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عضو کمیسیون قضایی مجلس
گفت :رئیس دستگاه قضا ضمن
اعالم اینکه این خبر که آییننامه
اجرایی قانون رسیدگی به اموال
مسئوالن به زودی ابالغ میشود،
عنوان کرد وجود نقص در
قانون دلیلی برای عدم اجرای

آن نیست .محمد دهقان نماینده
مردم چناران در مجلس در گفتگو
با فارس ،گفت :امروز اعضای
کمیسیون قضایی به دیدار آیتاهلل
سیدابراهیم رئیسی رفتند و در این
جلسه که با حضور حجتاالسالم
غالمحسین محسنی اژهای معاون

www. payameasalooye.ir

واکنش احمدینژاد به اظهارات امیریفر :شکایت میکنیم

آخرین وضعیت قانون «از کجا آوردهای؟»
اول رئیس قوه قضائیه ،علیرضا
آوایی وزیر دادگستری و تعداد
دیگری از مقامات قضایی
برگزار شد دغدغههای خود را
پیرامون مسائل مختلف مطرح
کردند .وی افزود :در این جلسه
نمایندگان دغدغههای خود را
پیرامون مسائلی همچون شفافیت
آرای قضات ،مبارزه با فساد چه
در داخل قوه قضائیه و چه در
بیرون و مسائلی از این دست
مطرح کردند و عنوان کردند که
سازوکاری فراهم شود تا آرای
قضات در منظر و مرآی مردم
بدون ذکر نام طرفین دعوا قرار
گیرد .عضو کمیسیون قضایی
مجلس اظهار داشت :در این

وکیل مدافع محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم اظهارات اخیر عباس امیری فر که از افراد
نزدیک به او محسوب می شود را کذب دانست و گفت :از او به دادسرا شکایت می کنیم .سید عادل حیدری
عصر با اعالم این خبر اظهار داشت :امیری فر مطلبی را عنوان کرده که در خیلی از سایت ها انعکاس خبری
داشته است که این مطلب از اساس کذب محض است .این وکیل دادگستری درباره ادعای امیری فر مبنی
بر اینکه احمدی نژاد در جلسه ای در ولنجک اظهاراتی را عنوان کرده ،افزود :نه چنین جلسه ای بوده و
نه بر فرض وجود ،امیری فر در چنین جلسه ای حضور داشته است .حیدری تأکید کرد :به خاطر نشر
اکاذیب ،افترا و تهمتی که از سوی این فرد صورت گرفته ،قطع ًا از او و سایت هایی که این خبر را منتشر
کردند شکایت می کنیم و در تدارک شکایت هستیم .حجتاالسالم امیریفر در متنی درباره نقل قولی از
احمدینژاد در جلسهای خصوصی مبنی بر اینکه گفته «انقالب کار انگلیس بود» نوشته است« :سالم برادران
عزیزم .بنده خودم در این جلسه در ولنجک حضور داشتم و بدتر از موارد فوق را گفتند و به دلیل توهین
ایشان آن جلسه را ترک کردم و مقدمه قطع ارتباطم با ایشان شد.

جلسه برخی اعضای کمیسیون
قضایی با توجه به طرح  ۵۱مادهای
مبارزه بافساد که قبال در کمیسیون
قضائی تصویب شده بود
برضرورت وجود متولی مشخص
جهت مبارزه با فساداقتصادی در
حوزههای مختلف تأکید داشتند
و خواستار اهتمام جدی در این
زمینه بودند و رئیس دستگاه قضا
نیز عنوان کرد که چنانچه سازوکار
فعلی قوه قضائیه پاسخگوی نیاز
برای مبارزه با فساد نباشد ،قوه
قضائیه در اولین فرصت چه
ازطریق حمایت از طرح مذکور
چه با اتخاذ تصمیم درون قوهای
سازوکار جدیدی را برای این
موضوع در نظر خواهد گرفت.

«احمدینژاد»سوگواررپرآمریکایی!

خردمندانی است که در پی راه
یافتن راهکارهای مناسب برای
تأمین نیازها و منافع مردم ایران
هستند.
خوشبختانه شورای عالی امنیت
ملی و تصمیم گیرندگان خردمند
در کشور در کشور ،راه را برای
رفتارهای احساسی و بیمنطق
نمیگشایند.

روایت واعظی از نارضایتی علی عسکری از برنامههای صداوسیما
«محمود واعظی» ،رئیس دفتر
رئیس جمهور گفت :رئیس
صداوسیما از برخی ،برنامههای
این سازمان که زنده پخش
میشود و اظهاراتی علیه دولت
دارند ،رضایت ندارد.
همینطور آقای علی عسگری از
برخی مجریانی که خودشان هم
خیلی آدمهای سیاسی به معنای

کلمه نیستند ،ولی صحبتهایی
را به طنز یا لحن دیگری بیان
میکنند ،رضایت ندارد.
او ادامه داد :طبق گفتههای آقای
علی عسکری در جلسات هیأت
دولت ،خودشان هم از این
اتفاقات در صداوسیما رضایت
ندارند ،ولی تالششان اصالح این
برنامهها و روند است.

محمود احمدینژاد در ادامه فعالیتهای عجیب و غریب حساب توئیتریاش که بیشتر به دنبال کردن
اخبار زندگی روزانه شهروندان آمریکایی میگذرد اینبار به مرگ یک َرپ ِر آمریکایی واکنش نشان
داد و اعالم کرد از شنین خبر درگذشت «نیپسی هاسل» اندوهگین شده است .او پیش از این هم در
حساب توئیتریاش که در آن به زبان انگلیسی مینویسد از مسابقات بسکتبال  ،NBAمسابقات فوتبال
امریکایی و رقابت معروف «سوپربول» و چندین و چند حاشیه دیگر از اتفاقات روزمره فرهنگ عامه
آمریکا نوشته بود .به گزارش «آزادی» ،محمود احمدینژاد در حساب توئیترش نوشت :اخیرا از مرگ
"نیپسی هاسل" مطلع شدم و از شنیدن مرگ او و  ۱۰نفر دیگر که در هفته گذشته در لس آنجلس کشته
شدند اندوهگین شدم .چگونه می توان زندگی شخصی را به این راحتی گرفت؟
"عزیزم گریه نکن ،سرت را باال بگیر حتی وقتی که جاده سخت است هرگز تسلیم نشو”
این در حالی است که احمدینژاد بعد از وقایع دردناک نوروز  ۹۸و داغدار شدن بخش بزرگی از
کشور از اثرات حوادث طبیعی هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده است .همین مسئله موجب
شد تا توئیت او در شبکههای اجتماعی با واکنش کاربران ایرانی همراه شود و بسیاری او ماجرای سیل
در ایران را به او یادآور شوند.

بازداشت یکی از اعضای شورای شهر
فردیس الربز

حسین فریدون :کریمی قدوسی فایل
تقلید صدای رئیسجمهور را منترش کند

دادستان عمومی و انقالب شهرستان
فردیس نیز گفت :یک عضو شورای شهر
و یکی از مدیران سابق شهرداری فردیس
بازداشت و روانه زندان شدند .حسن جهانشاهلو از
بازداشت یکی از اعضای شورای شهر فردیس خبر داد و گفت :این فرد
به اتهام اخذ رشوه به دستور مقام قضائی دستگیر شده است .وی افزود:
همچنین روز گذشته یکی از مدیران سابق شهرداری فردیس به اتهام
مشارکت در جعل و کالهبرداری بازداشت و روانه زندان شد.
دادستان عمومی و انقالب فردیس با اعالم اینکه هر دو متهم اکنون در
بازداشت به سر میبرند توضیح داد :پرونده به صورت ویژه در شعبه ۷
بازپرسی در دست بررسی است و ضابطان قضایی در حال انجام تحقیقات
تکمیلی هستند .وی یادآور شد :دادستانی با رصدهای خود بارها به مسئوالن
مربوطه در مورد افزایش نظارت بر مجموعه شهرداری و شورای شهر تذکر
داده بود.

کریمی قدوسی ،نماینده مردم مشهد در
مجلس شورای اسالمی مدعی شده فایل
صوتی در اختیار دارد که در آن حسین فریدون با
تقلید صدای رئیس جمهور برخی درخواست ها را از
مدیران دولتی می کند.
حسین فریدون در واکنش به این ادعا گفت :من از آقای کریمی قدوسی
می خواهم اگر چنین فایل صوتی در اختیار دارد یک بار برای همیشه منتشر
کنند.
حسین فریدون با تکذیب ادعای تقلید صدای رئیس جمهور گفت :این
ادعای فردی است که به دروغگویی شهره شده و در چند سال گذشته تقریبا
همه ادعاهای او تکذیب شده است ،البته این فرد ظاهرا ً حصار آهنی دارد
و شکایت از او هم به جایی نمی رسد به همین دلیل تنها راه اثبات دروغ
هایش درخواست انتشار سند است تا مردم بدانند چقدر این فرد حرف های
بیپایه می زند/.خبرآنالین

هر ایرانی
خرج زندگی  ۳.۵نفر را میدهد
بر پایه گزارش مرکز آمار ایران ،از مجموع
جمعیت  ۸۲میلیونی ایران و شمار ۶۶.۸۷
میلیون نفری جمعیت  ۱۰به باال تنها حدود ۲۷
میلیون نفر فعال هستند؛ فعال به این معنا که در سن کار
قرار دارند ،آمادگی و عالقه مندی الزم را نیز برای کار کردن دارا هستند .از میان
این جمعیت  ۲۳میلیون و  ۸۱۳هزار شاغل و  ۳میلیون و  ۲۶۱هزار نفر نیز بیکار
و جویای کار هستند .بدین ترتیب ،هر شاغل ایرانی به طور متوسط هزینههای
زندگی  ۳.۵نفر دیگر را تامین میکند .این در حالی است که مطابق اعالم مرکز
آمار ایران ،تنها  ۵۵درصد شاغالن ایرانی یعنی حدود  ۱۳میلیون و  ۱۰۵هزار
نفر آنها دارای شغل تمام وقت هستند و در هفته حداقل  ۴۴ساعت قانونی
را کار میکنند .این گزارش همچنین نشان میدهد که نرخ بیکاری طی سال
 ۱۳۹۷در میان مردان  ۱۰.۴درصد و در میان زنان  ۱۸.۹درصد بوده است .این
نرخ در میان جوانان  ۱۵تا  ۲۹ساله ایرانی  ۲۵.۱درصد گزارش شده که حاکی
از بیکاری بیش از یک میلیون  ۷۲۶هزار جوان است.

روزنامه ایران

چرخشکاملکاشانیبهسمتبرانکو:بدوناوهرگز!
جعفر کاشانی ،عضو هیات مدیره
چند سال اخیر پرسپولیس که اکنون
نیز به عنوان رییس هیات مدیره
فعالیت میکند ،روز بازی با سایپا
با اظهاراتی درباره آینده همکاری با
برانکو و اینکه موفقیت سرخپوشان
هیچ ارتباطی با فرد ندارد ،خبرساز
شد و مورد انتقاد بازیکنان این تیم
نیز قرار گرفت .به گزارش تابناک
ورزشی ،کاشانی امروز در گفتگو با
رادیو ،اما صحبتهای جدیدی در
این خصوص مطرح کرده است.
جعفر کاشانی در صحبتهای با
رادیو تهران ورزشی درباره شانس
سرخها برای تصاحب دوباره
قهرمانی گفته:صددرصد .این تیم
همیشه در زمینه فوتبال و فرهنگی
مطرح بوده است ،پرسپولیس تمام
پتانسیلها را برای قهرمانی و اشاعه
فرهنگ قهرمانی دارد .چرخش
کامل کاشانی به سمت برانکو:بدون
او هرگز! وی با تغییر موضع در
خصوص حرفهای قبلیاش

اینبار مدعی شده که درایت برانکو
در نتایج این تیم تاثیرگذار بوده
است :صددرصد همینطور است،
چطور اعتقاد ندارم؟ برانکو را من
در تیم ملی هم کنارش بودم ،او
باشخصیت و باکالس است .با
توجه به امکانات امروز پرسپولیس،
او تمام تالشش را کرده است.
زمانی که برانکو به پرسپولیس
آمد ،تیم شانزدهم بود اما حاال پای
قهرمانی است ،ما باید از معلومات
و دانش برانکو حداکثر استفاده را
در زیرساختها ببریم .آرزوی من
این است که تیمهای پایه ما با نظر
و دانش برانکو ساخته شود .کاشانی
در واکنش به اینکه پیش از این نقل
قول دیگری از سوی او مطرح
شده بود گفت :از قول من خیلی
چیزها مینویسند ،بزرگترین
هنر مدیریت باشگاه حفظ برانکو
است ،او نوک نیزه اهداف باشگاه
است .از دربان باشگاه تا هواداران
تیم در دورترین نقاط کشور ،در

فرهنگ باشگاه تأثیرگذار هستند.
برانکو لیاقت حضور در باشگاه را
داشته است .آرزوی من این است
که از او برای آینده استفاده کنیم.
نتیجه مجموعه کار مدیریت باشگاه
بردهای پرسپولیس است .مربی این
تیم چه کسی است؟ او از هر نظر
شایستگی حضور در پرسپولیس
را دارد و من همیشه در کنارش
بودهام( .کاشانی در شرایطی این
نقل قول را تکذیب کرده که
رسانه انتشار دهنده آن صحبت،
فایل صوتی مصاحبه را نیز منتشر
کرده بود) کاشانی درباره اظهارنظر
دو فصل قبلش که مدعی شده بود
برانکو معلم کالس اول است و
نمیتواند در مقطع کالس ششمی
چیز جدیدی به باشگاه ارائه دهد
نیز گفت :اگر من امروز اولین روزم
در تیم باشد و فردا شهره آفاق شوم،
شما به چشم همان بچگی به من
نگاه میکنید؟ من کلی میگویم،
امروز پدر شما وقتی شهرت پیدا

کردهاید و جایگاهی به دست
آوردهاید ،باید مانند گذشته شما را
صدا کند؟ شما در مورد برانکو به
من نگویید ،من خودم با او هستم.
ما باید جوانهایمان را زیرنظر او
تربیت کنیم .او که همیشه نیست.
باید بازیکنان آیندهدار را زیرنظر
او بسازیم .وی در نهایت در
خصوص وظایفتش در این باشگاه
و درباره مشکالت تیم نیز گفت:
در این مسائل اصال بحثی نیست،
برانکو با حداقل امکانات توانسته
عملکرد خوبی داشته باشد ،تیم
بزرگ ،مشکالت خاص خودش
را دارد .جمع کردن تیم کار مربی
تیم است .او پدر بچهها است .شما
ببینید شرایط روز مملکت چگونه
است ،تفاوت ارزی را ببینید،
امیدوارم روزی باشگاهی باشیم که
در بخش خصوصی کار میکنیم.
باید مشخص بشود به چه اهدافی
میخواهیم برسیم .پویایی فرهنگ،
اقتصاد قوی میخواهد.

منایش «رحامن  »۱۴۰۰در یک سینام
با وجود دستور عدم پخش
فیلم سینمایی «رحمان  »۱۴۰۰با وجود
دستور سازمان سینمایی وزارت ارشاد در
یکسینمایخاصامروز ۲۵فروردینماه
در حال نمایش است .مسئوالن این سینما
عصر امروز  ۲۵فروردین ماه بلیتهای
این فیلم را برای سانسهای مختلف
حضوریمیفروشندوبهبرخیمخاطبان
خود اعالم میکنند که این فیلم توقیفی
است؛ اما ما آن را به نمایش گذاشتیم.
سازمان سینمایی شامگاه ۲۴فروردین ماه
اعالم کرد ،اکران فیلم سینمایی «رحمان
»۱۴۰۰متوقفشد/.ایسنا

انتقاد کوالیی از مطرح شدن ایده «بستن تنگه هرمز»
الهه کوالیی به «آزادی» گفت:
تصمیم عجیب ترامپ در مورد
سپاه پاسداران اقدامی است
برای تشدید این رویارویی
و ارتقای منازعه به سویی که
منافع جنگساالران بینالمللی و
منطقهای را پاسخ گوید.
در چنین شرایطی ،جلوگیری
از تساعد بحران وظیفه همه
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ماجرایمدیریتفروغیدرشبکهسه
و نظر امام خمینی درباره این افراد
محمد هاشمی ،عضو پیشین مجمع
تشخیص مصلحت نظام درباره حواشی
پیش آمده درباره مدیریت شبکه سه
گفت :حاال یک مدیر ممکن است
وابسته به جبهه اصولگرا باشد یا جبهه
تندرو یا معتدل یا هر گرایش دیگری
داشته باشد؛ چنین مسائلی شخصی اش
است ،اما مدیریت سازمان صداوسیما و
شورای نظارت باید بر محتوا نظارت و در
راستای فرمایش امام عمل کنند .هاشمی
گفت :صدا و سیما رسانه شخصی و
گروهی نیست .کسانی که می خواهند
استفاده گروهی و شخصی بکنند از نظر
امام صالحیت حضور در صدا و سیما را
ندارند .او با بیان اینکه من آقای فروغی
(مدیر شبکه سه) را نمیشناسم و اصال با
ایشان آشنایی ندارم ،درباره اینکه گفته می
شود نسل جوان و تندروی اصولگرایان
در حال تسلط بر شبکه سه و به طور
کلی صداوسیما هستند ،گفت :نمیدانم.
من از درون سازمان اطالع ندارم .آن
اظهارنظری که کردم معیارهایی است که
امام برای کارکنان و مدیران صدا و سیما
تعیینفرمودند.اگربخواهیمرسانهملیدر
خدمت مردم باشد ،نظرات امام همیشه
باید جاری و ساری باشد ،اگر هم غیر از
این بخواهیم ،آن بحث جداگانهای است.

دستگیرییکزنداعشی
در مرز بازرگان

ک زن عضو گروهک تروریستی داعش
با تیزبینی و هوشیاری ماموران پلیس
گذرنامه مرز بازرگان شناسایی و دستگیر
شد .به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا
یک زن عضو گروه تروریستی داعش
در بدو ورود به کشور با تیزهوشی
پلیس گذرنامه مرز بازرگان دستگیر شد.
الزم به ذکر است ،براساس اطالعات
مرکز اطالع رسانی و ارتباطات ناجا ،با
تیزبینی و کنترل امنیتی پلیس گذرنامه
مرز بازرگان کلیه ترددهای مرزی با
دقت رصد شده و اجازه نفوذ به اعضای
گروهکهای تروریستی و وابستگانشان
داده نخواهد شد.

مسافراناتوبوسگرفتار
درسیلطبسنجاتیافتند
جانشین پلیس راه خراسان جنوبی
گفت :شب گذشته بر اثر بارشها یک
دستگاه اتوبوس که در محور عشقآباد
به بردسکن در حال حرکت بود ،واژگون
و در سیالب طبس  -تپه طاق گرفتار
شد.به گزارش «تابناک» ،سرهنگ محمد
باقر توفیقینیا در گفتوگو با خبرنگار
ایسنا منطقه خراسان جنوبی اظهار کرد:
شب گذشته بر اثر بارشها یک دستگاه
اتوبوس که در محور عشق آباد به
بردسکن در حال حرکت بود ،واژگون و
در سیالب طبس  -تپه طاق گرفتار شد.
وی افزود :این اتوبوس 9سرنشین داشت
که در سالمت بودند اما به دلیل وجود
سیالب راه ارتباطی به آنان قطع شده بود و
مسافران به سقف اتوبوس پناه برده بودند.

