیطبا فعال سیاسی اصــاح
طلب با تاکید بر این که مجلس را باید یک نهادی
استیضاح کند ،گفت :مردم فکر
میکنند مجلس به جای این که
به فکر کشور باشد به دنبال
بـــاز یهـــای سیاسی
است/ .ایلنا
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی
درباره این که چرا وضعیت معیشت مردم و اوضاع
کشور سامان پیدا نمیکند ،گفت :وقتی جلوی
قــاچــاق گــرفــتــه نــم ـیشــود و
مــســئــوالن بـــه جــــای ۲۰
ســاعــت کــار در شبانه روز
 ۲تــا  ۳ســاعــت بیشتر کار
نــم ـیکــنــنــد ،نتیجه
مشخص است/ .ایلنا
حجت االســـام مجید انــصــاری عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از توهین به
رئیس جمهور در برخی تریبون هــای مذهبی
گفت :هر موضوعی جایگاه و مکان خاص خود
را دارد .مردم اگر بخواهند
تحلیل سیاسی بشنوند ،به
میتینگ سیاسی میروند
نــه دع ــای عــرفــه و هیئات
مذهبی/ .جماران

روحانی :آرزوی دشمنان برای برگرداندن
مابه قبل از  57محقق نمی شود

▪علی مطهری :نماینده در نطق خود آزاد است

ضعفآیین نامه های حمایت از کودکان کار
بر اســاس گــزارش روزه ــای اخیر برخی مسئوالن مهم
اجرایی به مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری ،اعالم شده
طبقتصمیمهیئتوزیراندرتیرماهسال 84وطرحتقسیم
کار ملی کاهش آسیب های اجتماعی ،مصوب اردیبهشت
 95شــورای اجتماعی کشور ،وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعیمسئولهماهنگیدرحوزهآسیبهایاجتماعی
کودکان بوده اما بررسی ها حاکی از آن است که ظرفیت
آیین نامه فعلی ،جهت حمایت جامع و اساسی برای کنترل
و حذف کار کودک در کشور کفایت نمی کند و دستورات
ابالغی از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نیستند.

با تأکید بر این که وارد مرحله جدیدی از
توطئه بیگانگان شده ایم

این نظام توهین شده و رئیس مجلس یک بار هم
دفاع نکرده است.

یک عضو کابینه با ارســال نامه ای به برخی مسئوالن
اجرایی ،اذعان داشته با توجه به استیجاری بودن سفارت
جمهوری اسالمی ایران در باکو ،طی تفاهمی با دولت این
کشور مقرر شده در مقابل اعطای مجوز استمالک 99ساله
شش دانگ یک قطعه زمین به سفارت جمهوری آذربایجان
در تهران ،دولت آن کشور در اقدامی متقابل برای صدور
مجوز استمالک ساختمان کنونی سفارت ایران در باکو
اقدام کند که این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفته و به
زودی ابالغ رسمی خواهد شد.

میزان -معاون سیاسی وزیر کشور خطاب به مدیران سیاسی استانداری ها گفت :درباره پرسش های شهروندان و آن چه موجب سلب اعتماد
مردمازدولتمیشودبیتفاوتنباشید،چراکهبازگرداندناعتمادمردمبرعهدهماست.جبارزادهاظهارکرد:میزانخودزنییکسالگذشته
مخالفان،دراین 40سالبیسابقهبود.آنانباتمامتوان،درجهتناکارآمدجلوهدادندولتکوشیدندولینتیجهآنبه ّ
کلنظامتسرییافت.

نطق حاشیه ســاز دو نماینده در ساعت غیبت
الریــجــانــی در صــحــن مــجــلــس ،مــوجــب بــروز
اعتراضات به هیئت رئیسه ،اعــام تذکرات به
این اظهارات و کشیده شدن پای "هیئت نظارت
بر رفتار نمایندگان" به ماجرا شــد .به گــزارش
خراسان ،روز گذشته اظهارات پروانه سلحشوری
و غالمرضا حیدری دو عضو فراکسیون امید در
نطق های جداگانه در صحن موجب برانگیخته
شدن واکنش ها در پارلمان شد به طوری که در
ادامــه جلسه حمیدرضا حاجی بابایی نماینده
مــردم همدان در مجلس در تذکری با انتقاد از
این سخنان و بیان آن ها در مجلس از عملکرد
هیئت رئیسه و رئیس مجلس نیزدرباره مواجهه
بااین موارد انتقاد کرد وگفت :رئیس مجلس چه
کاری مهم تر از این جا دارد که هرروز ساعت 10
از مجلس می رود.
▪حیدری :خود را حق مطلق نپنداریم

در جلسه دیروز ابتدا غالمرضا حیدری نماینده
تهران در مجلس ،در نطق خود با بیان این که
باید ایــن واقعیت را پذیرفت که دوســت واقعی
ایران منافع ملی کشور است ،گفت :مگر ما قیم
دنیا هستیم که می خواهیم بینی همه را به خاک
بمالیم ،بنابراین باید واقع بین باشیم و واقعیت ها
را آن گونه که وجود دارد ،ببینیم .وی با بیان این
که وضعیت اقتصادی فعلی نشانگر این است که
کشور خوب اداره نمی شود ،گفت :خود را حق
مطلق نپنداریم و آن چه را که با فکر ما تفاوت دارد،
باطل نپنداریم .حیدری در نطق خود اظهارکرد:
شاید این نگاه یکی از مهم ترین دالیل تنش ها و
درگیری های روابط داخلی و خارجی کشور است.
وی همچنین از آن چه بی اختیاری دولت درباره
میزان مسئولیت هایش خواند ،انتقاد کرد.
▪ســلــحــشــوری :مــا قـــوه مــجــریــه نیستیم و
اختیارات نداریم

همچنین در ادامه پروانه سلحشوری نماینده دیگر

تهران و عضو فراکسیون امید در نطقی که حاشیه
ساز شد ،با بیان این که مــردم به ما نمایندگان
میگویند حرف نزنید و عمل کنید ،گفت :اما ما
قوه مجریه نیستیم و اختیار نداریم وظیفه مجلس
وضع قوانین و نظارت بر اجرای قانون است .وی در
ادامه از آن چه ایجاد تداخل فعالیت های فرهنگی
و نظامی در کشور به دلیل ورود نیروهای نظامی
به عرصه سیاست و اقتصاد خواند  ،انتقاد کرد و
گفت :با بسته نگه داشتن دهان منتقدان اثری از
جمهوریت باقی نمانده است.
وی همچنین اعــام کــرد قصد داشته اســت در
نطق خود انتقاداتی را به رئیس جمهور ،دستگاه
قضایی ،عملکرد صدا و سیما و عملکرد نمایندگان
مجلس مطرح کند اما به دلیل بی نتیجه بودن
ترجیح داده مطرح نکند .بــه گ ــزارش ایسنا،
این نماینده مجلس تنها راه برو نرفت کشور از
ابرچالشهای فعلی را ورود رهبری دانست و
مدعی شد قانون اساسی باید در زمینه هایی چون
سیاست خارجی ،نحو ه اداره صداوسیما ،نظارت
استصوابی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس
شورای اسالمی و مجلس خبرگان و ...بازنگری
شود .
▪حاجی بابایی :مردم نمی دانند این رادیوی
مجلس است یا رسانه های خارجی

این نطق سلحشوری با واکنش حاجی بابایی
نماینده همدان روبه رو شد .او ضمن انتقاد از نبود
الریجانی در جایگاه ریاست مجلس به وضعیت
فعلی اقتصادی کشور و ناهماهنگی دستورات
جلسه با انتظارات مردم اشاره کرد و گفت :مردم
مذاکرات مجلس را گوش می کنند به اشتباه
میافتند که این ،رادیوی مجلس است یا رادیوی
رسانههای خارجی! مجلس در راس امور است
و رئیس مجلس در برابر این امور مسئول است.
حاجی بابایی تصریح کرد :در مجلس ششم یک بار
به رهبری و نظام توهین شد ،رئیس وقت مجلس
محکم جواب داد اما صدها بار در این مجلس به

در این بین علی مطهری که ریاست مجلس را
بر عهده داشت در پاسخ به حاجی بابایی گفت:
نماینده در ابــراز عقیده و نطقش آزاد است مگر
این که توهین و افترا باشد و اگر کسی هم انتقادی
دارد باید در نطق بعدی یا در تذکر این مسائل را
جواب بدهد.
سید جواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان نیز
در تذکری مشابه گفت :رئیس مجلس در شرایطی
که برخی ناطقان به نظام توهین می کنند یا آدرس
غلط می دهند بنابر سوگندی که خورده باید از
بیان حرف های ضد انقالب و نامرتبط جلوگیری
کند.
▪نماینده نیشابور:جمعی خیانت میکنند و
خائن هستند

دیروز هاجر چنارانی نماینده نیشابور هم نطق
دیگر مجلس را برعهده داشــت که در آن تأکید
کرد :ایران جنگزده ،طاعون زده ،سیل زده یا
ورشکسته نیست .بلکه خیانتزده است .جمعی
خیانت میکنند و خائن هستند .بسیاری از
ما عــادت کــرد هایــم به دنبال منافع فرد یمان
باشیم نه به دنبال منافع جمعی کشور .تا وقتی
که ایــران را بر خــود مقدم ندانیم ،وضــع همین
است .این عضو کمیسیون امنیت ملی در پایان در
پاسخ به سخنان غالمرضا حیدری نماینده تهران
اظهار کرد :موشک هوا کردن مشکل جمهوری
اسالمی نیست .یکی از اقــدامــات اساسی که
امــروز به ایــران اقــتــدار داده فرستادن موشک
است که پرچم جمهوری اسالمی را در منطقه
برافراشته است .من مجدد از مردم بابت مشکالت
اقتصادی عذرخواهی می کنم و دست همه آن ها
یبوسم.
را م 
▪نامه جمعی از نمایندگان به هیئت نظارت بر
رفتار نمایندگان

در ادامــه جلسه جمعی از نمایندگان مجلس با
تهیه نامه ای در اعتراض به نطق این دو نماینده که
به امضای بیش از  40نفر رسید از هیئت نظارت
بر رفتار نمایندگان خواستند به ایــن موضوع
رسیدگی کند .در بخشی از این نامه آمده است:
«ما امضاکنندگان که شاهد نطقهای مجلس در
روز سهشنبه مورخ  13شهریور  97بودیم ،سرکار
خانم پروانه سلحشوری و جناب آقای غالمرضا
حیدری نمایندگان تهران در مجلس شــورای
اسالمی برخی از مطالب ارائه شده از ناحیه ایشان
خالف واقع بوده و موجب تشویش اذهان عمومی
نسبت به ارکان نظام مقدس اسالمی میباشد.
خواهشمند است دستور رسیدگی صادر فرمایید
و از حقوق مردم و ارکان نظام دفاع گردد».

رئیس جمهور با اشــاره به توطئه های جدید دشمنان علیه ملت ایران
تصریح کرد :این که دشمنان ما را به قبل از  ۵۷برگردانند ،آرزویی است
که محقق نمی شود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی رئیس جمهور ،حجت
االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در مراسم افتتاح طرح های بزرگ
پتروشیمی مرجان ،دماوند و پردیس در عسلویه ،با اشاره به این که دشمن
فقط زمانی موفق می شود که امید و حرکت ما متوقف شود ،تصریح کرد:
دشمنان مشکالتی بر مردم تحمیل می کنند ،اما محال است بر ایران و
ایرانیان مسلط شوند و این که ما را به قبل از  ۵۷برگردانند ،آرزویی است
که محقق نمی شود .دکتر روحانی با بیان این که در دوران شکوفایی نظام
و کشور ،وارد مرحله جدیدی از توطئه بیگانگان شده ایم ،خاطرنشان کرد:
همانهایی که میخواستند مانع پیروزی ما در انقالب و دفاع هشت ساله
شوند اما ناموفق بودند امروز هم در روز شکوفایی این کشور در برابر عظمت
ملت ایران توطئههای جدید خودشان را آغاز کرده اند .آنان در هر توطئهای
مشکل برای ما درست میکنند و مسیر و جاده همواری را که برای حرکت
ما آماده بوده  ،با مشکالتی مواجه میسازند اما امکان ندارد ملت ایران را از
حرکت  ،تالش و پیشرفت باز دارند ،این کار امکانپذیر نیست.
▪دشمن فقط زمانی موفق می شود که امید و حرکت ما متوقف شود

رئیس جمهور با تاکید بر این که دشمن فقط زمانی موفق می شود که امید
و حرکت ما متوقف شود ،گفت :اگر حرکت و تالش ما ادامه پیدا کند ،حتم ًا
دشمن ناموفق خواهد بود .امروز مردم با مشکالت جدیدی مواجه هستند
و همه ما در زندگی این را لمس می کنیم ،پس دشمن می تواند برای ما
مشکل درست کند اما قادر نیست به اهدافش برسد و این برای ما مثل روز
روشن است .دکتر روحانی با بیان این که دشمن می گوید ایران عزتمند،
مستقل و تأثیرگذار در منطقه و جهان را نمی پسندد ،خاطرنشان کرد:
دشمن می گوید ایرانی می خواهم در اختیار و مشت من که با اراده من
مسیرش را انتخاب کند ،سودش در اختیار من باشد و بتوانم از نو سلطه ام
را بر ایران به دست آورم البته رسیدن به این هدف از محاالت است و امکان
ندارد که بدخواهان موفق شوند ما را به قبل از سال  57برگردانند .رئیس
جمهور اضافه کرد :این ها می خواهند ما را به  40سال عقب برگردانند
،تسلیم شویم و بگوییم اشتباه کردیم که خواستیم مستقل شویم و روی پای
خود بایستیم .اشتباه کردیم شما را از کشور بیرون راندیم و اشتباه کردیم
که به عنوان ایران می خواهیم در منطقه تأثیرگذار باشیم،اشتباه کردیم
که گفتیم مردمساالری دینی می خواهیم .این آرزوهای دشمن هیچوقت
محقق نخواهد شد.
▪ملت ایران همیشه برای نان و زندگی و عزتش مقاوم ایستاده است

دکتر روحانی تصریح کرد :هیچ وقت نبوده که ملت ایران دست نیاز به
سوی دیگران دراز کند و همیشه برای نان و زندگی و عزتش مقاوم ایستاده
است .امروز هم ممکن است مشکالتی داشته باشیم ولی بدون شک از این
مشکالت با وحدت ،اتحاد و تالش و فعالیت عبور خواهیم کرد.

رستمی :نهاد نمایندگی رهبری مسئله دانشجویان بازداشتی را پیگیری می کند
استقبال چپ و راست از جوان گرایی در انتصاب رئیس جدید نهاد نمایندگی در دانشگاه ها
رئیس جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
ها از ورود این نهاد به مسئله دانشجویان بازداشتی خبر داد
و گفت :با پیگیری های انجام شده بخش قابل توجهی از
پرونده های دانشجویی با حسن نظر مدیران ارشد و میانی
دستگاه قضایی به شکل مناسبی در حال حل شدن است.
به گزارش ایرنا  ،حجت االسالم مصطفی رستمی افزود:
برای پیگیری مسائل دانشجویانی که دچار مشکل شده اند
با رئیس قوه قضاییه گفت وگو شده و ایشان با روی گشاده
ای از پیشنهادهای ارائــه شده استقبال کردند .از سوی
دیگرانتخاب حجت االســام مصطفی رستمی به عنوان
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه با استقبال چهره
هایهردوجناحسیاسیوفعاالنشبکههایاجتماعیروبه
رو شد ،آنان این اقدام را میدان دادن عملی رهبر انقالب
به جوانان دانستند .محمدعلی وکیلی عضو فراکسیون
امید و هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی در صفحه
توئیترخودنوشت«:دومینانتصابنسلدومیتوسطرهبر
انقالب به ریاست نهاد رهبری در دانشگاهها بشارت شیفت
مدیریتی از نسل اول و دوم به نسل سوم را میدهد که قدم
تحولآفرین مهمی است؛ امید است این تحول تداوم داشته
باشد».عبدا ...گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان نیز در

صفحه شخصی خود با اشاره به انتصاب های اخیر رؤسای
شــورای سیاست گــذاری ائمه جمعه و سازمان تبلیغات
اسالمی در این باره در توئیتر نوشت :سومین انتصاب پی
در پی مدیر جوان توسط رهبری انجام شد.روزنامه جوان
هم روز گذشته در گزارشی با اشاره به روند جوان گرایی
در انتخاب های رهبر انقالب نوشت :نکته مهم این جوان
گرایی ،تفاوتی اســت که با رویکرد دو دولــت اخیر و نیز
رویکرد برخی شوراهای شهر سراسر کشور در رجوع به
بازنشستگان و بعض ًا از کار افتادگان سیاسی و مدیریتی

دارد.بــه گزارش آنا ،زرین نام یکی دیگر از فعاالن فضای
مجازی است که در اینباره مینویسد :رهبر انقالب د ر عمل
جوانگراییرابهمسئوالننظامگوشزدمیکنند.یکیدیگر
نگرایی
از حسابهای توئیتر با نام محمدفاتحنوشت :جوا 
را باید از رهبری معظم انقالب یاد گرفت؛ آقای دولت ،آقای
قوهقضاییه،آقایصداوسیمایهبسما...بگیدوشروعکنید.
حسامالدین برومند روزنامهنگار در پیام توئیتری نوشت:
حجتاالسالمرستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها شد .باز هم آقا به یک جــوان دهه

پنجاهی مسئولیت دادند .آن وقت جماعتی دنبال دور زدن
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند!یکی از
اکانتهای توئیتر با عنوان حاج محسن اینچنین نوشته
است :بازهم رهبری در عرصه میدان دادن به جوانان پیش
قدم شدند و امروز حجتاالسالم رستمی را به ریاست نهاد
رهبری در دانشگاهها منصوب کردند ،باشد تا دیگران یاد
بگیرند.محمدرضا باقری فعال رسانهای در پیام توئیتری با
اشاره به ویژگی های مسئول سابق نهاد نمایندگی رهبری
در دانشگاه ها نوشت :سلوک مهربانانه صفتی است که
رهبر عزیز انقالب در توصیف حاجآقا محمدیان رئیس
سابق نهاد به کار بردند ،تاکنون چنین تعبیری از رهبری
ندیده بودم و به گواهی شناخت چند سالهام واقع ًا مهربانی
و دلسوزی برای آحاد دانشجویان به خصوص انقالبیها از
ویژگیهاشونه .اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان هم در
پیامی خطاب به رئیس جدید نهاد نمایندگی رهبر انقالب
در دانشگاه ها نوشت :امید است جوانگرایی که یکی از
اصلیترین شاخصه های انتصاب حضرتعالی توسط مقام
معظم رهبری (مدظلهالعالی) هست ،در دیگر بخشهای
مدیریتی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،
تسری یابد.

...

خارج از دستور
محمد اکبری
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رفع ابهام از پالرمو در کمیسیون قضایی
حسن نــوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس گفت :ایــرادهــای الیحه الحاق دولــت جمهوری
اسالمی ایران به کنوانسیون پالرمو در کمیسیون قضایی
مجلس برطرف شد .وی تأکید کرد :این الیحه بعد از این که
در مجلس تصویب شد ،به دلیل این که مشکالتی داشت
به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان ایرادهایی را به
آن وارد کرد که ما این ایرادها را اصالح کردیم .سخنگوی
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود :شورای نگهبان
به غیر از ایــرادهــای ظــاهــری ،چند اشکال محتوایی و
اساسی هم به الیحه کنوانسیون پالرمو وارد کرده بود که در
کمیسیون مورد بحث قرار گرفت .نوروزی گفت :مشکل
اساسی در این الیحه اما در بند دو اصل 110قانون اساسی
بود که مجمع تشخیص مصلحت به آن ایراد گرفته و چهار
ابهام را مطرح کرده بود .وی با بیان این که مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفته بود که بعضی بندهای کنوانسیون
پالرمو اســرار ملی ما را در اختیار دشمن قــرار میدهد،
گفت :عدهای از اعضای کمیسیون معتقد بودند که مجلس
الیحه را به شــورای نگهبان فرستاده و مجمع تشخیص
نباید نظر میداد .سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس خاطرنشان کرد :در مقابل بعضی معتقد بودند که
آقا اختیارات خودشان را درباره سیاستهای کلی نظام به
مجمع تشخیص تفویض کردند و مجمع بر اساس بخشنامه
آقا حق داشتند کنترل کنند؛ بنابراین قرار شد نشستی با
مجمع تشخیص داشته باشیم و چهار ابهام را حل کنیم.

مخالفتکمیسیونامنیتملیباطرح
ممنوعیتاستفادهازمدیران 2تابعیتی
علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
مجلسبااشارهبهبرگزاریجلسهکمیسیونمتبوعشگفت
کهدرایننشستطرحممنوعیتانتخابیاانتصابمقامات
ومدیراندارایتابعیتمضاعفومرتبطباکشورهایخارجی
موردتصویبکمیسیونقرارنگرفت.ویهمچنینبااشارهبه
این که در این جلسه الیحه عضویت سازمان قضایی ایران و
فدراسیونبینالمللیفضانوردیتصویبشدگفت:درجلسه
روز گذشته مسئوالن ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی از
اقداماتمهارتآموزیسربازانوظیفهارائهکردند.

...
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مدیر مجموعه توچال :روحانی از مشتریان
قدیمی توچال است
مدیرعاملشرکتتلهکابینتوچالمیگوید،رئیسجمهور
نیز یکی از مشتریان قدیمی توچال است .چندی پیش
انتشار تصاویر حضور صبحگاهی رئیس جمهور در مجموعه
توچال خبرساز شد و حاال مدیر عامل تله کابین توچال
درباره آن دیدار به ایسنا گفته است :ریاست محترم جمهور
در ساعت  ۵:۱۵بامداد روز پنج شنبه  ۳۱خرداد بدون
هیچ گونه تشریفاتی و همانند یک شهروند عادی ،با هدف
استفاده از خدمات مجموعه توچال بــرای پــیــاد هروی و
کوهنوردی وارد مجموعه شدند و در ساعت  ۷:۴۵صبح
از این مجموعه خارج شدند .ایشان در گذشته و قبل از
ریاست جمهوری هم از مشتریان توچال بودهاند و هیچگونه
بازدیدی در برنامه ایشان نبوده است .ضمن اینکه حضور
مسئوالن در توچال اغلب در روزهای تعطیل بوده که قبل از
شروع ساعت اداری از مجموعه خارج میشوند.
اشاره مدیر عامل توچال این است که این کوهپیمایی در روز
پنجشنبه 31خردادبودهاست.چندیپیششایعهشدهبود
که وزیر بهداشت که قرار بوده ،صبح جمعه اول تیر یک عمل
جراحی چشم داشته باشد ،به جای حضور در این عمل ،با
رئیسجمهوررفتهوعملرافرددیگریانجامدادهاست.منشأ
این اشتباه ،مصاحبه واعظی بود که مدعی شد کوهپیمایی
رئیسجمهورووزیربهداشتصبحجمعهبودهاست.حالآن
کهبراساسروایتمدیرعاملمجموعهتلهکابینتوچال،این
بازدیدصبحروزپنجشنبه ۳۱خرداد ۹۷انجامشدهاست.
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