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ویژه های خراسان

لغو مجوز ساختمانی احمدی نژاد
پس از  ۹سال
در حالی که دولت دهم شرایطی را برای استقرار
ساختمان ها و مراکز مربوط به دستگاه های
اجرایی در شهرستان ها و بخش های مختلف
کشور تعیین کــرده و ایــن پیشنهاد در اولین
روزهــای ســال  89به تایید و امضای محمود
احمدی نژاد رئیس جمهور سابق رسید ،یک
مقام مهم دولتی در نامه اواخــر دی مــاه خود
به رحمانی فضلی وزیــر کشور متذکر شــده با
توجه به تصویب پیشنهادهای سازمان اداری و
استخدامی توسط دولت ،مصوبه دولت وقت از
این پس لغو خواهد شد.

پیگیری  4وزارتخانه برای امتیاز
ویژه نتیجه داد
در حالی که هیئت وزیران در شهریورماه امسال
مصوبه ای را بــه درخــواســت یــک وزارتــخــانــه
اقتصادی تایید کرده که بر اساس آن ،مجوزهای
ویــژه ای بــرای طــرح هــای تملک دارایــی های
سرمایه ای به آن دستگاه اعطا شده ،یک مسئول
ارشد اجرایی در ابالغیه روزهــای اخیر خود با
اشاره به درخواست تعدادی از اعضای کابینه،
خبر داده که وزارتخانه های دیگری همچون
نیرو ،کشور ،علوم و بهداشت نیز به مصوبه قبلی
اضافه می شوند.

چهره ها و گفته ها

استماع توضیحات نامزدهای رد
صالحیت شده
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان
با اشاره به کسانی که صالحیت شان تایید نشده
است در توئیتر خود نوشت« :هر روز تعدادی
از نمایندگانی که صالحیت آنان تایید نشده با
اعضایشوراینگهبانمالقاتمیکنند،مدارک
و دالیل برای آنان تبیین شده و توضیحات آنها
استماع می شود .اگر چه دفاع رئیس مجلس از
همکاران قابل درک است ،لیکن مناسب بود
نمایندگان نیز مستندات
را به رئیس مجلس ارائه
یکردند».
م 

بدون تایید صالحیت ارائه لیست
ممکن نیست
حسن رسولی ،رئیس ستاد انتخابات شورای
عالی اصــا حطــلــبــان ،گفت :راهــبــرد جریان
اصالحات تحریم نیست .در حوزههایی که فاقد
نامزد اصالحطلب تایید صالحیتشده باشیم ،
عمال امکان ارائه لیست برای جریان اصالحات
وجود ندارد .همه اعضای شورای عالی سیاست
گذاری اصالحطلبان و بهخصوص آقای عارف،
از تمام توان خود به صورت پنهان و پیدا استفاده
میکنند/.اعتماد
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رهبر انقالب در دیدار مسئوالن حج :

ایستادگیملتایران،آمریکا راعصبانیکردهاست

انعکاس مبانی سیاسی نظام و تبیین سخن نو آن برای دنیا از کارهای الزم در حج است
رهــبــر معظم انــقــاب اســامــی صبح دیــروز
(دوشنبه) در دیدار مسئوالن حج ،بهرهگیری
از فرصت حج برای رساندن سخن نو جمهوری
اسالمیبهدنیایعنیالگویمردمساالریدینی
را مورد تأکید قرار دادند و گفتند :ایستادگی
جمهوری اسالمی ایران مقابل آمریکا و زیر بار
زور نرفتن ملت ایــران ،حقیقتی جــذاب برای
دنیاست که باید از این جاذبه برای نشر حقایق
اســام و ملت ایــران استفاده کــرد .به گزارش
پایگاهاطالعرسانیدفترحفظونشرآثارحضرت
آیـــتا ...خامنهای ( ،)Khamenei.irرهبر
معظمانقالباسالمیدرایندیدار،هماهنگی
و همافزایی دستگاه های مختلف برای اجرای
پر شکوه فریضه حج را قابل تقدیر دانستند و
بــا تــأکــید بــر اهمیت مسئله حــج بهعنوان
یک حرکت سیاسی ،اعتقادی و اجتماعی
افزودند :البته بسیاری از کشورها از اهمیت
و کارکردهای مهم حج غافل انــد ولــی امام
بزرگوار به ما آموختند که حج یک نقطه تحرک
جدی و بینالمللی است و منافع فراوانی از آن
برای امت اسالمی مورد انتظار است .ایشان
با اشــاره به تالش های گوناگون قدرت های
جهانی بــرای جلوگیری از شکلگیری امت
واحده اسالمی ،گفتند :امت اسالمی به معنای
واقعی آن ،یعنی یک واحد منسجم که با اراده و

هدف مشترک اقدام کند ،هنوز شکل نگرفته
است و متأسفانه در مقابل دعوت دلسوزان و
خیرخواهان به اتحاد اسالمی ،تهمتزنی و
تعارض و جنگ در کشورهای اسالمی رواج
دارد.
حــضــرت آیـــــتا ...خــامــنــهای بــا تــأکــیــد بر
«حضور زائــران ایرانی در نمازهای جماعت
مــســجــدالــحــرام و مسجدالنبی»« ،تــاوت
کالما ...مجید توسط قاریان برجسته ایرانی
در این مساجد» و «حضور فعال نخبگان مسلط
به زبان های خارجی از ایران برای پاسخ گویی
به شبهات» گفتند :انعکاس مبانی سیاسی
نظام جمهوری اسالمی و تبیین سخن نو آن
برای دنیا یکی دیگر از کارهای مهم و الزم در
حج است.
رهبر انقالب اسالمی منظور آمریکاییها از این
حرف را که ایران باید به یک کشور عادی تبدیل
شــود ،دســت کشیدن جمهوری اسالمی از
سخننوآنبرایدنیایعنی«تلفیقآرایمردمی
با افکار اسالمی و مبانی دینی در تشکیل
و اداره جامعه» دانستند و افــزودنــد :الگوی
مردمساالری دینی برای دنیا ناشناخته است
و در مقابل میلیون ها وسیله تبلیغاتی که امروز
در حال فعالیت علیه جمهوری اسالمی است،
میتوان از فرصت حج برای تبیین این الگو و

مسائلی مانند علت دشمنی آمریکا و منطق زیر
بار زور نرفتن ملت ایران استفاده کرد.
ایشان مبانی تفکر اسالمی و تشریح مصادیق
آن از جمله ایستادگی جمهوری اسالمی
را بــرای دنیا جــذاب خواندند و گفتند :علت
عصبانیت آمریکاییها از ملت ایران ،جذابیت
ناشی از تصویر ایستادگی یک نظام مستقل در
مقابل یک قلدر سر گردنه است که باید از این
جاذبه برای نشر و توسعه حقیقت اسالم و ملت
ایران استفاده کرد.
حضرت آیتا ...خامنهای همچنین خودسازی

و تغییر بنیادین و اساسی افراد پس از بازگشت
از حج را مهم دانستند و با تأکید به مسئوالن
حج و تبلیغات دینی برای کار وبرنامهریزی
در این خصوص ،مسئوالن سازمان حج را به
برخورد گرم ،گیرا ،مهربانانه و متواضعانه در
مواجهه با زائران و مسائل آنان توصیه کردند.
در ایــن دیـــدار ،حجتاالسالم والمسلمین
نواب نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و
سرپرست زائران ایرانی و آقای رشیدیان رئیس
سازمان حج و زیارت از اقدامات انجامشده در
حج امسال و برنامههای آینده گزارش دادند.

وزارت خارجه:تابعیت دوگانه جان باختگان هواپیما را نمیپذیریم وآنها اتباعایران هستند

سازمان هواپیمایی کشوری :تصمیمی برای ارسال جعبه سیاه به کشور دیگری نداریم

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با بیان
ایــن کــه دربــــاره سانحه ســقــوط هواپیمای
اوکراینی ،گفت و گوهایی بین ایران و اوکراین
و بقیه کشورها به خاطر اتباعی که داشتند
در جریان است ،افــزود :البته تأکید می کنم
بیشتر اتباع ایرانی هستند و در دیدار با وزیر
خارجه کانادا هم اعالم کردیم که ما این ها
را اتباع خــود می دانیم و تابعیت دوگانه را
نمی پذیریم .به گزارش خراسان ،سیدعباس
موسوی تاکید کرد :امیدوارم بقیه کشورها
از سیاسی کردن این موضوع اجتناب کنند
چون چیزی عایدشان نمی شود .وی تصریح
کرد :این که جمهوری اسالمی ایــران اعالم
کرده براساس خطای انسانی این اتفاق ناگوار
رخ داده ،گام مهمی بود و طبیعتا بعد از این
اعالم برخی مسئولیت ها متوجه ایران است
که در رایزنی هایی که در داخــل انجام می
دهیم و همین طور با کشورهایی که در این
زمینه ذی ربط هستند ،در حال انجام است.
وی همچنین گفت« :محمد اسالمی وزیر راه و
شهرسازی ایران در رأس هیئتی به اوکراین می
رود و حامل پیام رئیس جمهور ایران به اوکراین
است».خبرگزاری مهر به نقل از رویترز نوشت
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که وزیر خارجه اوکراین در دیدار با اسالمی
تالش خواهد کرد ایران را متقاعد به ارسال
جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که در ایران
سقوط کرده به کی یف کند.
▪سازمان هواپیمایی کشوری :تصمیمی
برای ارسال جعبه سیاه به کشور دوم نداریم

درهمین حال  با گذشت حــدود دو هفته از

سانحه پرواز  752هواپیمای اوکراینی هنوز
مشخص نیست کــه مقصد جعبه سیاه این
هواپیما قرار است کدام کشور ( ایران ،اوکراین
و فرانسه) باشد .درحالی که مدیرکل دفتر
بررسی سوانح سازمان هواپیمایی گفته که
جعبه سیاه بوئینگ  ۷۳۷اوکراینی در دست
ایران است و فعال هیچ برنامهای برای ارسال آن
نداریم ،رویترز گزارش داد که وزیران خارجه

کانادا و اوکراین خواستار تحویل جعبه سیاه
هواپیمای اوکراینی به فرانسه یا اوکراین
شــده انــد .ایــن درحــالــی اســت کــه بــر اســاس
قوانین ایکائو (سازمان بینالمللی هوانوردی
غیرنظامی) کشوری که سانحه هوایی در
آن جا اتفاق افتاده ،مسئول رسیدگی است.
در سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی نیز
ایران است که تصمیم میگیرد جعبه سیاه در
داخل کشور یا هر کشور دیگری که تشخیص
دهد ،بازخوانی شــود.در همین حال حسن
رضاییفر مدیرکل دفتر بررسی سوانح سازمان
هواپیمایی درگفتوگو با ایرنا گفت :جعبه
سیاه بوئینگ  ۷۳۷اوکراینی در دست ایران
است و فعال هیچ برنامهای بــرای ارســال آن
نداریم.وی تاکید کرد :سعی میکنیم جعبه
سیاه هواپیمای سانحه دیده اوکراینی در ایران
خوانده شود و گزینههای بعدی ما کشورهای
اوکراین و فرانسه است اما هنوز تصمیمی برای
ارسال به کشور دوم نداریم.

انتخابات

سخنگوی شورای ائتالف
اصولگرایان خبرداد

نهایی شدن اسامی  156نفر برای
ارائه به مجمع  8هزار نفره

سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان از نهایی
شدن اسامی 156نفر از طریق مصاحبه و بررسی
رزومه و توانمندی های مختلف این افراد برای
فهرست  30نفره انتخاباتی تهران خبرداد و
گفت :طی روزهای آینده اعضای مجمع عمومی
که حــدود هشت هــزار نفر را شامل میشوند با
سامانه الکترونیکی از بین این  156نفر به 90
نفر رای خواهند داد .به گزارش تسنیم ،محسن
پیرهادی تاکید کرد 90 :نفر با رای این مجمع
هشت هزار نفره معرفی خواهند شد تا درنهایت
در ستاد انتخابات که از اعضای شورای ائتالف
و نمایندگان منتخب مجمع عمومی بههمراه
نمایندگان چهر ههای تأثیرگذار اجتماعی و
سیاسی شکل گرفته ،فهرست 30نفره تعیین و
اعالم شود .وی گفت :از فهرست نهایی 30نفره
تهران ،دوسوم را چهرههای جوان تشکیل می
دهند و بقیه از اعضای باسابقه و شخصیتهای
باتجربه ائتالف اصولگرایان خواهند بود که با
تشخیص نمایندگان محالت ،احــزاب ،اقشار،
اصناف و اقــوام به فهرست نهایی راه خواهند
یافت .وی در تشریح چگونگی انتخاب اسامی
 156نفر نیز گفت :از میان  332نامزدی
که عالقهمند بودند از طریق شــورای ائتالف
اصولگرایان در انتخابات تهران حضور داشته
باشند ،بر اساس سازوکار جدیدی که در این شورا
بهکار گرفته شد ،حدود  200نفر تا روز پنج شنبه
مورد ارزیابی قرار گرفتند و از طریق مصاحبه
و بررسی رزومه و توانمندی های مختلف برای
احراز صالحیت آنها اقدام شد و هماکنون در
مرحلهای هستیم که لیست حــدود 120نفره
برای معرفی به مجمع تهران آماده شده است.
وی افزود :البته با توجه به چهرههای شایستهای
که درمیان بیش از  120نفر حضور داشتند
این تعداد افزایش یافت تا فرد شایستهای در
این مرحله بازنماند بنابراین بعد از جمعبندی
مؤسسه علمی و کارگروهی که مصاحبه و بررسی
را بهعهده داشت ،این تعداد به  156نفر رسید.

استقرار بیش از  6600شعبه اخذ
رأی در استان تهران
ایسنا -رئیس ستاد انتخابات استان تهران ،از
استقرار شش هزار و  659شعبه اخذ رأی برای
بــرگــزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس
در این استان خبر داد .شکرا ...حسنبیگی،
افزود 180 :هزار نفر نیز به عنوان عوامل اجرایی
انتخابات در دوم اسفند با ستاد انتخابات استان
تهران همکاری خواهند کرد.

