سیاست

4

سه شنبه 25اسفند  5 . 1394جمادی الثانی  . 1437شماره 19217

محکومیت عملیات تروریستی
در آنکارا

ویژه های خراسان
افشاگری درباره هدر رفتن گازوئیل در کشور
بر اس��اس گ��زارش یک مقام مسئول به تعدادی از مدیران
مهم اجرایی ،اعالم شده است که هم اکنون بیش از 3500
دستگاهتانکرحملقیردرکشورترددمیکنندکهدرازایهر
بار گرمایش مجدد هر تانکر ،در یک ساعت حدود  100لیتر
گازوئیلموردنیازاستوهرتانکرنیزبهطورمتوسط 3ساعت
نیاز به گرم شدن دارد که با احتساب یارانه اختصاصی به این
فرآورده،هزینهگزافیبهدولتوبیتالمالتحمیلمیشودکه
اینمبالغ،تنهامربوطبههزینههایمستقیمایناقداممیشود.

دستور یکوزیربرایچکاپنوروزیکارمندان
براساسابالغیهیکیازاعضایکابینهبهمدیرانزیرمجموعه
خود،تاکیدشدهاستکهباتوجهبهارتقایبهداشتعمومی
وسالمتجسمانیکارکنانآنوزارتخانه،مسئوالنمربوطه
بایددراولینفرصتپسازپایانتعطیالتنوروز،95نسبت
بهچکاپکارکناناداراتمختلفایندستگاهدربخشهای
مهمی چون سالمت قلبی و کمبود ویتامین های مهم و نیز
بیماریهایمهمعضالنی،استخوانیوبافتتوسطپزشکان
معتمداقدامونتایجآنرابرایپیگیریهایبعدیبهمدیران
بخشهاارسالکنند.

قوه قضائیه
آملی الریجانی :در جریان انتخابات اخیر
هم شاهد پاره ای آثار نفوذ بودیم
رئیس دستگاه قضا گفت :در جریان انتخابات اخیر هم
شاهد پ��ارهای آثار نفوذ بودیم .به گزارش فارس آیت ا...
صادق آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی
همچنین با یادآوری حمایت برخی از دولت ها از سکوالریزم
به حمایت و فعالیت های برخی نشریات دوره اصالحات
در این مسیر نیز اشاره و تصریح کرد :در این دوره برخی
مجالتموردحمایتدولتبهدنبالجداییدینازسیاست
بودند و ما بارها نسبت به این مسئله اعتراض کردیم چرا که
قانون اساسی ناقض و نافی سکوالریزه کردن است .وی با
اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار اخیر اعضای
مجلس خبرگان ،بیانات رهبری را مهم و توجه به مسئله
نفوذ را امری حیاتی عنوان کرد .آملی الریجانی در بخش
دیگری از سخنان خود ضمن گزارش اجمالی از اقدامات
قوه قضاییه ،تصریح کرد :قوه قضاییه با وجود هجمه های
نادرست در رسیدگی به پرونده های کالن و نورچشمی ها
محکم ایستاده است و امروز قوه قضاییه به خودش می بالد
که در اذهان مردم تابع فشار افراد ذی نفوذ نیست.

در دیدار های جداگانه آیت ا ...موحدی کرمانی ،علی
الریجانی و محسن رضایی صورت گرفت

نشست چهره های سیاسی با
منتخبان مجلس دهم

انوار ،اکبری -روز گذشته تعدادی از منتخبان
جریان ه��ای مختلف سیاسی مجلس ده��م در
نشست های جداگانه با علی الریجانی  ،آیت ا...
موحدیکرمانیومحسنرضاییدیداروگفتوگو
کردند.بهگزارشباشگاهخبرنگاران بیشاز150
نماینده منتخب مجلس دهم بعد از ظهر روز گذشته میهمان رئیس
مجلسنهمدرتاالرآئینهبهارستانبودند.سیدکاظمدلخوشنماینده
منتخبصومعهسرابابیاناینکهدرایندیدارنمایندگاناصولگرا،اصالح
طلبومستقلینحضورداشتندگفت:ایننشستباعنوانهماندیشی
باآقایالریجانیبرگزارشدودرآنمنتخبینبیشازنیمیازراهیافتگان
بهمجلسدهمفرصتآشناییوهمگرایی بایکدیگررابهدستآوردند.
درهمینحالحجتاالسالمابراهیمیعضوارشد
جامعهروحانیتمبارزتهراندرگفتوگوباخراسان
ازدیدارمنتخباناصولگرایمجلسدهمباآیتا...
موحدیکرمانیخبردادوگفت:بنانیستجزئیات
این نشست اطالع رسانی شود .وی افزود :دراین
نشستازمنتخباناصولگرایمجلسدهمدرسراسرکشوردعوتشده
است.کریمیقدوسیعضوکمیسیونامنیتملیمجلسدرگفتوگوبا
تسنیم با اش��اره به این که این دیدار در یکی از مساجد تهران انجام
میشود،افزود:هدفازاینجلسهآشناییبیشترنمایندگاناصولگرای
مجلس دهم با یکدیگر و بحث و گفتوگو درباره شعارهای این طیف که
معیشتوپیشرفتوامنیتبود،است.
همچنینبهگزارشایرنامحسنرضایی،روزگذشته
دردیدارجمعیازمنتخبانمجلسدهمباپیچیده
وحساسدانستنوضعیتکشورگفت:امام(ره)در
دوران حکومت داری خود فرمودند که من از هیچ
چیز نمی ترسم اال تفرقه داخلی؛ در فضای کنونی
کشورنیزماهمبایدمراقبتفرقهباشیموبااتحادوزیرنظررهنمودهای
رهبریعظیمالشأنانقالبازکیاننظامومملکتحفاظتکنیم.دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد :خواسته ما و مردم از شما
نمایندگان،اجراییسازیاقتصادمقاومتیواتحادواتحاداست.ویبا
اشارهبهمذاکراتهستهایگفت:بندهیکباردردورانمذاکراتباآقای
ظریفتلفنیصحبتکردمکهایشانقدریناراحتبودند،بهایشانگفتم
شمانگرانفشارنباشید،استوارومحکمطبقفرامینرهبریعملکنید
ونگرانچیزینباشید.

مبلغ:ماموریتشورایعالیسیاستگذاری
اصالحات تا دور دوم انتخابات ادامه دارد
مرتضیمبلغمعاونسیاسیوزارتکشوردولتاصالحاتبااشارهبهمرحله
دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت :شورای عالی سیاست گذاری
اصالحات در راستای انتخابات شکل گرفته و کار آن هنوز تمام نشده است.
ماموریتاینشورادرمرحلهدومهمچنانادامهدارد.بهگزارشایلنا،مبلغدر
موردتشکیلفراکسیونیمتشکلازاصالحطلبانواعتدالگرایاندرمجلس
آینده گفت :این کار شورای عالی سیاست گذاری اصالحطلبان نیست .این
شورابرایانتخاباتمجلسشکلگرفتهوطرحتشکیلفراکسیوندرمجلس
سازوکاریاستکهخودنمایندگانمنتخببایدآنرادنبالکنند.

خراسان  -سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی آنکارا ،مراتب تسلیت و همدردی جمهوری اسالمی ایران با
خانوادههایقربانیاناینعملیاتتروریستیوملتودولتترکیهرااعالمکرد.جابریانصاریافزود:وقوعپیدرپیعملیاتهایتروریستیدرنقاط
مختلفمنطقهوجهان،تاییدکنندهضرورتوفوریتنیازبهرویاروییمتحدویکپارچهباتروریسموافراطگراییبهعنوانتهدیدمشترکجامعهجهانیاست.

دوردومانتخاباتمجلس 10اردیبهشت
برگزارمیشود

تأییدنتایج 50حوزهانتخابیهدرشوراینگهبان

▪ ▪لغوجشندرامتدادامید

امادرحالیکهقراربوددیروزجشن«درامتدادامید»بهمناسبتپیروزیاصالح
طلباندرانتخاباتمجلسدرتهران،برگزارشود ،فارسگزارشدادجشندر
امتدادامیدلغوشدهاست.براساساینگزارشطبقاعالممسئوالنبرگزار
کننده این جشن ،مراسم به دلیل درخواست تعویض تاریخ همایش از سوی
نیرویانتظامیوموازیکاریباجشنندایامیدتوسطحزبندایایرانیان
لغوشدهاست.سازمانجوانانحزباسالمیکاراعالمکردهبودکهقراراست
درایننشستمحمدرضاعارفسخنرانیکندامادفترمحمدرضاعارفاعالم
کرد که وی به دلیل تعدد برنامهها به این مراسم نمیرود .فارس همچنین
افزود :خبرها حکایتازاین داردکهشورایسیاستگذاریاصالحطلبان با
برگزاریاینجشنمخالفتواعالمکردهائتالفاصالحطلبانبناداردجشنی
رابهدلیلپیروزیدرانتخاباتبرگزارکند.
▪ ▪توفیقی :ایجاد محدودیت برای بزرگان اصالحات در انتخابات ،اثر
معکوسداشت

همچنینجعفرتوفیقی،وزیرعلومدولتاصالحاتنیزگفت:محدودیتهایی
کهبرایآقایخاتمیایجادکردند،تنهامنجربهاینشدکهایشانبیشترمورد
استقبال و حمایت مردم قرار بگیرند .توفیقی افزود :تجربه انتخاب اتهای
گذشته نشان داده هر زمان که مشارکت مردم اندک بود ،اصولگرایان پیروز
شدندوهرزمانیکهمشارکتباالرفته،اصالحطلبانپیروزانتخاباتبودهاند.
▪ ▪برگزاریمراسمرونماییازبرنامهحزبندایایرانیانبرایمجلسدهم

همایشندایامیدوآیینرونماییازبرنامهحزبندایایرانیاندرمجلسدهم
و قدردانی از فعاالن ستادهای انتخاباتی حزب ندای ایرانیان برگزار شد .در
این همایش عالوه بر اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان ،منتخبان
راهیافتهبهمجلسدهمهمچونعلیرضامحجوب،غالمرضاحیدری،علیرضا
رحیمی،محسنعلیجانی،مهدیوکیلی،طیبهسیاوشی،پروانهسلحشوری
وفریداوالدقبادنیزحضورداشتند.

دبیرستادانتخاباتکشورازموافقتشوراینگهبانبرایبرگزاریدوردومانتخابات
مجلس در روز جمعه دهم اردیبهشت 1395خبرداد .همزمان نیز سخنگوی هیئت
مرکزینظارتبرانتخاباتشوراینگهبانازتأییدنتایج 50حوزهانتخابیهدراینشورا
خبر داد .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،سیامک ره پیک با اشاره به وصول برخی
گزارش ها و شکایات از بعضی حوزه های انتخابیه به شورای نگهبان افزود :تاکنون
بیش از  100حوزه انتخابیه مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته و روند برگزاری
انتخاباتتأییدشدهاست.رهپیکبااشارهبهاینکهبرخیازحوزههایانتخابیهنیازبه
بررسیبیشتروبازرسیداشتهاستگفت:دربرخیازحوزههانیزبازشماریمحدود
صندوقهاانجامشدوتاچندروزآیندهنتایجنهاییاعالممیشود.
▪ ▪ پورعلیمطلق:برخیشکایاتانتخاباتمنجربهبازشماریصندوقهاشدهاست

درهمینحالبهگزارشباشگاهخبرنگاران،علیپورعلیمطلقدبیرستادانتخابات
کشور با اعالم زمان برگزاری دور دوم انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی در دهم
اردیبهشتآینده،دربارهآمارنهاییتعدادصندوقهایبازشماریشدهدرسطحکشور
گفت:شهرستانهاییبودهاندکهروندرسیدگیبهشکایاتانتخاباتیدرآنهامنجر
به بازشماری تعدادی از صندوق ها شده است اما بنده از تعداد دقیق صندوق های
بازشماریشدهدرکشورآماریندارم.
▪ ▪مشکلانتخاباتخبرگاندرکردستانحلخواهدشد

دبیرستادانتخاباتکشوردربارهشکایتانجامشدهازانتخاباتمجلسخبرگانرهبری
در استان کردستان نیز اظهار کرد :در زمینه انتخابات کردستان بحثی وجود داشت
که امروز هیئت های اجرایی و نظارت در حال رسیدگی به آن هستند ،به نظر بنده این
موضوعباهماهنگیکهباشوراینگهبانووزارتکشوروجوددارد،حلخواهدشد.وی
بابیاناینکه شکایتدربارهنتایجشمارشآرابودهاست،گفت:ایناختالفبیننفردوم
وسوماستامابهزودیاینموضوعحلخواهدشدتاحقکسیضایعنشود،درمجموع
هیچمشکلیدرروندانتخاباتدراینمنطقهوجودنداشتهاستوموضوعاتجزئیبا
وجودمدارککافیبهزودیحلخواهدشد.

ایرادشوراینگهبانبهطرحنحوهانتصاباشخاصدرمشاغلحساس
ش��ورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح نحوه انتصاب
اشخاص در مشاغل حساس اعالم کرد .به گ��زارش ایرنا
براساس نظر ش��ورای نگهبان ،اطالق انتصاب برخالف
استعالمصورتگرفته،خالفنظاماداریصحیحومغایربند

 10اصلسومقانوناساسیاست.ایراداتشوراینگهبان
درمواد 1تا 6اینطرحهمچنین درموردمشاغلیکهبرای
انتخابوانتصاباشخاصدرقانوناساسیتشریفاتیخاص
ذکرگردیده،مغایراصولمربوطهاست.براساساینگزارش

باتوجهبهوجوددستگاههاییهمچونشورایعالیانقالب
فرهنگیوگزینشکهباحکمحضرتامامراحلواذنمقام
معظم رهبری به وجود آمده یا مأموریتشان استمرار دارد،
نسبتاحکاممزبوردراینقانونبامقرراتمربوطبهوظایف

دستگاههایمذکورروشننیست؛پسازرفعابهاماظهارنظر
خواهد ش��د...و اظهارنظر در خصوص آنها توسط وزارت
اطالعات واجد اشکال است.جزئیات و مستندات ایرادات
شوراینگهباندرسایتاینشوراارائهشدهاست.

خارج ا زدستور
مزاحنادرانبابذرپاشدرخصوص
خداحافظیباکرسیپارلمان
محمد اکبری -مزاح الیاس نادران نماینده مردم تهران با
مهردادبذرپاشعضوهیئترئیسهمجلسدرجریانکلیات
الیحهاحکامدایمیبرنامههایتوسعهکشورمبنیبراینکه
چندماهدیگرهردوجایمانرابهیکیدیگرمیدهیمموجب
خنده نمایندگان مجلس شد.نادران هنگامی که با موافقت
رئیس جلسه خواهان ارائه تذکر بود به مهرداد بذرپاش که
مسئولاعالمتذکراتاستودرآنزمان سرگرمگفتوگوبا
یکیازنمایندگانبودگفت:آقایبذرپاش چراپشتشانبه
ماست .بذرپاشدرپاسخبهانتقادنادرانگفت:شماجایتانرا
عوضکنیدتاپشتمنبهشمانباشدکهنادرانهمدرواکنش
به این پاسخ مزاح گونه گفت :ما در مجلس دهم جفتمان
جایمانرابهکسدیگریمیدهیم.

دیداشرافیکنارگذاشتهشود
سید مرتضی حسینی نماینده م��ردم قزوین طی تذکری
شفاهی به دول��ت ضمن تشکر از م��ردم که با وج��ود رکود
و مشکالت اق��ت��ص��ادی پ��ای ص��ن��دوق ه��ای رای آمدند
گفت :از دولت می خواهیم دید اشرافی را کنار بگذارد.

خبر
سیدحسنخمینی:درمقابلفریاددوست
مقابلهبهمثلنمیکنیم
حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی «شناخت
مصلحتباالتربرایهدفبزرگتر»رابهعنوان یکی از عوامل
ایجاد کننده صبر برشمرد و یادآور شد :اگر روزی دوست یا
شریکمابرسرمافریادزدمامقابلهبهمثلنمیکنیمچراکه
میدانیمدراینصورتدوستییاشراکتماازبینرفتهوضرر
این اتفاق بیشتر از نفع آن خواهد بود؛ لذا نسبت به هزینه یا
مصیبتکوچکترتحملنشانمیدهیم.بهگزارشجماران
سید حسن خمینی که یک شنبه شب در مراسم عزاداری
هیئت ایثارگران در حسینیه جماران به مناسبت سالروز
شهادتحضرتفاطمهزهرا(س)،سخنمیگفت،ادامهداد:
ممکن است در صورت صبوری مورد اتهام دوستان نیز واقع
شویم و از سوی آنان ترسو لقب بگیریم که تحمل شنیدن این
سخناننیزنیازمندصبراست .ویباتأکیدبرموضوع«اعتماد
بهفهممردم»درایجادقدرت،یادآورشد :مابایدباورکنیمکه
نمی توان همه را فریب داد و این گونه نیست که اگر صاحبان
تریبونهایرسادائمحرفخودرابزنندمردمهمیشهحرف
آنهاراباورکنند.ویدربخشدیگریازسخنانخودتصریح
کرد:یکفردیاجمعکوچکنمیتواندبهتنهاییمصلحتو
هدفبزرگترراتشخیصدهدونمیتواندبگویدماهمهچیز
رامیفهمیم؛بلکهبایدپسازمشورتتصمیمگیریشود.
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