سیاست

4

چهارشنبه  15اسفند 28.1397جمادی الثانی .1440شماره 20054

فالحت پیشه  :با برگزاری همه پرسی
برای پالرمو و  CFTمخالفم

...

ویژه های خراسان
خبر خوش برای بازنشستگان
عالقه مند به مسئولیت دولتی
بر اساس ابالغیه یک مقام مسئول در دولت
به تعدادی از مدیران اجرایی ،اعالم شده
حسب پرسش هــای ارس ــال شــده دربــاره
امکان به کارگیری بازنشستگان در هیئت
مدیره برخی سازمان های دولتی ،بررسی
ها نشان می دهد با توجه به تبصره  ۲قانون
مــورد اشــاره که نوع فعالیت آن ها را مقید
به کار خاصی نکرده ،بنابراین در صورتی
که بــرای فــرد بازنشسته ،پست سازمانی
منظور نشده و قرارداد ساعتی تنظیم شود،
فعالیتشان به عنوان عضو غیر موظف هیئت
مدیره شرکت دولتی بال اشکال خواهد بود.

حریم خصوصی اشخاص شامل
چه مواردی است؟
گزارش یک نهاد مسئول در قوه مجریه که
پس از استعالمات صورت گرفته درخصوص
ضـــرورت تشخیص و تفکیک اطــاعــات
خصوصی و داده های شخصی آحاد جامعه
از اطالعات عمومی ،تهیه شده است نشان
می دهد از نظر این نهاد مسئول ،اطالعات
مربوط به هویت ،احــوال شخصی ،عقاید
و باورها ،پست الکترونیکی ،عکس و فیلم
و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی،
مشخصات همسر ،والــدیــن و فــرزنــدان،
ناراحتی هــای جسمی و روح ــی ،شماره
حساب بانکی و رمز عبور ،محل کار و سکونت
و همچنین اطالعات مربوط به انجام امور
تجاری ،مالی و آموزشی از جمله مهم ترین
مصادیق حریم خصوصی در کشور محسوب
می شود که باید به آن احترام کامل گذاشت.

چهره ها و گفته ها
سرلشکر یحیی رحیم صفوی مشاور
فرمانده کل قوا گفت :سپاه پاسداران
و نیروهای مسلح مــا باید بــا حمایت
دولت هر سال قوی
تر شوند و نباید
از مکر و حیله
دشمنان غافل
شــــویــــم/ .
ایلنا
سعید لیالز عضو شـــورای مرکزی
کــارگــزاران در گفت وگــو با ســی.ان.
بی.سی با اشــاره به ایــن که مخالفان
روحانی می خواهند دولت تابستان را
نبیند ،گفت :در بهار و همزمان با تشدید
فشارها و مشکالت ،این احتمال وجود
دارد کــه روحانی
استعفا یا ساختار
دولـــــت بـــه کلی
تــغــیــیــر کـــنـــد/ .
جماران

ســــردار مــحــمــدرضــا نــقــدی مــعــاون
فرهنگی سپاه با بیان این که مشکل
اقــتــصــادی ب ــا روابـــــط خ ــارج ــی حل
نمیشود ،افزود :عدهای فکر میکردند
اگر دموکراتها در آمریکا سرکار بیایند
بـــه بـــرجـــام پــایــبــنــد
خواهند ماند/ .
مهر

ایسنا-رئیسکمیسیونامنیتملیبااشارهبهطرح بحثهمهپرسیدربارهلوایحپالرموو،CFTبابیاناینکهبابرگزاریهمهپرسیدراینباره
مخالفم،افزود:درمواردیکهمحلیبرایتصمیمگیریوجودنداشتهباشدبهمردمرجوعوهمهپرسیبرگزارمیشودنمونهآنبرگزیتدرانگلیس
است.فالحتپیشهافزود :امااینکنوانسیونهامراحلقانونگذاریراطیکردهوهماکنوندرمجمعاست.

چهره های سیاسی از ویژگی های حجت االسالم رئیسی می گویند

استقبالاصالحطلبانواصولگرایانازگزینهاصلیریاستقوهقضاییه

درحالی که هنوز حکم رئیس جدید قوه قضاییه
منتشر نشده است زمزمه های تغییر ریاست این
قوه طی روزهــای گذشته با اعــام رسمی آیت
ا ...آملی الریجانی جدی شد و معاون اول قوه
قضاییه نیز تلویح ًا خبر از انتخاب حجت االسالم
والمسلمین سید ابراهیم رئیسی بــرای این
مسئولیت داد .اژه ای در سخنان خود گفته بود:
حتم ًا در دوره بعدی ریاست قوه قضاییه هم به
رئیس جدید آقای رئیسی و قوه قضاییه کمک
خواهم کرد .حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون
قضایی مجلس هم که در صحن مجلس خبر
از انتخاب رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه
داده بود ،تأکید کرد ۲۰ :اسفندماه امسال آقای
رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه معارفه می
شوند .این انتخاب با استقبال چهره های سیاسی
اصالح طلب و اصولگرا روبه رو شد و آنان ادامه
روند پیشرفت و تغییرات مثبت در این مجموعه را
پیش بینی کردند  .
▪صادقی :بسیاری از قضات درباره تغییرات
قریب الوقوع قوه قضاییه خوش بین هستند

محمود صادقی عضو
ف ــراک ــس ــی ــون امــیــد
مجلس نیز در توئیتی
بــا اشـــاره بــه احتمال
انتخاب رئیس جدید
قــوه قضاییه نوشت:
بــســیــاری از قضات
دادگستری دربــاره تغییرات قریبالوقوع در
مدیریت قوه قضاییه خوشبین هستند؛ با توجه به
پیشینه گزینه احتمالی ریاست قوه ،امید میرود
سازمان بازرسی جایگاه بایسته خود را در مقابله
با فساد بازیابد .
▪ملکشاهی :آقای رئیسی با اکثریت قضات
کشور آشنایی دارند

ا للهیا ر ملکشا هی
رئــیـسکــمــیــســیــون
قضاییمجلسبابیان
اینکهحجتاالسالم
والمسلمینرئیسیبا
اکثریت قضات کشور
آشنایی دارند ،افزود:
ایشان ارتباط بسیار نزدیکی با قضات داشته اند
که این موضوع میتواند فرصت مناسبی را برای
دستگاه قضا فراهم کند.
وی تاکید کــرد :یکی از مطالبات تشکیالت
قضایی این بوده است که فردی از درون دستگاه
قضا بر این قوه منصوب شود که الحمدهلل این
اتفاق رخ داد.
▪هاشمی طبا :حجتاالسالم رئیسی
با پیچ وخمهای دستگاه قضا آشناست

سید مصطفی هاشمی طبا فــعــال سیاسی
اصـــــاح طــلــب هـــم گ ــف ــت :حــجــتاالســام
والمسلمین رئیسی سوابق بسیار زیــادی در
قوه قضاییه دارند و به اصطالح با پیچ و خمهای

قضاییه گــفــت :بنده
معتقدم پس از سالها
کسی که در مسند این
کار خواهد نشست از
قــوه قضاییه بــرآمــده و
مراحل مختلف ترقی
را در قوه قضاییه طی کرده است ،بنابراین هم از
کیفیت تحوالت مختلف قوه قضاییه و نیازهای آن
آگاهاستوهمامکاناثرگذاریبیشتریدارد.

▪احمدی:رئیسیاشرافکاملیبرساختار
قوهقضاییهدارد

ایــن دســتــگــاه بسیار
آشنا هستند و به نظر
بنده ایشان شایستگی
ریاست بر قوه قضاییه
را دارند .هاشمی طبا
افزود :اطاله دادرسی
و همچنین انباشت
پرونده ،از جمله مشکالت دستگاه قضاست که
امیدواریم حجتاالسالم والمسلمین رئیسی
در پی حل این مشکالت برآیند.
▪علیزاده طباطبایی :هیچ شائبهای
در مسائل مالی رئیسی وجود ندارد

سیدمحمود علیزاده
طــبــاطــبــایــی فــعــال
سیاسی اصالح طلب
و وکیل دادگستری
هم با اشاره به ویژگی
هـــای مــثــبــت رئــیــس
احتمالی قوه قضاییه
گفت :هیچ کسی حتی از دشمنان آقای رئیسی
شائبه ای درخصوص مسائل مالی و اخالقی وی
مطرح نکردند و نمی کنند؛ یک آدم پاکدست می
تواند با فساد مبارزه کند.
▪غرضی :آقای رئیسی انسان
مسئولیتپذیری است

سید محمد غرضی
وزیر اسبق مخابرات
هم در این باره تأکید
کــرد :آن چه میدانم
ایـــن اســـت کــه آقــای
رئـــیـــســـی ،انـــســـان
مــســئــولــی ـتپــذیــری
است و مسئولیتپذیری یک ویژگی بسیار با
ارزش است.
وی با بیان این که سابقه طوالنی مدت آقای
رئیسی در قوه قضاییه ،کمکحال ایشان در
ریاست این قوه است ،افزود :ایشان به چم و خم
کار در دستگاه قضایی کامال آشناست .غرضی
تصریح کرد :مقابله با قوانین تبعیضآمیز که از
سوی مجلس تصویب میشود ،یکی از وظایف
مهم قوه قضاییه است و امیدوارم در زمان ریاست

آقای رئیسی در قوه قضاییه درباره این موضوع
اهتمام ویژهای شود.
▪سروری :بسیار امیدوارم آقای رئیسی
اعتماد مردم به نظام را بیش از پیش افزایش
دهد

پرویز س ــروری ،عضو
شــــــــورای مـــرکـــزی
جــمــعــیــت رهــپــویــان
انقالب اسالمی هم
در تــحــلــیــل خـــود از
تــغــیــیــررئــیــس ق ــوه
قضاییه گفت :تا جایی
که در این  40سال در همکاریهایی که با وی
داشتهام و دربــاره آقای رئیسی شناخت دارم،
رئیسی را مرد کارهای سخت دیده ام و شجاعت
و جسارت الزم در ورود به عرصههای پرچالش را
در ایشان مشاهده کرده ام و بسیار امیدوارم که
وی با برنامه  ،قاطعیت  ،شجاعت و هزینه کردن از
آبروی خود ،آبروی از دست رفته برخی مسئوالن
نظام را برگرداند و اعتماد مردم به نظام را بیش از
پیش افزایش دهد.

عیسی امینی رئیس
کانونوکالیمرکز،هم
انتخاب حجت االسالم
والمسلمین رئیسی به
عـــنـــوان رئ ــی ــس قــوه
قضاییهرامثبتارزیابی
کـــــرد و گـــفـــت :وی
سیستمقضایی ،قضاتوآسیبهایقوهقضاییهرابه
خوبی میشناسد و تجربه دارد و میتواند در توسعه
قضاییتاثیرزیادیبگذارد.

▪روایتزیدآبادیازعلتاستقبال
اصالحطلبانازرئیسجدیدقوهقضاییه

▪خباز :برای نخستین بار فردی از بدنه
قوهقضاییه قرار است به ریاست آن برسد

احمد زید آبادی فعال
سیاسی اصــاح طلب
ه ــم در ک ــان ــال خــود
دربارهاستقبالاصالح
طــلــبــان از ریــاســت
رئیسی بر قوه قضاییه
نوشت :او در مناظرات
به خالف افرادی چون محمد باقر قالیباف و حتی
حسن روحانی چندان خود را با دوز و کلکهای
سیاسیآشنانشانندادوبهعنوانفردیبیشیله
پیلهظهورپیداکرد.برخیازمردمحتیدیدارشبا
امیر تتلو را نیز حمل بر همین موضوع دانستند و از
رأیدادنبهاومنصرفنشدند.
▪کشاورز :رئیسی از کیفیت تحوالت مختلف
قوه قضاییه آگاه است

بهمنکشاورزحقوقدانبرجستهکشورهمدرباره
احتمال انتصاب حجت االســام رئیسی در قوه

توضیح سخنگوی وزارت خارجه درباره اطالع رسانی سفر اسد
هــادی محمدی – بهرام قاسمی سخنگوی
وزارت امـــور خــارجــه درخــصــوص بــرداشــت
نادرستی که از پاسخ وی به سوالی دربــاره
سفر بشار اسد به تهران مطرح شده بود  ،به
خبرنگاران گفت :منظور من از این جمله «آن
هایی که باید در جریان سفر قرار می گرفتند ،در

جریان سفر بودند و برنامه خود را هم به خوبی
انجام دادند» ،در واقع اشاره به یک واقعیت تلخ
در این ماجرا بود که تعداد محدودی به جز وزیر
امورخارجه می توانستند از آن اطالع داشته
باشند و وزارت امورخارجه در هیچ سطحی
از آن اطالع نداشت و این بی اطالعی تا پایان

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

نعمتاحمدیحقوقدان
ووکیلدادگسترینیزبا
اشــاره به ایــن که آقای
رئیسی تنها گزینهای
است که بــرای ریاست
دستگاهقضاییمناسب
است ،گفت :این فرد از
سربازیبهسرداریدردستگاهقضاییرسیدهاست
و دادگستری را مثل کف دست خود میشناسد؛
یعنیازدادیاریبهریاستقوهقضاییهرسیدهاست
وبنابرایناشرافکاملیبرساختارآندارد.

سفر حفظ شد.
▪اخراج دو دیپلمات هلندی از ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین ضمن
تایید اخــراج دو دیپلمات هلندی از جمهوری
اسالمی ایران گفت :دو دیپلمات سفارت هلند در

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

▪امینی:رئیسجدیددستگاهقضامیتواند
برتوسعهقضاییتاثیرزیادیبگذارد

محمدرضا خباز عضو
شورای حزب اعتماد
ملی هــم بــا اشـــاره به
شــــــخــــــصــــــیــــــت
حجتاالسالم رئیسی
و احتمال انتصاب وی
به سمت ریاست قوه
قضاییه گفت :خداوند متعال را سپاس گزاریم که
شرایطی بــرای قوه قضاییه ایجاد شد تا برای
نخستین بار در طول  ۴۰سال پس از پیروزی
انقالب اسالمی ،شخصیتی از بدنه این قوه به
ریاست آن برسد.
وی افــــــزود :هــمــه ارکــــــان ک ــش ــور و همه
شخصیتهای سیاسی چــه مــوافــقــان و چه
مخالفان مشی سیاسی حجتاالسالم رئیسی
باید بــا کمک بــه قــوه قضاییه در دوره جدید
شرایطی را فراهم آورنــد که این قوه به جایگاه
واقعی خود در حکمرانی کشور باز گردد.
تهران در چارچوب عمل متقابل عنصر نامطلوب
شناخته شده و از ایشان خواسته شد تا  ۱۳اسفند
خــاک کشورمان را تــرک کنند .قاسمی ادامــه
داد :در پی اتهامات بی اســاس دولــت هلند به
دو دیپلمات ایرانی و اخراج ایشان از آن کشور،
موضوععملمتقابلدردستورکارمراجعذیربط
قرار گرفته و پس از بررسی های همه جانبه در
شــورای عالی امنیت ملی ،در نهایت تصمیم به
اخراج دو دیپلمات هلندی در تهران گرفته شد.

...

گفتوگویروز

درگفتوگوباخراسان

محسنهاشمی:هزینهانتقال
پایتختبرآوردنشدهاست
فائقهانوار-جلسهشورایساماندهیمرکز
سیاسیواداریکشوروتمرکززداییازتهران،
دوشنبهگذشتهبهریاستاسحاقجهانگیری
معاون اول رئیس جمهور برگزار شد .محسن
هاشمی رئیس شورای شهر تهران که عضو
اینشوراستتاکیدداردکه هزینههایانتقال
پایتختبهساماندهیتهراناختصاصیابد.
با محسن هاشمی دراین باره گفت و گو کرده
ایمکهمیخوانید.
* جلسه شورای سامان دهی مرکز سیاسی
و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران برگزار
شد و شما اعالم کردید که هزینه های این کار
سنگیناستوبهتراست اینهزینهبهسامان
دهی تهران اختصاص یابد آیا هزینه های
انتقالپایتختبرآوردشدهاست؟
نههزینهایبرآوردنشدهاست،مننگفتمکههزینه ها زیاد است گفتم هزینه هایی که قرار
است برای انتقال پایتخت اختصاص یابد ،به
ساماندهیاختصاصدهید.
*اماظاهرامعاوناولرئیسجمهوربرسامان
دهیپایتختتاکیدکردند.
 بله ؛ آقای جهانگیری بر انتقال پایتخت وسامان دهی به عنوان دو موضوع جدا تاکید
کردوگفتکههردوموردقابلانجاماست.در
جلسهموضوعانتقالپایتختمطرحنبودودر
خصوصساماندهیتهرانبزرگبحثشد.
* آیا کمیته ای انتقال پایتخت را پیگیری
میکند؟
بلهاینکمیتهدروزارتمسکنمستقراست.* اینکمیتهتاکنونخروجیداشتهاست؟
 بله ؛ دبیرخانه این کمیته باید خروجی آن رااطالعرسانیکند.شمابایدسواالتخودرااز
کمیتهپیگیریکنید.
* خروجی این کمیته به اطالع شما رسیده
است؟
بله؛امامناطالعاتمدراینبارهکاملنیستو نمی توانم پاسخ گوی سواالت باشم.کمیته
بایدبهسواالتشماپاسخبدهد.
* فارغ از دیدگاه هایی که اکنون مخالفان و
موافقانمطرحمیکنندآیاواقعابناهستکه
پایتختبهشهردیگریمنتقلشود؟
 هنوز چیزی معلوم و مشخص نیست و هیچچیزتصویبنشدهاست.

...

هستهای
تکذیبخبرسازیهایاخیر
دربارهنیروگاهاتمیبوشهر
هــادی محمدی  -ایــن روزهـــا خبری در
فضای مــجــازی دســت بــه دســت مــی شود
که از قول محمداحمدیان معاون سازمان
انــرژی اتمی ایــران ادعــا شــده که روسیه
دیگر سوخت اتمی برای نیروگاه بوشهر را
تامین نمی کند و اصوال برق تولیدی این
نیروگاه به صرفه نیست .در همین زمینه یک
منبع آگاه در سازمان انرژی اتمی در گفت
وگوی اختصاصی با خراسان ضمن تکذیب
ادعاهای صورت گرفته درباره نیروگاه اتمی
بوشهر ،خاطر نشان کرد  :این نیروگاه از
سال  ۱۳۹۰راه اندازی و درسال ۱۳۹۲
بهره برداری تجاری از آن آغاز شده و تاکنون
بیش از  ۳۵هزار میلیون کیلو وات ساعت
برق تولید کرده که این میزان برق تولیدی
ضمن صرفه جویی ف ــراوان در هزینه ها
باعث شده معادل حدود  ۵۶میلیون بشکه
نفت خام در مصرف سوخت های فسیلی
صرفهجویی و از ورود بیش از  ۳۰میلیون
تن گــازهــای گلخانه ای به فضای کشور
جلوگیری کند .وی همچنین با بیان این
که قرارداد تامین سوخت هسته ای نیروگاه
بوشهر با طرف روسی  10ساله و با قابلیت
تمدید تا پایان عمر نیروگاه است ،افزود:
این نیروگاه هم اکنون سوخت مورد نیاز
خود برای سال آینده را تامین کرده است و
از بابت نبود سوخت نگرانی ندارد.

