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جریانهایی افراطی با لغو کنسرتها به دنبال ایجاد یأس در جامعه هستند
عضو فراکسیون هنر و رسانه مجلس با بیان اینکه مردم و هنرمندان از این هجمههای
سیاسی بر فرهنگ و هنر کشور بسیار ناراحت هستند...

آرای حوزه انتخابیه بندرلنگه ،بستک و پارسیان باطل شد
رهپیک از عدمتأیید صحت انتخابات در حوزه انتخابیه بندرلنگه ،بســتک و پارسیان و
استمرار بازشماری آرا در حوزه انتخابیه تبریز خبر داد...

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد:

قادری تاکید کرد:

باید و نباید هدفمندی یارانهها در
بودجه۹۵
دولت عزمی  برای حذف  ۲۴میلیون نفر از
دریافت یارانه نقدی ندارد
عضو کمیســیون
برنامــه ،بودجــه و
محاســبات مجلــس
ضرورت اصالح مسیر
هدفمندی در بودجه۹۵
گفت :تعامــل بیش از
پیــش دولت و مجلس
بــرای اجــرای قانون
هدفمنــدی ضــروری
است.
جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه
ملت ،با تاکید بر اصالح مســیر اجرای قانون هدفمندی
یارانه  ها در ســال جــاری ،گفت :ادامه مســیر فعلی در
اجرای قانون هدفمندی بودجه دولت را با محدودیت  های
بسیاری همراه می  کند.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی ،با
اشاره به مصوبه مجلس در خصوص حذف  24میلیون نفر
از دریافــت یارانه نقدی ،افزود :ایــن مصوبه با مخالفت
دولت مواجه شــده و به طور حتم در اجرا با مشــکالتی
مواجه خواهد شد زیرا عزمی  برای اصالح این مسیر وجود
ندارد.
این نماینده مردم در مجلس نهــم ،ادامه داد :زمانی
می  توان امیدوار به اجرا قانون هدفمندی در شکل صحیح
آن بود که دولت خــود اقدام به ارایه الیحه ای در جهت
اصالح مســیر هدفمندی کند در غیر این صورت برخی
مالحظات دست مســئوالن در اجرای صحیح این قانون
را کوتاه می  کنند.
مســئولیت بار سیاســی تبعات اجرای صحیح قانون
هدفمندی باید از سوی دولت و مجلس تقبل شود

وی با بیان اینکه مسئولیت بار سیاسی تبعات اجرای
صحیح قانون هدفمندی باید از ســوی دولت و مجلس
تقبل شــود ،تصریح کرد :زمانی کــه مجلس به تنهایی
خواهان اجرای صحیح قانون هدفمندی باشــد و دولت
همکاری در این حوزه نداشــته باشد این قانون اصالح
نخواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم ،با تاکید بر اینکه هر
ســال حجم قابل توجهی از پرداخت  های دولت در قالب
هدفمندی صورت می  گیرد ،افزود :پرداخت  های مذکور بار
سنگینی را متوجه بودجه کشــور کرده و دولت در تامین
این مبالغ و هزینه همیشه مشکل داشته که بارها به این
موضوع اذعان داشته است.
وی ادامه داد :متاســفانه مسئوالن تحت تاثیر برخی
مســائل سیاســی زیر بار قانونی که ضرورت اصالح آن
احساس می  شود نمی  روند.
عضو کمیســیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شورای اســامی ،با بیان اینکه بودجه فعلی کشور باید
برای تامین هزینه  های جاری و غیر آن بهینه اســتفاده
شــود ،گفــت :پرداخت یارانــه نقدی به همه اقشــار
جامعــه با توجه به فشــارهای اقتصادی کنونی کشــور
به صالح نیست.

همزمان با هیاهوی ترکیب راهیافتگان به مجلس
شورای اسالمی ،فراکسیونها ،کمیسیونها و همچنین
ریاست بهارســتان ،مجلس خبرگان رهبری و اهمیت
آن به حاشــیه رانده شد؛ انتخاباتی که برخالف تصور،
شگفتیهایی مانند رأی نیاوردن آیات یزدی و مصباح
داشت و از ســوی دیگر استقبال پرشور و کسب رتبه
اول منتخبین تهران توسط آیتاهلل  هاشمی  رفسنجانی
که سالها ســیر نزولی در سیاست داشت ،را به خود
دید.
به گزارش ایسنا ،روزنامه «قانون» در ادامه نوشت:
شــاید بســیاری مجلس خبرگان را به نسبت مجلس
شــورای اســامی  کماهمیت تلقی کنند و شــاهد بر
این مدعا را تنها دو جلســه آن در ســال بیاورند .ولی
باید اشــاره کرد هرچند در این مجلــس ،تصمیمات
اندکی اتخاذ میشــود ،اما بزرگــی تصمیمات دارای
اهمیت است ،به حدی که شــاید مسیر و آینده نظام
را تعیین کند.
در ایــن بین ،نقش ریاســت و هیأت رئیســه این
مجلس را نمیتوان نادیده گرفت؛ رئیسی که انتخابش
در ایــن دوره با پیچیدگیهای خاصی مواجه اســت.
مجلس خبــرگان دارای یک رئیس ،دو نایب رئیس و
دو منشی است .حال باید دید گزینههای احتمالی این
سمتها چه کسانی هستند؟
وزنکشی خبرگان
در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
مشخص شد که  50تن از اعضای کنونی این مجلس
بــار دیگر بر کرســیهای خود ابقــا و  33نفر تغییر
کردند .ایــن انتخابات رقابت بین فهرســت خبرگان
مردم (منتســب به  هاشمی  رفسنجانی) و لیست جامعه
مدرسین و جامعه روحانیت مبارز بود .شایان ذکر است
که بسیاری از نامزدهای مورد حمایت این فهرستها
با هم مشترک بودند .بهطور مثال در فهرست  16نفره
تهران 8 ،نامزد بین خبرگان مردم و جامعتین مشترک
بودنــد .از نامزدهــای راه یافته بــه مجلس خبرگان
 27نفر از نمایندگان از ســوی هر سه لیست خبرگان
مردم،جامعه مدرسین و جامعه روحانیتمبارز و  24نفر
هم از لیست جامعتین بودند 5 .نامزد اختصاصی لیست
جامعــه روحانیت 3 ،نامزد اختصاصی لیســت جامعه
مدرسین و  19نامزد لیست خبرگان مردم را نیز باید به
این آمار افزود.اما در این بین چهرههایی حضور دارند
که ریاست مجلس خبرگان ،برازنده آنهاست.
مرد اول
نفر اول ایــن کارزار ،آیتاهلل  هاشمی  رفســنجانی
اســت .با توجه به مشــارکت باال و رای مردم تهران
به  هاشمی  شاید خواست بسیاری از مردم ریاست او باشد.
اما نوع ترکیب راهیافتگان به مجلس خبرگان این مهم
را دشوار میکند و شاید برای شانیت  هاشمی  رفسنجانی
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خأل نظارتی و جبههگیریهای سیاسی ضعفهای
مجلس نهم

مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت
نظام معتقد اســت کــه برخــی اظهارنظرها و
تصمیمات در مجلس نهم شورای اسالمی  بیش
از آنکه مبتنی بر مطالعه و مقایسه باشد ناشی از
جهتگیریهای سیاسی و گروهی بوده است.
به گــزارش خبرنگار ایســنا ،محمد چگینی
در    بــارهی عملکرد اقتصــادی مجلس نهم در
حوزه انرژی با اشــاره به اینکه در قانون برنامه
پنجم توسعه مواد بهتری نسبت به برنامه چهارم
در حوزه انرژی گنجانده شــده بــود ،گفت :در
قانون پنجم موارد مترقیانهتری در حوزه انرژی
مدنظر قرار گرفته شــده بود مثل ماده  129که
رگوالتوری و صدور پروانه اکتشــاف و توســعه
برای بخــش خصوصــی را پیشبینی میکند.
بــا این حال ضعف مجلــس در زمینه نظارت و
پیگیری اجرای این مواد بود.
وی بــا اشــاره به نبــود نظارت بــر اجرای
مصوبات مجلس شــورای اســامی  از ســوی
کمیســیون انرژی تصریح کرد :در صورتی که
مواد قانون برنامه پنجم توسعه اجرا میشد اتفاق
خوبی میافتاد ،اما نظارت کافی بر اجرای آنها در
مجلس نهم وجود نداشت.
مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت
نظام ادامــه داد :اگرچه در ایــن مجلس موارد
مهمی  چون قانون و شرح وظایف وزارت نفت و
اساسنامه شرکت ملی نفت به تصویب میرسید
که این از اقدامات رو به جلوی این دوره مجلس
به حساب میآید.
چگینی پیگیری مصوبات را حلقه مفقوده در
مجلس نهم دانســت و تصریح کرد :این انتظار
مــیرود که مجلس بعدی نظارت بیشــتری در

مصوبات و قوانین خوب دورههای قبل داشــته
باشد.
وی در    بــارهی عملکــرد مجلــس در مورد
مــدل جدید قراردادی نفتی بــه عنوان یکی از
مهمترین موضوعات مطروحــه در این دوره از
مجلس شورای اسالمی  اظهار کرد :در این زمینه
کار کارشناسی قوی صورت نگرفت.
مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت
نظام ادامه داد :اگرچه الزم بود رابطه مالی دولت
و نفت تحول پیدا کنــد ،اما هنوز مکانیزمی  که
برای این صنف پاسخگو باشد تدوین نشده است.
چگینی در این باره گفت :مجلس در زمینهی
مدل جدیــد قــرارداد نفتی بایــد تجربههای
کشــورهای موفقی که در بخــش نفت و گاز
خروجــی خوبی داشــتهاند را بررســی کرده و
مطالعــه میکرد که چه نظام مالی بر آنها حاکم
بوده است.
وی تصریــح کــرد :انتظــار میرفــت
اظهارنظرهــای در مجلــس  IPCمبتنــی بر
مطالعه و مقایسه دقیق باشد نه در جهت سیاسی
و گروهی.
مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت
نظام با بیان اینکه همســویی تصمیمات دولت
و مجلس با مالک همســویی با سیاســتهای
کلی نظام باید ســنجیده شــود در    باره مصوبه
بنزینی مجلس نهم نیز خاطر نشان کرد :کشور
باید با جرات به ســمت واقعیکردن قیمتهای
حاملهای انرژی حرکت کند ،اما در این زمینه
نباید بین حاملهای مختلف تبعیض قائل شویم.
چگینــی با اشــاره به تفــاوت قیمت باالی
ارزش گازوئیــل در ایران بــا ارزش جهانی این

جدیترین گزینهها برای هیأت رئیسه
خبرگان

هم رفتاری مشــابه انتخابات  92مناســبتر باشــد.
یعنی رویکردی که پس از ردصالحیت ،پردهنشــینی
گزید و با حمایت از حسن روحانی ،یک رئیسجمهور
ســاخت .او اکنون هم باید رئیسساز باشد نه خواهان
ریاست؛ شاید یک شکست دیگر مشابه آنچه در مقابل
آیتاهلل یــزدی در دوره قبل تجربه کرد ،در انتظارش
باشد.
شیخ خبرگان
گزینــه همسطح  هاشــمی ،آیتاهلل امینی اســت.
شیخی که سالها از سیاست دوری میکرد و با درایت
خبــرگان مردم به میدان دعوت شــد .امینی ،روحانی
میانهرویی اســت که با تفکرات تند و رادیکال برخی
در تضاد اســت و از ســویی والیتمداری او در طول
سالیان انقالب ثابت شده است .آیتاهلل امینی به دلیل
شیخوخیتی که در میان خبرگان دارد ،میتواند گزینه
خوبی برای جایگاه ریاست بر آنها باشد.
سید شایستگان
آیتاهلل  هاشمی  شاهرودی نیز از گزینههای برازنده
این جایگاه اســت .مردی که در میان رقابت  هاشمی،
یــزدی و مؤمن ،بنا بــه برخی گفتههــا برای حفظ
شأن  هاشمی  رفســنجانی از رقابتها کنار رفت .او این
روزها ریاست دستگاه فوق حاکمیتی را در اختیار دارد
که اختالف میان قوای کشور را رفع میکند و بهطور
حتم در رقابت وی با  هاشمی ،گزینههای جامعتین که
دل خوشــی از خبرگان مردم ندارنــد ،رأی خود را به
شاهرودی میدهند نه رفسنجانی!
وجه اشتراک لیستها
چهــره دیگری کــه از میــان جامعــه روحانیت

برخواســت و در ایــن عرصه سیاســی بــر جایگاه
مهدویکنی تکیه زد ،موحدی کرمانی اســت .مردی
که این روزها نقش پدر معنوی جریان راست سنتی را
برعهده گرفته و سعی دارد روند حرکت این جریان به
سمت ناکجاآبادهای افراطگرایانه پیش نرود .موحدی
کرمانی که  هاشمی  برای وی در میان خبرگان مردم جا
باز کرد ،میتواند در جایگاه ریاســت خبرگان بنشیند.
در صــورت انتخاب این گزینه،بســیاری از جریانها
و تفکرهــای بنیانگرا به ســمت وی چرخش خواهند
کــرد و رأی خود را در ســبد موحدی خواهند ریخت.
با این رونــد ،تعادل در مجلس خبرگان تا حدی حفظ
خواهد شد؛ چراکه وی در قیاس با افرادی مانند احمد
خاتمی  رویکرد میانهتری دارد.
قاضیالقضات خبرگان
امــا در میان شــیوخ خبــرگان ،جوانترهایی نیز
حضور دارند که شــاکله آنها دســت کمی  از بزرگان
ســنی این مجلس ندارد .آیتاهلل صــادق الریجانی،
رئیس قوه قضائیه ایران که خود به صورت مســتقل
در انتخابات خبرگان شــرکت کرد نیز میتواند گزینه
مناســبی برای ریاست مجلس ســرخ خبرگان باشد.
آملی الریجانی ،گذشــته از جایگاهی که قوهقضائیه
ایران به وی اعطا کرده اســت ،به دلیل صراحت بیان
و استحکام نظر در مسائل انقالبی توانایی جذب آرای
خبرگانی را دارد که سیاستهای  هاشــمی  و روحانی را
از صفر تا صد (هم در سیاست داخلی و هم بینالملل)
قبول ندارند.
ریاست روحانی
اما چهره دیگری که برخی از تفکرهای سیاســی

فرآورده تصریح کــرد :در حالی که قیمتهای
بنزین مطابق با قیمتهای این حامل در منطقه
شــده اســت بحث از دو نرخی کردن آن بحث
صحیحی نیست.
وی ادامــه داد :بــه جای بنزین باید ســراغ
تصحیــح قیمت گازوئیل رفــت که هم با تعداد
کمتری از مردم ارتباط دارد و هم تفاوت قیمت
آن در ایران با قیمت جهانی بســیار باال است و
همین امر موجب قاچــاق و مصرف بیرویه در
مورد این سوخت شده است.
مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت
نظام همچنین عنوان کرد :البته الزم است آمار
و اطالعات دقیق از مصرف بنزین در کشــور با
اســتفاده از کارت سوخت یا بدون استفاده از آن
با سیستم دیگری جمعآوری شود و ما نباید این
آمار و اطالعات دقیق را از دست بدهیم.
چگینی در پاسخ به این سوال که از مجلس
شــورای اســامی  دهم در زمینهی انرژی چه
انتظاراتی باید داشت ،بر لزوم افزایش نظارت و
پیگیری تاکید و اظهار کرد :از سوی دیگر الزم
اســت مجلس به مدلهای موفق در کشورهای
دیگر در زمینه نفت و گاز توجه داشــته باشد و
آنها را پیاده کند.
بــه گفتــه وی ســاخت و توســعه ظرفیت
پاالیشــگاههای نفت خام از امور دیگری است
که باید مجلس به آن توجه کند.
مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت
نظام در این باره عنوان کرد :ساخت پاالیشگاهها
در اندازههای کوچک و متوســط که هم با توان
مدیریتی و هم توان مالی کشور همخوانی دارد
باید در اولویت قرار گیرد.
چگینــی بــا اشــاره بــه اینکــه در حوزه
پتروشــیمی  نیز مجلــس باید پیگیــر افزایش
ظرفیت تولیدات پتروشــیمی  به  90میلیون تن
باشد ،گفت :از ســوی دیگر باید زنجیره ارزش
نیز در کشــور به گونهای تکمیل شود که ارزش
نهایی محصوالت پتروشــیمی  به دو برابر ارزش
خوراک افزایش پیدا کند.
به گفته وی باالبــردن راندمان نیروگاهها به
حداقل  60درصد و همچنین توجه به اســتفاده
از گازهای همراه و پیگیری سیاســتهای کلی
برنامه ششــم در اقتصاد مقاومتی باید از دیگر
رئوس کاری مجلس شورای اسالمی  دهم باشد.
حضورش را در انتخابات ریاســت خبرگان ،حیاتی و
مفید میدانند ،حســن روحانی است .مردی که این
روزها رئیسجمهور ایران اســت و شاید با جلوس بر
جایگاه ریاســت خبرگان بتواند مسیر بهتری را برای
آینده کشــور فراهم کند .روحانــی با توجه به میزان
مقبولیتی کــه دارد میتواند مــورد حمایت بزرگان
جریان طرفدار  هاشمی  رفسنجانی واقع شود .آنجاست
که هم ریاست جمهوری و هم خبرگان در کنار هم،
روحانی را به وزنهای جدید در کنار  هاشــمی  و سایر
بزرگان تبدیل میکند.
کاندیدای مؤمن
محمد دانشزاده مؤمن یــا همان آیتاهلل مؤمن
معروف نیز از گزینههای ریاســت است .او که اعتماد
به نفس خود را در انتخابات دوره قبل ریاســت این
مجلس نشــان داد ،از چهرههای بی ســر و صدا و
تأثیرگذار نظام است .او نیز نگاهی مانند احمد جنتی
دارد ولی کمتر این رویکرد را بیان میکند .مؤمن که
در انتخابات ســال  94نشــان داد صاحب رأی است
(ولــو محدود) شــاید بتواند این بار نیــز وارد میدان
رقابت با خبرگان مردم شــده و شانس خود را دوباره
امتحان کند.
دبیر خبرهها
آخرین گزینهای که میتواند خود را در قد و قواره
ریاســت خبرگان ببیند ،احمد جنتی است .مردی که
شاید برخی تصور کنند تفکرش در خبرگان تنها مانده
اســت ،ولی بهطور حتم ،همه ایران ،تهران نیست و
افرادی مانند علمالهدی ،میرباقری و غیره طرفداران
پر و پا قرص آیتاهلل هستند .احمدجنتی با توجه به
مقبولیتی که برای بخشی از حاکمیت دارد و همچنین
وزن سیاســیای که جایگاه وی در شورای نگهبان
به او بخشــیده است ،میتواند گزینه رأیآوری برای
جریان مقابل خبرگان مردم باشد.
گزینههای در سایه
شاید برخی ،محســن قمی  و امامی  کاشانی را نیز
برای ریاســت مجلس خبرگان مناســب بدانند ولی
بعضی مناســبات و رویکردهای سیاســی این افراد،
همگانپسند نیســت و رأی کاملی به آنها تعلق پیدا
نمیکند.
یسار و یمین یک رئیس
جایگاه ســرخ ریاســت خبرگان به هر چهرهای
که برســد ،چنــد نایب و دســتیار نیــز میخواهد.
دری نجفآبــادی ،ســیدابراهیم رئیس الســاداتی،
ســیدمحمدمهدی میرباقــری ،ســیداحمد خاتمی،
سیدهاشم حسینی بوشــهری و محسن اسماعیلی از
گزینههایی هستند که توانایی الزم را داشته و احتمال
انتخاب آنها برای جلوس در یســار و یمین رئیس نیز
وجود دارد.
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اغلب بخشهای خبری تلویزیون در رویکردی مشابه ،انتقادهای رییس مجلس به عملکرد
صداوسیما در قبال موضوع برجام را حذف کردند...

اخبار...
جعفرزاده:

جریانهایی افراطی با لغو کنسرتها به دنبال ایجاد یأس
در جامعه هستند

عضو فراکســیون هنرورسانه مجلس با بیان اینکه مردم و هنرمندان از این هجمههای سیاسی بر فرهنگ
و هنر کشــور بسیار ناراحت هستند ،تصریحکرد :جریانهایی افراطی با لغو کنسرتها به دنبال ایجاد یأس در
جامعه هستند.
غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه لغو کنسرتها در
دولــت آقای روحانی به دور از انتظار بود و به نظر میرســد جریانهایی به دنبال بیاثر کردن اقدامات دولت
تدبیر و امید هســتند ،گفت :عدهای به شدت میخواهند بگویند دولت یازدهم در تحقق وعدههای خود ناتوان
بوده اســت به همین دلیل اقدامات کارشــکنانه آنها با نزدیک شــدن به انتخابات ریاستجمهوری بیشتر نیز
خواهد شد و در این راستا حتی به کنسرتهای سنتی نیز رحم نمیکنند.
نماینده مردم رشــت در مجلس شورای اســامی  با بیان اینکه لغو کردن کنسرتهایی که اشعار حافظ و
موالنا را عارفانه در کالم جاری میکنند جای تاسف و نگرانی دارد ،افزود :خانوادهها برای آنکه جوانانشان به
موسیقیهای غربی گرایش پیدا نکرده و از طرفی اوقات فراغت و تفریح سالمی  داشته باشند از این کنسرتها
استقبال میکنند اما اکنون آنها نیز دچار سردرگمی  شدهاند.
نباید موسیقی را به عرصه سودجوییهای سیاسی کشاند
وی با تاکید بر اینکه نباید موســیقی را به عرصه ســودجوییهای سیاسی کشــاند و برای تحقق منافع
شــخصی به فرهنگ مملکت آسیبهای جبرانناپذیر زد ،تصریح کرد :لغو کنسرتها در دولت آقای روحانی
در ابتدا تعجبآور بود اما با کمی  دقت متوجه میشویم که همان افرادی که میخواهند دستاورد بزرگ برجام
را به نابودی بکشانند ،برای دستیابی به مقاصد خود به عرصههای فرهنگی و اعتقادی نیز رحم نخواهند کرد
تا ثابت کنند دولت روحانی ناتوان است!
جعفرزادهایمنآبادی با تاکید براینکه دولت باید اقدام جدی انجام داده و امنیت کنسرتهایی که هیچ یک
از علما در طی  37ســال گذشته با آن مشکل نداشتهاند را تضمین کند ،تصریحکرد :مردم و هنرمندان از این
هجمههای سیاســی بر فرهنگ و هنر کشور بسیار ناراحت هستند و در شرایطی که ما مسئوالن نتوانستهایم
آن طورکه باید مشــکالت اقتصادی جامعه را کاهش دهیم ،شرایطی پیش می  آید که حتی تفریحات معقول
و مشروع نیز از آنها دریغ میشود.
پنهان شدن پشت خانوادههای شهدا دور از جوانمردی است
عضو فراکســیون هنر و رســانه مجلس با تاکید براینکه به اندازه کافی از خانواده شهدا و ایثارگران برای
منافع سیاســی هزینه شده است ،گفت :این افراد قانون مدارترین قشر در جامعه هستند و با هر دولتی مطابق
قانون رفتار کردهاند بنابراین پشت خانوادههای شهدا و ایثارگران پنهان شدن دور از اخالق و جوانمردی است.

سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات:

آرای حوزه انتخابیه بندرلنگه ،بستک و پارسیان باطل شد
تایید صحت برگزاری انتخابات در  ۱۲حوزه دیگر

رهپیک از عدمتأیید صحت انتخابات در حوزه انتخابیه بندرلنگه ،بستک و پارسیان و استمرار بازشماری آرا
در حوزه انتخابیه تبریز خبر داد.
به گزارش گروه سیاســی خبرگزاری تسنیم ،سیامک رهپیک سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات،
گفت :در جلسه چهارشنبه با بررسی گزارشهای دریافتی با توجه به مخدوش بودن روند برگزاری انتخابات در
حوزه انتخابیه بندرلنگه ،بستک و پارسیان و اثبات تخلفات صورت گرفته ،صحت انتخابات در این حوزه تأیید نشد.
رهپیــک افــزود :بیش از این  40حوزه انتخابیه از مجموع  55حــوزه انتخابیه مرحله دوم انتخابات مجلس
شــورای اســامی  تأیید شــده بود .وی گفت 15 :حوزه انتخابیه باقیمانده نیز در این جلســه روز چهارشنبه
شــورای نگهبان به صورت جداگانه مورد بررســی قرار گرفت که از این تعداد صحت انتخابات در  12حوزه
باقیمانده دیگر تأیید شد.
رهپیک در مورد سه حوزه انتخابیه باقیمانده نیز افزود :یک حوزه از این سه حوزه باقیمانده نیاز به بازشماری
داشت و با توجه به گزارشات و بازرسیهای مقدماتی صورت گرفته ،رأی به بازشماری آرای آن حوزه داده شد.
وی اظهار داشت :در یکی دیگر از این سه حوزه باقیمانده نیز گزارشاتی حاصل شده و نیازمند این بود که
مجدداً بررسی دقیقتری صورت بگیرد و بازرسان به آنجا اعزام شوند.
رهپیــک گفت :در حوزه انتخابیه ســوم نیز با توجه به مخدوش بودن روند برگــزاری انتخابات و تخلفات
صورت گرفته نظر شورای نگهبان در عدم تأیید صحت انتخابات در آن حوزه شد.
وی تاکید کرد :بنابراین از  15حوزه باقیمانده انتخابات دور دوم مجلس شــورای اسالمی  صحت انتخابات
 12حوزه انتخابیه در جلسه دیروز شورا تأیید شد ،صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه تأیید نشد و دو حوزه
باقیمانده نیز در اسرع وقت بازشماری و بازرسی شده و نتیجه اعالم خواهد شد.
معاون اجرایی و امور انتخابات شــورای نگهبان در مورد اسامی  سه حوزه باقیمانده گفت :صحت انتخابات
در حوزه انتخابیه بندرلنگه و بســتک تأیید نشد ،حوزه انتخابیه تبریز نیاز به بازشماری و حوزه انتخابیه اهر نیز
نیاز به بازرسی دارد.
رهپیک افزود :طبیعت ًا انتخابات حوزه انتخابیه بستک و بندرلنگه به میان دورهای خواهد رفت و در مورد دو
حوزه انتخابیه تبریز و اهر نیز در کوتاهترین فرصت اقدامات صورت خواهد گرفت.
وی گفت :نتیجه بررسی و بازرسی حوزه انتخابیه اهر تا قبل از شروع مجلس دهم اعالم خواهد شد ولی در
حوزه انتخابیه تبریز با توجه به تعداد صندوقهای موجود ممکن است مقداری اعالم نتیجه به طول بیانجامد.

عضو کمیسیون کشاورزی:

وزارت جهاد و سازمان دامپزشکی از پس تب برفکی برمیآیند

یک عضو کمیســیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی  با اشاره به شیوع تب برفکی در برخی استانهای
کشور گفت :وزارت جهاد و سازمان دامپزشکی از پس تب برفکی برمیآیند.
هدایتاهلل میرمرادزهی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایســنا عنوان کرد :تب برفکی پیش از این هم در
مواردی در کشور شیوع پیدا کرده بود اما سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد در زمینه سرمسازی مسلط بودهاند
و توانســتهاند هر زمان که این اتفاق میافتد آن را کنترل کنند و اجازه ندادهاند برای ســامت مردم خطری
پیش بیاید .این بار هم که این مشکل پیش آمده ،وزارت جهاد و سازمان دامپزشکی از پس آن برمیآیند.
این نماینده مجلس در    باره خســارات وارد شــده به دامداران نیز گفت :میزان دقیقی از خسارت در دست
نیست اما با توجه به نوع بیمهای که دامداران بستهاند ،بیمه نسبت به جبران خسارت آنها اقدام میکند.
او افزود :با این حال هیچ زمانی نبوده که صندوق بتواند تمامی  خسارت کشاورزان و دامداران را جبران کند.
صندوق همیشه با مشکل مواجه بوده و منابعش کم بوده؛ این صندوق تنها میتواند مقدار کمی  از خسارات یا
تلفات را جبران کند ،بقیه آن بر عهده کشاورز و دامدار است.
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اغلب بخشهای خبری تلویزیون در رویکردی مشــابه ،انتقادهای رییس مجلس به عملکرد صداوسیما در
قبال موضوع برجام را حذف کردند.
به گزارش خبرنگار ســرویس تلویزیون و رادیو خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،رییس مجلس شورای
اســامی  که در آیین تکریم و معارفه رییس صداوســیما که صبح سهشــنبه ( 28اردیبهشــت ماه) در سالن
همایشهای صداوســیما برگزار شــد ،حاضر شده بود ،در سخنرانی خود نســبت به نوع برخورد صداوسیما با
موضوع برجام انتقاد کرد.
حــذف صحبتهای انتقادی رییس مجلــس در حالی صورت گرفت که برخی از این بخشهای خبری ،با
پوشش جزییاتی از این صحبتها حتی شوخیهای الریجانی با معاون سیما را هم پخش کردند.
الریجانی روز ســه شنبه در بخشــی از صحبتهایش گفته بود :ممکن است برخی نظرات مخالف هم در
رابطه با برجام و مذاکرات درســت باشــد ،اما با چالش درست کردن بهرهای نمیبریم و من با آن کیفیتی که
در صداوسیما وجود داشت موافق نبودم.
رییس قوه مقننه همچنین در    بارهی تعامل با صداوســیما تصریح کرده بود :باید ارتباطات صداوســیما با
دســتگاهها نزدیکتر شود و آقای علیعسکری در این رابطه استاد است؛ بنابراین ایجاد همگرایی خوب است
و باید از ظرفیتهای صداوسیما برای درآمدزایی استفاده شود.
او گفته بود ،مجلس از سازمان صداوسیما حمایت میکند و امیدوارم صداوسیما نیز زمینه همگرایی بیشتر
را در کشور فراهم کند .اما بخشهای خبری سیما در حالی در نخستین روز فعالیت رسمی  رییس صداوسیما،
به حذف مهمترین بخشهای سخنرانی رییس مجلس اقدام کردند که علیعسکری ،رییس جدید این سازمان
در صحبتهایی که در جمع خبرنگاران داشته ،تغییر در خبررسانی در صداوسیما را حتمی  دانسته است.
او تعامل با قوای ســه گانه نظام را از دیگر مسائل مهم پیشروی سازمان صداوسیما دانسته و گفته است:
امید اســت با حمایت رییسجمهور ،رییس قوه قضاییه و رییس مجلس ،با اتکا به داشــتهها و ســرمایههای

