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ویژه های خراسان

سرنوشتخاکستریاجرای
قانونهوایپاک
گــــزارش رســیــده بــه مــســئــوالن نــهــاد ریــاســت
جمهوری درباره آخرین وضعیت اجرایی شدن
قانون هوای پاک نشان می دهد برخی از اهداف
این قانون به دلیل ابهام در نگارش و عدم امکان
اجرا میسر نشده و پس از آن که هیئت وزیران در
 ۲۴آذر سال گذشته سازمان حفاظت محیط
زیست را موظف کرد با همکاری کلیه دستگاه
های مربوط ،اصالحات مربوط به قانون یادشده
را به صورت جامع ،بررسی و نتیجه نهایی را در
مدت شش ماه ارائه کند ،اما هنوز این پیشنهادها
به تصویب دولت نرسیده است.

چهره ها و گفته ها

انقالبیدههپنجاه
عماد افروغ جامعه شناس تأکید کرد :این روزها
به جایی رسیده ام که باید بار دیگر انقالبی دهه
پنجاه شوم؛ یقه بگیرم که این چه وضعی است و
حتی یقه خیلی چیزها را بگیرم
کــه اگــر نمیتوانید کشور
اســامــی را اداره کنید،
پس شعارش را هم
ندهید/ .فارس

وطنامروز
سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امورخارجه
تصریحکرد:روزنامهوطنامروزاگرچهجزومنتقدان
تندوزارت امــور خارجه ورئیس
دیپلماسی کشور بود؛ اما جای
این روزنامه منتقد و حرفهای
در آستانهروز خبرنگار خالی
خواهد ماند اگر دوبــاره
منتشر نــشــود/ .
ایسنا

نجاتازابرسیاه
حجت االسالم مرتضی جوادی آملی استاد حوزه
علمیهبااشارهبهاینکه موفقیت
بــرجــام ،رفــع تحریمها و
نجات از ابــر سیاه جنگ
بـــود ،گــفــت :امـــروز بدنه
جامعه ما از تال شهای
دکتر ظریف آگاه
است/ .جماران
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طی  2هفته اخیر برگزار شد

سخنگویدستگاهقضاازشنیدنپیامهای
سامانه 129توسطشخصرئیسقوهخبرداد

نشستهایانتخاباتیوزارتکشوربا
اصولگرایانواصالحطلبان
پنج شنبه گذشته جمعی از اصالح
طلبان دربـــاره انتخابات پیش روی
مجلس با وزیر کشور دیدار و گفت و گو
کردند تا پس از جلسه دوهفته پیش
اصولگرایان ،دومین جلسه انتخاباتی
وزارت کشور با احــزاب و جریان های
سیاسی باشد .سخنگوی دولــت هم
روزگذشته با اشاره به همین جلسات
تأکیدکردکه«دولتبدونهیچمداخله
ایازبرگزاریپرشورانتخاباتمجلسبا
مشارکتبیشترمردمحمایتمیکند،
وزیر کشور نیز مانند دوره های گذشته
ماموریت دارد و تالش هم می کند تا
تنوع بیشتری از گروه های سیاسی،
در انتخابات حضور داشته باشند».
روزنامهایراندربارهجزئیاتدیداراخیر
اصالح طلبان با رحمانی فضلی خبر
داد که بهزاد نبوی ،محسنهاشمی،
حسین مرعشی ،علی شکوری راد،
مجید انصاری ،الیاس حضرتی ،احمد
حکیمیپور ،علی محمد حاضری،
محمدعلی وکیلی ،حسین کمالی
و خانمها الهه کوالیی ،پروانه مافی،
اشــرف بروجردی و فاطمه راکعی در
این دیدار حضور داشتند .این روزنامه
همچنین تأکید ک ــرد کــه دو هفته
پیش هم وزیــر کشور با اصولگرایان
نشستی داشته و قــرار است در آینده
نــزدیــک دیــــداری مشترک بــا هــر دو

جریان سیاسی داشته باشد .براساس
این گــزارش در دیــدار اصولگرایان با
رحمانی فضلی هم ،چهرههایی چون
غالمعلی حدادعادل ،مهدی چمران،
محمدرضا باهنر ،اسدا ...بادامچیان،
احمدتوکلی،امیرمحبیان،سیدمحمد
حسینی ،احمد کریمی اصفهانی و
عبدالحسینروحاالمینیحاضربودند.
رسول منتجب نیا دبیرکل حزب تازه
تاسیس جمهوریت ،محور اظهارات
خوددرایننشسترا«حضورپرشوردر
انتخابات»«،ضرورترعایتبیطرفیاز
سویدستگاههایاجراییونظارتی»و
«ضرورترایزنیوزارتکشورباشورای
نگهبان بــرای حضور همه سالیق در
انتخابات» ذکر کرد .علی شکوری راد
دبیرکلحزباتحادملتهمتأکیدکرد
که در این جلسه همگی به موانع پیش
روی افزایش مشارکت در انتخابات
اشاره کردند .وی درباره ارزیابی خود

دستوراترئیسیپایپیامهایمردمی

از این جلسه گفت :از این جلسات در
دورههای قبل هم حتی با وزیر کشور
برگزارشد،اماهیچکدامازآنجلسات
بهکیفیتجلسهپنجشنبهگذشتهنبود.
امیرمحبیاندبیرکلحزبنواندیشان
ایراناسالمیهمدربارهدیداردوهفته
پیش اصولگرایان با وزیر کشور گفت:
نظرات مختلفی درباره مسائل کشور
و به ویژه نقد اوضاع اقتصادی و بعض ًا
طرح دیدگاههای انتقادی از سوی
چهرههایمدعوصورتگرفت.دراین
نشست بر ضرورت مدیریت اقتصادی
به سود طبقات مستضعف تأکید شد.
شخص ًا بــر دالیــل اهمیت ویــژه این
انتخاباتوضرورتشناختوطراحی
اکوسیستم فضای انتخاباتی تأکید
کــردم .وی در عین حال تأکید کرد:
اصل نشست کار خوب و ارزشمندی
اســت و طبع ًا در صـــورت استمرار
میتواندمنشأاثرشود.

نوروزی  :وزارت اطالعات به داماد حدادعادل مجوز دریافت ُپست نداد
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
با اشــاره به این که وزارت اطالعات به داماد
حدادعادل مجوز دریافت ُپست را نداد گفت:
نمیشود افــرادی در ایــران دارای پستهای
ســتــارهدار باشند و از آن سمت فــرزنــدان و
همسران شان و افراد درجه یکشان بخواهند
در خارج تحصیل کنند .حجت االسالم حسن

نوروزی در گفت وگو با ایلنا اظهار کرد :ما بعد از
تحقیقوتفحصازدوتابعیتیهاوسهتابعیتیها
به این نتیجه رسیدیم که باید طرحی را تهیه
کنیم که جلوی بعضی مسائلی را که به ولنگاری
سیاسی منجر میشود بگیریم .وی افــزود:
مشاغلدارایطبقهبندیهستند،مثالمشاغل
محرمانه ،خیلی محرمانه ،سری و بهکلی سری؛

سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری پیام های مردمی به سامانه  129این قوه
خبرداد و گفت :آیت ا ...رئیسی گاهی «تا پاسی از شب پیامهای ضبط شده
سامانه  ۱۲۹قوه قضاییه را شخصا گوش کرده و مبتنی بر آن دستوراتی را
صادر می کند» .به گزارش میزان ،غالمحسین اسماعیلی در برنامه نگاه
یک با اشاره به رویکرد جدید دستگاه قضا برای برخورد با مفاسد گفت:
قرار شده است در دوره تحول ،صرفا اعمال و رفتار مجرمانه اشخاص را
رسیدگینکنیمبلکهترکفعلها،قصورها،تقصیرهاوانجامندادنوظایف
قانونی که این انجام ندادن ،زمینه ساز بروز مفاسد شده را نیز تحت تعقیب
و آنها را از این نظر مورد مواخذه قرار دهیم .سخنگوی قوه قضاییه با اشاره
به تقویت سامانه های ارتباط مردمی در این قوه گفت :امروز شخص رئیس
قوه قضاییه از طریق تلفن 129قوه قضاییه که بخش زیادی از پیامها به وی
منعکس میشود ،تا پاسی از شب تعداد زیادی از پیامهای ضبط شده در
این سامانه را شخصا استماع میکند و بخشهای دیگر را به کارشناسان
ارجاع میدهد .از سویی در صفحات فضای مجازی مربوط به او نیز بخش
زیادی از این پیامها به وی منتقل و پیگیری میشود .اسماعیلی در پاسخ به
اینسوالکهبرایاطمینانمردمدراینسامانههاچهسازوکاریاندیشیده
شده است  ،بیان کرد :چه اطمینانی باالتر از این که بخش قابل توجهی از
این پیامها را شخص رئیس قوه قضاییه
استماع و مبتنی بر آن دستوراتی را صادر
میکند .سخنگوی قوه قضاییه گفت:
عالوه بر آن تیمهای کارشناسی دلسوز
و مجرب را مامور کرده است که به
یکایک این موضوع ها رسیدگی
کنند و نتایج هم حسب مورد
به گزارش دهنده و باالتر از
آن از طریق رسانه ملی و
دیگر وسایل ارتباط
جمعی به مردم
اعالم میشود.

در قوانین تاییدی وزارت اطالعات کسانی که
بخواهند رئیسجمهور ،وزیر ،سرلشکر ،سردار
بشوند یا به عنوان مقامهای عالی تصمیمگیر
قــرار بگیرند باید خــودشــان و بستگان شان
ارتباطی بــا خــارج نداشته باشند .نماینده
رباطکریم تاکید کرد :بر همین اساس وزارت
اطالعات به داماد آقای حدادعادل به دلیل این

که در ژاپن و به نحوی در آمریکا تحصیل کرده
بود و فرزندش هم در خارج از کشور متولد شده
بود و شهروند بودند تاییدیه برای این که پستی
دریافت کنند ،نداد .وی در این باره که تحقیق
و تفحصها و تاییدیه وزارت اطالعات مربوط به
چه زمانی بوده است؟ گفت :تحقیق و تفحصها
مربوط به سه سال قبل است.

اخبار کوتاه

توضیحاتمحمدمصدقدرباره منع
قانونیتحصیلفرزندانمسئوالندر
خارجازکشور
معاون حقوقی قــوه قضاییه درب ــاره اظهارات
منتسببهویدرزمینهمنعقانونیاشخاصبرای
تحصیل در خارج از کشور و وکالی پروندههای
جاسوسی توضیحاتی ارائ ــه کــرد.بــه گــزارش
باشگاهخبرنگاران،حجتاالسالممحمدمصدق
درباره برداشتهای رسانهها از سخنان وی در
همایش " نقش حقوق دانان و وکالی دادگستری
در گام دوم انقالب"  ،گفت :آن چه که بیان کردم
این است که «اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع
میکند ،نباید در دفاعیه خود ،حقوق ۸۰میلیون
نفر ایــرانــی را که اطــاعــات محرمانه آنهــا در
خصوص کشورشان به بیگانگان داده شده است،
فراموش کند ».وی اضافه کرد  :همچنین به نقل از
بنده موضوع «منع قانونی اشخاص برای تحصیل
در خارج از کشور» منتشر شده در حالی که بیان
کردم «نمایندگان طرحی ارائه کنند مبتنی بر این
که اگر فرزندان مقامات عالی رتبه نظام در خارج
از کشور تحصیل میکنند پدران ایشان از سمت
خود استعفا کنند».

انتشاربخشهایتازهایازحمایت
عمرانخانازایراندرآمریکا
با گذشت حــدود دو هفته از سفر نخست وزیر
پاکستان به آمریکا و دیدار وی با رئیس جمهور
ایــن کشور بخشهای تـــاز های از سخنان وی
منتشر شد .به گــزارش تسنیم عمران خان در
یک مصاحبه تلویزیونی ضمن اخطار به سران
آمریکایی گفت :من به ایــران سفر کــردهام و از
نزدیک مردم این کشور را دیدهام فقط می توانم
اینرابگویمکهروحیهشهادتطلبیبینشیعیان
از اهل سنت هم بیشتر است.وی تاکید کرد :اگر
اشتباهی سر بزند و به ایران حمله شود باتالقی
برای عامالن حمله به وجود میآید که مردم دنیا
بحران القاعده و طالبان را برای همیشه فراموش
خواهند کرد.عمران خان گفت :ایران را نباید
با عراق مقایسه کــرد.وی افــزود :پاکستان تمام
تالشش را برای حل مشکالت منطقهای و به ویژه
بهبود التهاب موجود با ایران انجام خواهد داد.

