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ویژه های خراسان

اصولگرایان معتدل حزب «رفاه ملت ایران» را راه اندازی کردند

ابهام درباره نقشالریجانی درحزب«رفاه ملت»

موافقت مسئوالن با جریمه مشترکان
پرمصرف آب
پس از آن که یک عضو کابینه با ارسال گزارشی به مسئوالن
ارشد نهاد ریاست جمهوری ،اعالم کرده  43درصد از
مشترکان پرمصرف 66 ،درصد آب تولید شده را مصرف
می کنند و در صورت کاهش مصرف توسط آن ها و رعایت
الگوی مصرف ،بحران تامین آب در دوره های پیک مصرف
برای اغلب شهرهای کشور در وضعیت موجود برطرف می
شود،پیشنهادتعیینتعرفهجدیدآبمازادبرالگویمصرف
در بخش خانگی مورد موافقت دولتی ها قرار گرفته و به
زودی ابالغ می شود.

آخرین آمار تحقق دولت الکترونیک:
 40درصد
به رغم تاکیدات مسئوالن ارشد اجرایی مبنی بر ضرورت
تسریع در تحقق دولت الکترونیکی که از ابزار ارتقای ساز
و کار بهر ه وری کشور ،ایجاد نظام شفافیت ،مقابله با فساد
اداری و اصالح نظام اداری است ،گزارش یک مقام مسئول
به اعضای کابینه نشان می دهد رصد میزان پیشرفت دولت
الکترونیکی حاکی از تحقق  40درصــدی الکترونیکی
شدن خدمات بوده که هر چند سرعت رشد نسبت به دو
ارزیابی قبلی باالتر است اما همکاری و هماهنگی بیشتر
دستگاه های دولتی را می طلبد.

...

چهره ها و گفته ها
حمیدرضا آصفی ،سخنگوی وزارت خارجه
دولــت اصالحات مذاکره با آمریکا را بخشی از
جنگ آمریکا با ایران نه راهحلی برای جلوگیری از
جنگ دانست و گفت :درســت مثل
این که در جنگ ،آتش توپخانهات
روشن باشد بعد به طرف مقابل
بگویی بیا صلح کنیم! /
فارس

محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه تأکید
کــرد :تیم اقتصادی دولــت در سیاستهای خود
شکست خورده است .ما در همین زمینه خواستار
برکناری آقای جهانگیری از راس تیم اقتصادی
دولت شدیم .البته از کیان دولت
حمایت میکنیم و برکناری
دولــت را پیشنهادی مردود
میدانیم/ .فارس
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای
اسالمی با اشاره به حواشی جلسه
اخیر استیضاح وزیــر کار گفت:
متاسفانه ایــن بداخالقیها
از زمان آقای احمد ینژاد
شدت پیدا کرد/ .ایسنا

...

کوتاه از سیاست
سیاری  50 :درصد بازدارندگی دفاعی
کشور برعهده رسانه هاست
هـــــادی مــحــمــدی  -مــعــاون
هماهنگ کننده ارتــش با بیان
ایــن که در مقابل تهدید سخت
دشمن ،الزم است آمادگی رزمی
و توان دفاعی خود را باال ببریم ،از
این عامل به عنوان «بازدارندگی»
یاد کرد و افــزود :این توان بازدارندگی در دو بعد حاصل
میشود 50 .درصد این موضوع در حیطه نیروهای مسلح
استکهبایدازنظرنیرویانسانی،تجهیزاتودررزمایشها
آمادگی رزمی و توان دفاعی خود را نشان دهد و  50درصد
دیگر مربوط به رسانههاست که چگونه این بازدارندگی
را به رخ دنیا بکشند .در این زمینه ارزش کار رسانهها
بسیار باالست و رسانه میتواند بسیار تاثیرگذار باشد .به
گزارش خراسان امیر سرتیپ حبیب ا ...سیاری در مراسم
سالیانه خبرنگاران حوزه دفاعی رسانه ها همچنین بر لزوم
همافزایینیروهایمسلحورسانههادرعرصهمقابلهباجنگ
سخت تاکید و اظهار کرد :در رزمایشها باید عملیات رزمی
و عملیات رسانهای را در کنار هم ببینیم.

طاهری -حزب رفاه ملت با برگزاری کنگره در روز پنج
شنبه و انتخاب اعضای شورای مرکزی فعالیت خود را
رسم ًا آغاز کرد .براساس گزارش های منتشر شده بیشتر
اعضای این حزب را نمایندگان ادوار مجلس تشکیل می
دهند .بهروز نعمتی و شهاب الدین صدر را شاید بتوان دو
عنصر کلیدی این حزب معرفی کرد .شهاب الدین صدر از
چهرههای مشهور اصولگرا و نامزد انتخابات  1380است
که در زمان قدرت اصولگرایان ،ریاست نظام پزشکی را
بر عهده داشت و یک دوره هم در هیئت رئیسه مجلس
بود و یک بار هم که در لیست اصولگرایان برای مجلس
قرار نگرفت ،لیست انتخاباتی خود را منتشر کرد .بهروز
نعمتی هم نماینده ادوار مجلس است که در دوره اخیر با
قرارگرفتندرلیستامیدبهپارلمانراهیافتوعضوهیئت
رئیسه مجلس شد.
▪صدر :اعضای این حزب اصولگرایان معتدل و اعضای
ستادهای اصولگرایان حامی دولت هستند

ایرنا در گزارشی با اشاره به حواشی تشکیل کنگره این
حزب می نویسد« :گرچه در گعده های مردانه از احتمال
حضور علی الریجانی ،رئیس مجلس شــورای اسالمی
سخن به میان می آید اما جای او تا پایان مراسم خالی
می ماند و برخی از احتمال حضور معنوی و پشت پرده
الریجانی در این حزب سخن می گویند ».سید شهاب
الدین صدر در سخنان خود در این مراسم گفت« :اعضای
این حزب اصولگرایان معتدل و از اعضای ستادهای
اصولگرایان حامی دولــت در شهرستان ها هستند».
او پیش بینی می کند که این حزب در آینده پیامدهای
روشنی را خواهد داشت .بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه
مجلس هم درباره این حزب تأکید کرد :اقداماتی در استان
ها انجام شد و پس از جمع بندی هایی که در تهران صورت
گرفت ،بنا شد تا این حزب تشکیل شود و کارها و اهداف
پیشبروند .اوهمچنیندرجمعخبرنگاراناعالممیکند
این حزب همان حزبی است که قبال می خواستیم تشکیل
بدهیم ولی در شکل حزب رفاه ملت وارد شدیم .نعمتی در
پاسخ به این سؤال که موضع این حزب درباره جریان فتنه و
انحراف چه خواهد بود؟ تصریح کرد :اساس ًا انگیزه و هدف
اصلی تشکیل این حزب ،پرهیز از افراط و تفریط بوده و
قطع ًا با این جریانات زاویه خواهیم داشت .سید شهاب

الدین صدر در پاسخ به این سوال که چرا کاظم جاللی
در این مراسم حضور ندارد؟ به خبرنگار ایرنا گفت :ما با
ایشان تماس داشتیم ،ایشان نخواستند که به عنوان نامزد
انتخابات شورای مرکزی حضور داشته باشند اما دوستان
دیگر ایشان که نامزد شده اند با ایشان همفکر هستند .وی
همچنین تأکید کرد« :این حزب هیچ انتسابی با هیچ کدام
از شخصیت های سیاسی نــدارد .ممکن است برخی از
اعضای ما در جلسات به برخی از روسای قوا ارادت داشته
باشند اما حزب ما مستقل است و کار خودش را انجام می
دهد و تصمیم گیری آن برعهده شورای مرکزی است».
براساس گزارش های منتشر شده در رسانه ها در رأی
گیری صورت گرفته در کنگره ،اعضای شورای مرکزی
این حزب مشخص شدند .برخی از چهره های برجسته
اینشوراعبارتنداز:سیدشهابالدینصدر،بهروزنعمتی،
سیدمهدی صادق ،ایرج عبدی ،سیدشریف حسینی و...
 .محمدجواد محمدی نوری رئیس مجمع عمومی کنگره
حزب رفاه ملت ایران هم درباره انتساب این حزب به علی
الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی تأکید کرد:
این شایعهای بیش نیست و حزب رفاه ملت ایران به هیچ
شخصی وابستگی ندارد.
▪ماجرای اختالف نعمتی و جاللی درباره فعالیت حزبی

پیش از این بهروز نعمتی که از چهره های نزدیک به
الریجانی در مجلس است در مصاحبه ای از تشکیل یک
حزب خبر داده بود .در واکنش به اظهارنظرهای علنی
نعمتی درباره تشکیل این حزب ،کاظم جاللی از دیگر
چهره های همسو با الریجانی در نشست خبری چندی
پیش خود گفته بــود« :به وا ...قسم بنده و آقــای دکتر
الریجانی تاکنون حتی یک جلسه در این حزب نداشتیم
چون بنده رغبتی به فعالیت حزبی نــدارم .در شرایط
کنونی مسائل مهم تری را در اولویت میدانم ».با این
حال بهروز نعمتی در سخنانی دیگر ابعاد تازه تری از
موضوع تشکیل این حزب را روشن کرد .او در گفت و گو
با مهر در این باره تأکید کرد :در آستانه انتخابات مجلس
دهم حدود  ۱۰جلسه با حضور جمعی از دوستان با آقای
جاللی صحبت کردیم و خود ایشان هم ریاست جلسات
را بر عهده داشت و جالب است که خود وی تأکید کرد
که افرادی مانند آقای جواد هروی و ایرج عبدی به سمت
تشکیل اساسنامه بروند اما چون این موضوع با مقطع
انتخابات همزمان شد ،ایشان گفت که فع ً
ال دست نگه
دارید که تصور نشود این حزب برای انتخابات مجلس
است .وی ادامه داد :بعد از آن هم خودم چند جلسه با
آقای جاللی تشکیل دادم و با هم بحث کردیم حاال این که
ایشان به تازگی گفته است تمایلی برای حضور در هیچ
حزبی ندارد ،نمیدانم علتش چیست .نعمتی در سخنان
خود تصریح کرد« :یکی دو بار هم با آقای الریجانی در
خصوص این حزب جلسهای داشتیم اما ایشان تاکنون
جواب صریحی نداده است».

فارس -معاوناموربینالمللوزارتدفاعاعالمکرد:متخصصانکشورمانتوانستهاندسامانهایطراحیکنندکهازموشک«اس»۳۰۰قابلیت
بیشتریو«باور»۳۷۳نامداردکهتاپایانامسالرونماییخواهدشد.امیرسرتیپدوممحمداحدیدیروزدرسخنرانیپیشازخطبهنمازجمعهدر
تبریزضمناعالماینخبرافزود:باوجودتحریمهاماحتیامروزصادراتتجهیزاتنظامیرابهصورتقابلتوجهدرکشورداریم.

تجمع اعتراضیجمعیازطالب و روحانیون
برای مطالبه عدالت اقتصادی

...
مجلس

رحیم پور ازغدی :برادران رؤسای قوا دارای اتهاماتی هستند که مسئوالن
باید پاسخ دهند
جــمــعــی از طـــاب و
استادان حوزه علمیه
ق ــم در اعـــتـــراض به
بــی اعــتــنــایــی برخی
مسئوالن به معیشت
مـــردم و اجـــرا نشدن
عـــدالـــت اقــتــصــادی
در کـــشـــور تــجــمــع
بـــرگـــزار کـــردنـــد .به
گـــزارش خبرگزاری
صداوسیما ،در این
تجمع کــه در سالن
اجتماعات مدرسه علمیه فیضیه قم برگزار شد ،طالب
با سر دادن شعارهایی از جمله «حوزویان بیدارند از
مفسدان بیزارند»« ،امت ما بیدارند از مفسدان بیزارند»
و «سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن» اعتراض
خودرابهبرخیمسئوالنکهدربارهعدالتاقتصادیدر
کشوربیاعتناهستند،اعالمکردند.همچنینبراساس
گزارش رسا ،طالب و استادان حوزه علمیه قم در این
تجمع پرشور خواستار اقدام عاجل و جهادی مسئوالن
کشور بــرای حل مشکالت اقتصادی و رفع فشار بر
مردم به ویژه مردم مستضعف و محروم شدند .براساس
تصاویر منتشر شده از این مراسم حاضران دست نوشته
هایی با مضمون« :گرچه جیبا خالیه روحیه ها عالیه»،
«شد ملت ما بدنام گور پدر برجام»« ،شش سال مذاکره
جواب نداد»« ،سؤال از مسئولین وظیفه مجلس است
تمرد از قوانین شیوه هر ناکس است»« ،مسئولین مرفه
مایه ننگ ملت»« ،ای آن که مذاکره شعارت استخ ِر فرح
در انتظارت» و ...همراه داشتند .همچنین در حاشیه
این تجمع برخی از طالب به صورت نمادین دالر را
آتش زدند.
به گزارش رسا ،حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای
عالی انقالب فرهنگی در این تجمع اعتراضی با بیان
این که حوزه و روحانیت در کنار مردم و همراه گرفتاری
های آنان ایستاده است ،افزود :پیام تجمع طالب این
استکهخودرا از طبقاتمستضعفجدانمی داندبلکه
بیشتر طالب از اقشار مستضعف جامعه هستند .وی
افزود :پیام دیگر تجمع این است که حوزه و روحانیت
اعالم می کند نظام و انقالب را از خود جدا نمی دانیم
و اگر امر به معروف و نهی از منکر می کنند برای این

اســت که رونــد کارها
اصالح شود .این عضو
شورای عالی انقالب
فــرهــنــگــی تــصــریــح
کــــرد :ایــــن نشست
یعنی روحــانــیــت در
کــنــار مــــردم اســـت و
ب ــرای حــل مشکالت
آن هــا دغــدغــه دارد،
طــاب مــی خواهند
از مسئوالن در مسیر
انقالب حمایت کنند
و مسئوالنی را که دچار فساد شدند یا کارآمدی کافی
ندارند نهی از منکر کنند .رحیم پور ازغــدی با بیان
این که مــردم ســوال می کنند چگونه یک فرد بعد از
 ۴۰سال هزار میلیارد به دست آورده است؟ افزود:
امــروزه دشمنان والیت فقیه را مورد هجمه قرار می
دهند و القا می کنند که نهایت حکومت دینی اسالم و
تشیع بدبختی است؛ بیشترین شهید را از نظر صنفی
طالب داده اند اما می خواهند تمام روحانیت و نظام
را فاسد جلوه دهند .وی ادامه داد :بــرادران رؤسای
قوا دارای اتهاماتی هستند که مسئوالن باید پاسخ
دهند ،البته امیدواریم این موضوعات دروغ باشد اما
چرا برای مردم توضیح نمی دهند؟ رئیس دستگاه
قضا اعالم کرد که اسامی قضات فاسد اعالم می شود
پس چرا اعالم نمی کنند؟ مگر رهبری نفرمود قاضی
و دادســتــان فاسد باید به مــردم معرفی شــود؟ عضو
شورای عالی انقالب فرهنگی تأکید کرد :نمی شود
شعار مرگ بر آمریگا و انگلیس بدهیم و دنبال اقامت
در آن جا باشیم ،البته تعداد چنین افــرادی محدود
است اما چون با این تعداد محدود برخورد نشده تصور
می شود که این مسائل همه گیر است .همچنین به
گزارش شبستان ،حجتاالسالموالمسلمین طیبی
فر ،فرمانده تیپ مستقل تبلیغی رزمی امام صادق (ع)
از دیگر سخنرانان این مراسم بود که به روحیه اشرافی
گری و قارون گرایی در برخی مسئوالن اشاره کرد و با
تأکید بر اهمیت اینگونه تجمعات بیان کرد :این تجمع
از طرفی حمایت از رهبر معظم انقالب (مدظله العالی)
و از طرف دیگر درخواست از مسئوالن در زمینه برخورد
با مفسدان اقتصادی است.

عارف :نهادهایی که باید با فساد برخورد
کنند گاهی آلوده به فساد می شوند
رئیس فراکسیون امید مجلس با بیان این که متاسفانه قبح
فساد ریخته و رومیزی به جای زیر میزی رایج شده است،
خاطرنشان کرد :وقتی صحبت از فساد می شود نباید این
تلقیایجادشودکهفسادتنهادرنهادهایاجراییامکانرشد
و نمو دارد .متاسفانه نهادهایی که خود باید با فساد برخورد
کنند گاهی آلوده به فساد می شوند به همین دلیل دستگاه
هاینظارتینبایدبرایهیچفردیمصونیتقائلشوند.
به گزارش فارس  ،محمدرضا عارف در جمع رئیس و مدیران
ارشد دیوان محاسبات کشور اظهار کرد  :آن چه وجه تمایز
مدیر در یک نظام ارزشــی با دیگر نظامات در دنیاست،
تعهد،پاکدستی،سالمت و انگیزه معنوی برای خدمت
است.اهمیت این ویژگی ها به قدری است که گاهی به
خاطر آن ها از ویژگیهای تخصصی عدول می شود.
▪به خاطر برخوردهای سیاسی از وظیفه ذاتی نهادهای
نظارتی غفلت می شود

وی در ادامــه سخنانش با انتقاد از تسویه حساب های
سیاسی از سوی نهادهای نظارتی با برخی مدیران،این
گونه برخوردها را باعث سرمایه سوزی در کشور دانست و
تصریح کرد:متاسفانه شاهد هستیم به خاطر برخوردهای
سیاسی با موضوع نظارت از وظیفه ذاتی نهادهای نظارتی
غفلت می شود و این موضوع باعث شکل گیری برخی
تخلفات به خصوص زمینه ساز برخی فسادها در دستگاه
ها شده است.
▪برای مبارزه با فساد به یک عزم ملی نیاز داریم

عارف گفت:برای مبارزه با فساد به یک عزم ملی نیاز داریم.
اگر از تجربه های تاریخی استفاده کنیم می بینیم که عوامل
فروپاشی بیشتر نظام های حکومتی فساد بوده است همان
طور که یکی از عوامل سرنگونی رژیــم پهلوی نیز فساد
گسترده در آن رژیم بود.

فراخبر

«رفاه ملت» به الریجانی مرتبط است؟
یکی از مهم ترین سواالت درباره حزب «رفاه ملت» وابستگی آشکار یا پنهان این حزب به علی الریجانی است .براساس
این توضیحات شاید تا حدودی بتوان درباره نزدیکی این حزب به علی الریجانی قضاوت کرد .اعضای این حزب اگر
چه از لحاظ سیاسی به اصولگرایی معتدل تمایل دارند و خود را نزدیک به الریجانی می دانند اما الریجانی براساس
رویه سابق خود سعی دارد خود را متعلق به یک جریان و حزب خاص نشان ندهد و از ورای احزاب در سپهر سیاسی
کشور نقش آفرینی کند .با این حال باید دید آیا این سیاست الریجانی در برهه های سیاسی پیش رو نظیر انتخابات
سال آینده مجلس می تواند بازهم مانند  12سال اخیر پاسخ دلخواه وی را به همراه داشته باشد؟

وزیر کشور :دشمن درصدد تبدیل نارضایتی به ناامنی است
میانوجودنداردوآسیبهایاجتماعیومسائلاقتصادیدر
صورتدرماننشدنبهناامنیمنجرخواهدشد.
▪ ۷۴تا  ۸۰درصــد مــردم از عملکرد دستگا ههای
امنیتی و نظامی رضایت دارند

وزیر کشور با بیان این که دشمن تالش می کند تنش های
اجتماعی ،نارضایتی و اعتراض ها را به ناامنی تبدیل کند
افزود :ملت ایران همیشه امنیت را به عنوان یک اصل در این
کشور می داند و به هیچ وجه اجازه نمی دهد تا امنیت دچار
خدشهشود .بهگزارشایرناوایلنا،عبدالرضارحمانیفضلی
در نشست بررسی مسائل اقتصادی اصفهان افزود :امروز
امنیتکشوربااقتصادگرهخوردهاستوهیچفاصلهایدراین

وی همچنین گفت 74 :تا  80درصد مردم در نظرسنجی
که انجام شده از عملکرد دستگاه های امنیتی ،نظامی و
انتظامی کشور اعالم رضایت کرده اند .وزیر کشور با بیان
این که آمریکا هیچ وقت با ما وارد جنگ نظامی نمی شود
افزود :آمریکا هیچ وقت در زمینه ایدئولوژی و مکتب با ما
وارد بحث نمی شود اما اقتصاد را پاشنه آشیل ما کرده
است و بعد از  40سال هنوز هم از نفت ضربه می خوریم.
وزیر کشور همچنین در پاسخ به این سوال که «با توجه به
تاییدکلیاتقانونمنعبهکارگیریبازنشستگاندرشورای
نگهبان ،این قانون چه زمانی در وزارت کشور اجرایی می
شود؟» ،اظهار کرد :این قانون هر زمانی که به ما ابالغ شود،
اجرا می شود بنابراین همه باید از قانون تبعیت کنیم.

احتمال تغییرات گسترده در شورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان
باشگاه خبرنگاران  -در رو زهــای آینده شــورای عالی
سیاست گذاری اصالح طلبان با حضور عبدا ...نوری دچار
تحوالت بزرگ در عرصه مدیریتی می شود .به نوشته این
خبرگزاری عبد ا ...نوری و مخالفان عارف ،نظیر صفایی
فراهانی ،شهیندخت موالوردی ،مهدی شیرزاد ،پرستو
سرمدی و عماد بهاور اعضای جدید شورای عالی سیاست
گذاری هستند که این ترکیب احتما ًال تغییر عارف رئیس
این شورا را جدی تر و تئوری انحالل این شورا را منتفی
می کند.
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