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ویژه های خراسان

مراقبسیلوهایاستراتژیک
کشورباشید
یک مقام مهم اقتصادی در گزارش خود خطاب به
تعدادیازاعضایکابینه،باتشریحمشکالتوتبعات
واگــذاری سیلوهای گندم به بخش خصوصی در
شرایط فعلی ،خواستار تاخیر در اجرای این موضوع
به مدت حداقل یک سال شده و تاکید کرده است
واگــذاری سیلوها به ویژه سیلوهای استراتژیک با
ظرفیتباالی 20هزارتنبرایذخیرهسازیکاالی
استراتژیک وظایف محوله به تعدادی از نهادهای
دولتی را دچار مشکل خواهد کرد که بر این اساس،
پیشنهادمیشودخروجاینسیلوهایاستراتژیکاز
لیستواگذاریموضوعاصل44باتقاضایمشترک
وزیرکشوروجهادکشاورزی،دردولتتصویبشود.

چهره ها و گفته ها

الریجانیاصولگرا
ِ

محمدرضاباهنردبیرجبههپیروانخطامامورهبری
درخصوص وضعیت شــورای وحدت اصولگرایان
گفت:اینهایکسریازنیروهایاصولگراراکهاالن
می خواهند با دولــت کار کنند،
کمترقبولدارند.مثلتیپدکتر
الریجانی که باالخره کامال در
جریان اصولگرایی تعریف می
شود/.نامهنیوز

منانقالبیام
مرضیههاشمیخبرنگارشبکهپرس.تی.ویدرباره
موضوع پیشنهاد برای مصاحبه با وزیرامورخارجه
آمریکا نوشت :خط مشی دیگر دوستان
را نمی دانــم ،ولی خط من مشخص
است :خط امام! نه یک قدم جلوتر
و نه یک قدم عقب تر! ...من یک
انقالبیام/.الف

اشتباهمحاسباتی
سرلشکر غالمعلی رشید گفت :نتایج خسارتبار
جانیومالیجنگهابرایآغازکنندگانآنمانند
صدام ،آمریکا و رژیم صهیونیستی
و عربستان حاصل اشتباه در
محاسبه و تصمیمگیری است.
/فارس
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حاج علی اکبری با بیان این که اکثر ائمه جمعه در متن زندگی مردم هستند

برخی ائمهجمعهرابهخاطرتشریفاتازدایرهامامتخارجکردیم
موضعگیریائمهجمعهبهنفعجناحهایسیاسیخطقرمزاست

رئیس شــورای سیاست گــذاری ائمه
جمعه ،با بیان ایــن که موضع گیری
ائمه جمعه به نفع جناح های سیاسی
و ورود در رقابت های حزبی خط قرمز
است ،تأکید کرد :به هیچ وجه فاصله
غیر منطقی و تشریفات ائمه جمعه را
نمیپذیریم .به گــزارش رســا ،حجت
االسالم والمسلمین محمدجواد حاج
علی اکبری رئیس شــورای سیاست
گذاری ائمه جمعه کشور در برنامه گفت
و گوی ویــژه خبری با اشــاره به آسیب
شناسی هــای صــورت گرفته دربــاره
نماز جمعه گفت :متأسفانه در جاهایی
گرفتار سیاست زدگی هستیم ،سیاسی
بودن شفا اما سیاست زدگی بیماری
اســت ،در جاهایی احساس می شود
فاصله نزدیک و صمیمی با مردم به ویژه
در شهرهای بزرگ کاهش پیدا کرده
است .حاج علی اکبری با بیان این که
ارتباط با نسل جــوان در حد مطلوب
نیست ،افزود :استفاده از ظرفیت نماز
جمعه در ســازمــان دهــی اجتماعی و
استفاده از ظرفیت های منطقه برای
رشــد باید در دستور کــار باشد و باید
از ظرفیت های منطقه بــرای اعتالی
شهرها استفاده شود.
▪موضع گیری ائمه جمعه بــه نفع
جناحهایسیاسیخطقرمزاست

وی با اشــاره به ایــن که درب ــاره خطبه
ها سیاست هــای کلی از ســوی شورا
تعیین می شــود ،اظهار کــرد :ایــن که
در حـــوزه هــای سیاسی امـــام جمعه
چــه نــوع مواضعی مــی تــوانــد بگیرد و
چه جاهایی نمی تواند موضع گیری
کند باید سیاست گــذاری شود تا این
شبکه به صــورت متحد و یکپارچه در
مسائل گوناگون ،منسجم عمل کند
اما در جزئیات ورود نمی کنیم .رئیس
شــورای سیاست گــذاری ائمه جمعه،
موضع گیری ائمه جمعه به نفع جناح

هــای سیاسی و ورود در رقابت های
حزبی را خط قرمز نماز جمعه دانست
و گفت :این گونه مسائل خطوط قرمز
است و امام جمعه نمی تواند وارد این
بحث ها شود چرا که باید شأن هدایت و
پدری ائمه جمعه را حفظ کرد.
▪درحال تقویت سامانه ارزیابی ائمه
جمعههستیم

حــاج علی اکبری در پاسخ به ایــن که
میانگین سنی ائمه جمعه کشور چقدر
است؟ خاطرنشان کرد :میانگین سنی
ائمه جمعه حدود  40سال است و بافت
عمومیوبدنهائمهجمعهازجوانانوافراد
بانشاطهستند.ویتأکیدکرد:عملکرد
ائمه جمعه ارزیابی می شود و سامانه
نظارتوارزیابیداریمکهدرحالتقویت
آنهستیم،مردم،نهادهاوعلمایمناطق
مختلفکشورهممیتواننددرامرنظارت
بهشورایسیاستگذاریکمککنند.
▪تشریفاتوتجمالتائمهجمعهرابه
هیچوجهنمیپذیریم

رئیس شــورای سیاست گــذاری ائمه
جمعه با اشاره به اقدامات برخی ائمه
جمعه مانند برداشتن نرده ها گفت:
در برخی از موارد فاصله هایی به بهانه
حفاظت و شأن و منزلت ایجاد شد که
ربطی به ذات انقالب ن ــدارد ،حذف

و اصــاح فاصله هــای غیر منطقی و
تشریفات و تجمالت در دستور کار
جــدی شــورای سیاست گــذاری ائمه
جمعه است که البته اکثر ائمه جمعه در
متن زندگی مردم هستند .وی تأکید
کرد :مواردی داشتیم که فاصله های
غیر منطقی ایجاد شد و در حال اصالح
هستیم و حتی در مــواردی افــراد را از
دایــره امامت خارج کردیم ،نهاد نماز
جمعه تشریفات و تجمالت ائمه جمعه را
به هیچ وجه نمی پذیرد و مواردی خارج
شــده انــد یا در حــال اصــاح هستند،
اص ــاح ایــن مـــوارد ب ــدون تــعــارف در
دستور کار جدی است.
▪برایائمهجمعهفکرسازینمیکنیم

وی بــه ســؤال مجری دربـــاره چرایی
اشتراک مواضع بسیاری از ائمه جمعه
این گونه پاسخ داد :هیچ گاه مسائل
تجویزی نیست و ما بولتن خبری نداریم
که بخواهیم فکرسازی کنیم ،بسته
های تحلیلی در موضوعات مختلفی
داریــم که مطرح می شــود ،در زمینه
اشتراک مواضع گاهی موضوعاتی در
کشور مانند نفتکش ها و گرانی ها در
صدر مسائل کشور است و همه ائمه
جمعه چون موضوع روز است اظهار
نظر می کننداما برخی تصور می کنند
که فکرسازی می شود.

نبوی:برایاصالحطلبانفرشقرمز
پهنکنید
انتخاباتپرشوربرایحفظامنیتملیضروریاست
یکچهرهبرجستهاصالحاتدرواکنشبهاظهاراتسخنگویشورای
نگهبان که گفته بود برای اصالح طلبان فرش قرمز پهن نمی کنیم،
ضمن تأکید بر اهمیت حضور پرشور در انتخابات گفت :باید برای
حضورپرشورمردمفرشقرمزپهنکنید.بهگزارشخبرآنالین،بهزاد
نبوی از چهره های شاخص جریان اصالحات درباره سخنان اخیر
سیدمحمدخاتمیمبنیبراینکهانتخاباتراتحریمنمیکنیمولی
اصالح طلبان هم تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت نمی کنند،
گفت :من از سخنان آقای خاتمی ایده مشارکت مشروط استنباط
نمیکنم .من پیشتر گفتهام در هر شرایطی باید در انتخابات شرکت
کنیم.این چهره سیاسی اصالح طلب درباره ردصالحیت هم گفت:
رد صالحیت در تمام ادوار از دور چهارم به بعد کم و بیش وجود داشته
است.مانبایدمبنایکارمانصرفاردصالحیتباشد.ویدرواکنشبه
سخنانسخنگویشوراینگهبانهمکهگفتهبودبرایاصالحطلبان
فرشقرمزپهننمیکنیم،گفت:طرفمقابلازخدامیخواهدکهما
درانتخاباتشرکتنکنیم؛حاالبگوییمکهمابهاینشرطدرانتخابات
شرکت میکنیم که چنین یا چنان شود ،قطعا نمیپذیرد .این فعال
سیاسی اصــاح طلب در عین حال تصریح کــرد :به نظر من آقای
کدخداییاشتباهمیکند،ایندورهبایدفرشقرمزپهنکنند،چوندر
ایندورهانتخاباتپرشور،برایحفظامنیتملیضروریاست.ویبا
طرحاینسؤالکهازمنمیپرسنداگرردصالحیتاتفاقبیفتدچهمی
شود؟،پاسخداد:منبهاینمواردکاریندارموبعضیهابهاینحرفم
ایراد گرفتند .مسئله من باالتر از این حرفهاست .میگویم اگر در
کشورانتخاباتپرشوربرگزارنشود،امنیتملیبهخطرمیافتد.وزیر
دولتشهیدرجاییبااینحالمعتقداستکهحاکمیتبایدشرایطی
فراهمکند،تاانتخاباتیپرشورداشتهباشیم.
▪منتجبنیا:آحادمردمبایددرانتخاباتشرکتکنند

حجت االسالم رسول منتجب نیا رئیس هیئت مؤسس حزب جدید
جمهوریتدرنشستخبریروزگذشتهخوددرخصوصموضعاین
حزب درباره انتخابات پیش رو گفت :ما معتقدیم که آحاد مردم باید
در انتخابات شرکت کنند و احزاب هم کانونی برای تجمع حضور
چشمگیرمردمداشتهباشندامامسئوالننظامبایداینبستررافراهم
کنند و اجازه دهند نخبگان و افرادی که مورد عالقه مردم هستند
حضور داشته باشند و با نظارت استصوابی تنگ نظری صورت
نگیرد .وی با بیان این که ما اعتقاد داریم تنها اصالحات می تواند
کشور را نجات دهد و به پیشرفت و توسعه همهجانبه برساند ،گفت:
اگر ضرورتی ایجاب کند که ما نتوانیم به ایده آل 100درصد خود
برسیمبهحداقلهاکفایتمیکنیماماامیدواریممسئوالننظارتیو
اجراییبادیدبازیکهدارنداجازهدهندتابتوانیمازکاندیدایمردمی
حمایتکنیم.

خارج از دستور
محمداکبری

info@khorasannews.com

شورایعالیامنیتملیاز
الیاسحضرتیشکایتکرد
الیاسحضرتیرئیسکمیسیوناقتصادیمجلس
از شکایت شورای عالی امنیت ملی از وی به دلیل
ارائهپیشنهادمذاکرهجمعیازسفراودیپلماتهای
باتجربهباارکانمختلفحکومتآمریکااعمازسنا،
کنگره و احزاب تاثیرگذار این کشور خبر داد .وی
با اشاره به این که این پیشنهاد را در مصاحبه ای
ارائه داده بودم گفت :بنده اعالم کردم مقابله با
فشارهای سنگین خارجی را نباید بر دوش فقط
یکنفرمانندآقایظریفبگذاریموبرایمثالآقای
کمال خرازی برای بیان مواضع به حق جمهوری
اسالمی را پیشنهاد دادم و گفتم چنین افــراد
جلساتی بگذارند و صحبتها را بیان کنند.وی با
بیاناینکهقراراستدراولینجلسههیئتنظارت
بر رفتار نمایندگان به این شکایت رسیدگی شود
افزود :علت این شکایت تخلف از مصوبهای درباره
ممنوعیتمذاکرهباآمریکااعالمشدهاست.

سوءاستفادهازجهانگیریبرای
عزلونصباستانی!
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود طی
نطقمیاندستورخوددرمجلساظهارکرد:برخی
در استان قزوین از هم اکنون به دنبال مهندسی
کردنانتخاباتدرایناستانهستند.اگرچهمردم
استان خادمان خود را می شناسند اما باید با این
رویه برخورد شود .وی همچنین معاون اول رئیس
جمهور را خطاب قرار داد و خاطرنشان کرد :آقای
جهانگیری در این استان به طرز افراطی از نام شما
در عزل و نصب ها سوءاستفاده می شود که قطعا
شماازآنخبرنداریدتقاضادارمبرخوردجدیبااین
نوعرفتارهاکنید.

قهرنمایندهازکمیسیونمتبوعشبهدلیل
دعوایریاست
شنیده ها از منابع آگاه در بهارستان حاکی است،
فرهاد تجری نماینده قصر شیرین که پیش از این
به عنوان داوطلب ریاست کمیسیون اصل 90
به صحن مجلس معرفی شده بود و به دلیل عدم
رای اکثریت مجلس از تصدی کرسی ریاست
این کمیسیون باز مانده بود پس از انتخاب داوود
محمدینمایندهقزوینبهعنوانرئیسکمیسیون
اصل  90این کمیسیون را ترک کرده و عضویت
کمیسیون حقوقی و قضایی را پذیرفته است .وی
ادعا کرده داوود محمدی در جلسه رای گیری او
درصحنتقلبکردهاستازاینرودیگرنمیتواند
درجلساتکمیسیونبهعنوانعضوحضوریابد.

