سیاست

4

پنجشنبه  5اسفند  25 . 1395جمادی االول  .1438شماره 19482

برنامه وزرای اقتصاد و دادگستری برای حضور
در مجلس درباره  2سوال جنجالی

...

ویژه های خراسان
مجوز جدید دولت درباره واردات روغن پالم

خبر خوش برای بی شناسنامه های ایرانی

صوفی و حضرتی تشریح کردند

چگونگی معرفی گزینه پوششی
اصالحطلبان در کنار روحانی
 2ف��ع��ال س��ی��اس��ی اص�ل�اح طلب
توضیحاتی درباره چگونگی معرفی
گزینه پوششی اص�لاح طلبان در
کنار دکتر روحانی ارائ��ه کردند.
علی صوفی ،عضو ش��ورای عالی
سیاستگذاریاصالحطلبانبهنامه
نیوز گفت :با وجود حسن روحانی اصالح طلبان از وی عبور
نخواهند کرد و برای رقابت با وی هم هیچ گزینه ای را مطرح
نمیکنند .صوفی با بیان اینکه ممکن اس��ت در طول
انتخابات یک گزینه همراه آقای روحانی باشد ،تأکید کرد:
ممکن است برخی در این بین خود را برای کاندیداتوری
معرفی کنند اما قطعا ازدای��ره حمایت اص�لاح طلبان و
شورای سیاستگذاری خارج خواهند بود .این فعال سیاسی
اصالحطلب با بیان اینکه محتمل است که در کنار حسن
روحانی گزینه پوششی داشته باشیم ،تصریح کرد :حضور
گزینه پوششی با اطالع روحانی خواهد بود .با ایشان در
مورد گزینه پوششی قطعا صحبت خواهد شد اما در مورد
مصادیق نیازی نیست با وی هماهنگ شویم و بگوییم چه
کسانی به عنوان نامزد همراه ،کنار ایشان خواهد بود ،اما در
خصوص کلیات با وی حتما صحبت می شود و اطالع می
دهیم که این به معنای عبور از وی نخواهد بود.
به گزارش جماران ،الیاس حضرتی
عضو فراکسیون امید مجلس هم
درب����اره ک��ان��دی��داه��ای احتمالی
اصالح طلبان در انتخابات ریاست
جمهوری سال آینده گفت :قطعا
نامزد صد درصدی اصالح طلبان
برای انتخابات  ٩٦آقای روحانی است .گرچه ما وجود
کاندیدای پشتیبان را نیز الزم می دانیم و معتقدیم باید
سبدی از کاندیدا داشته باشیم و نه فقط یک نامزد .عضو
ش��ورای مرکزی ح��زب اعتماد ملی تاکیدکرد :ما نمی
خواهیم این احساس برای آقای روحانی به وجود بیاید که
ما می خواهیم برای وی رقیب بتراشیم بلکه این حرکت ما
به معنای کاندیدای پشتیبان است که اگر یک هزارم درصد
آقای روحانی با مشکلی مواجه شد ما کاندیدا داشته باشیم
و دستمان خالی نباشد.
▪ ▪معین :در انتخابات پیش رو نیز به پیشتازی دانشگاه
نیاز داریم

به گزارش ایرنا ،مصطفی معین ،از
فعاالن سیاسی اصالح طلب هم در
جمع دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی اه���واز گفت :پیشتازی
دانشگاه در انتخابات ،فرآیندی
اس���ت ک��ه ب��ه دم��وک��رات��ی��زه شدن
ساختار اداره کشور کمک میکند و در انتخابات پیش رو نیز
به پیشتازی دانشگاه نیاز داریم .وزیر اسبق علوم تصریح
کرد :امروز نیاز به همبستگی در کشور احساس میشود.
وی درباره تاثیر ترامپ بر اوضاع ایران گفت :با انتخاب این
فرد مشکالت آمریکا بیشتر می شود دولت آمریکا تضعیف
می شود و هیمنه امپریالیستی زیر سوال می رود ،او در
اولین روزهای انتخابش  7کشور مسلمان را ممنوع الورود
کرد و همه را مقابل خود قرار داد برای همین اگر در ایران
عقالنیت و تدبیر وجود داشته باشد نه تنها برای کشور
احساس خطر نمیکنیم بلکه به عقیده من این یک فرصت
هم محسوب میشود.

محمد اکبری

محسن رضایی :جبهه مردمی نیروهای انقالب تکلیف کند ،به کاندیداتوری فکر می کنم

▪ ▪جلساتبسیارخوب

...

خارج از دستور

مجمع عمومی  3000نفره جمنا امروز  10نامزد نهایی خود را انتخاب می کند

پس از اختالفاتی که طی ماه های گذشته در خصوص تعرفه
واردات انواع روغن پالم به کشور در میان برخی نهادها
و بخش های مختلف کشورمان به وجود آمد ،بر اساس
ابالغیه روزهای اخیر یک مقام مسئول در دولت به وزرای
اقتصاد ،صنعت و جهاد کشاورزی ،اعالم شده است عبارت
"روغن خام پالم" که در فصل  15جدول مقررات صادرات و
واردات مصوب هیئت دولت درج شده ،باید تبدیل به "روغن
پالم؛ اعم از خام یا تصفیه شده اولیه" شود.

خبر

...

دستجردی با اشاره به  2جلسه بسیار خوب با آیت ا ...مصباح یزدی خبرداد:

امروزقراراستنشست 3هزارنفریجبههمردمینیروهای
انقالباسالمیباحضورمجمععمومیاینجبههازسراسر
کشور در تهران برگزار شود .در این جلسه قرار است از بین
 50نامزدی که در معرض کاندیداتوری برای انتخابات
 96هستند ،رای گیری و در نهایت با رای مجمع عمومی3
هزارنفره 10،نامزدبرایبررسیهاینهاییجبههمردمی
نیروهای انقالب اسالمی معرفی شود .همزمان رایزنی ها
نیز در این جبهه همچنان ادامه دارد.

پس از گزارش مهرماه وزارت آموزش و پرورش به تعدادی
از مسئوالن اجرایی در خصوص مشکالت ادامه تحصیل
کودکان ایرانی که به دالیل مختلف فاقد مدارک هویتی
الزم هستند ،هیئت دولت در آخرین جلسه بهمن ماه خود و
به استناد اصل 138قانون اساسی ،به وزارت کشور دستور
داد از طریق سازمان ثبت احوال نسبت به انجام اقدامات
قانونی الزم برای صدور شناسنامه این اتباع ایرانی با اعالم
زمان بندی مشخص اقدام کند.

ایلنا-عضوفراکسیونامیددرمجلسبااشارهبهاینکهپاسخوزیردادگستریدرمورداعمالمحدودیتهابراینشریاتدانشجوییدرموردموضوع
ممنوعالتصویریرئیسدولتاصالحات قانعکنندهنبوده،ازمطرحشدناینسوالدرصحنعلنیمجلسخبرداد.محمودصادقیهمچنینافزود:
باتوجه به اینکه بنده از توضیحات وزیر اقتصاد درباره حسابهای قوه قضاییه قانع نشدم ،مقرر شد که سوال در صحن علنی مجلس مطرح شود.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای
ان��ق�لاب اس�لام��ی ب��ا اش����اره به
تال شهای ص��ورت گرفته برای
افزایشگسترههمکاریگفتمانی
بین ن��ی��روه��ای ان��ق�لاب  ،اظهار
داش����ت :م��ا ج��ل��س��ات م��ث��ب��ت و
سازندهای با جبهه پایداری داشتهایم ،برخی از اعضای
هیئت مؤسس نیز با شخص آی�تا ...مصباح که جایگاه
باالیی در جبهه پایداری دارد ،دو جلسه داشتهاند .مرضیه
وحید دستجردی با تاکید بر اینکه این دو جلسه بسیار
خوب بوده است ،ادامه داد :بنابراین به دنبال این جلسات
و همدلیهایی که انجام شد ،حجتاالسالم آقاتهرانی
سخنان اخیر را مطرح کرد که برای رسیدن به وحدت
امیدوارکننده بود.

▪ ▪نام آقای جلیلی هم امروز به رای گذاشته می شود

دستجردی با بیان اینکه از بین  50نفری که برای
کاندیداتوری معرفی شده یا اعالم کاندیداتوری کردهاند،
آقای جلیلی نیز مطرح هستند ،یادآور شد :با اینکه آقای
جلیلی اعالم نکرده است که جبهه مردمی را قبول دارد
اما نظر همه دوستان در هیئت مؤسس این بود که نظر

دوستان پذیرفته شود و نام آقای جلیلی روز پنجشنبه به
رای گذاشته شود تا ببینیم آیا جزو  10نفری که باالترین
رای را میآورد ،هست یا خیر.
▪ ▪مرندی :نامزدهای احتمالی جبههمردمی میثاقنامه
امضامیکنند

علیرضا م��رن��دی ،عضو هیئت
مؤسس جبهه مردمی نیروهای
ان���ق�ل�اب ه���م ب���ه ف����ارس گ��ف��ت:
نامزدهای احتمالی جبهه مردمی
نیروهای انقالب میثاق نامهها را
امضامیکنندواگرکسیفراموش
کند به او یادآوری می شود.

▪ ▪محسنرضایی:جبههمردمینیروهایانقالبتکلیف
کند ،به کاندیداتوری فکر می کنم

م��ح��س��ن رض��ای��ی دب��ی��ر مجمع
تشخیص مصلحت نظام در گفتگو
با مهر در پاسخ به سؤالی مبنی بر
اینکه اگر جبهه مردمی نیروهای
انقالباسالمیبرایکاندیداتوری
در انتخابات ریاست جمهوری به
شما تکلیف کند چه تصمیمی می گیرید اظهار داشت:
تاکنوننظرمتغییرینکردهاست؛البتهبهتکلیفنیروهای
انقالباحتراممیگذارم.ردکردنچنینتقاضاییبرایمن
سخت است .وی افزود :اگر به من تکلیف کردند ،درباره آن
فکر خواهم کرد .البته امیدوارم فرد دیگری از نیروهای
انقالباینتکلیفرابهعهدهبگیرد.

▪ ▪سجادی:جامعتیننقشحمایتوهدایتکنندهدارند

سید کمال سجادی ،سخنگوی جبهه پیروان به ایلنا

پیراموناینک هپیشازاینمحوریت
ف��ع��ال��ی��ت ان��ت��خ��اب��ات ب��ا جامعه
روح��ان��ی��ت ب���ود اک��ن��ون روی��ک��رد
جامعتینبااینجبههچگونهاست،
گفت :اطالعی از جامعه مدرسین
ندارم که به چه میزان به انتخابات
ورود میکند اما آیتا ...موحدی کرمانی دبیرکل جامعه
روحانیت مبارز از ای��ن ساختار حمایت میکنند و در
اصطالح جامعهشناسی جامعتین به عنوان گروه مرجع
هستند که نقش حمایت و هدایت کننده دارن��د .وی در
پاسخ به اینکه آیا برنامه جبهه پیروان برای شورای شهر به
تصمیم گیری جمنا موکول میشود ،گفت :جبهه پیروان
 ۲۱نفررابرایانتخابات شورای شهر مشخص کرده است
که این لیست را به جمنا معرفی میکند و آنها با اسامی که
گروههای دیگر معرفی میکنند ،لیست ش��ورای شهر
اصولگرایان را انتخاب خواهند کرد.
▪ ▪مصباحیمقدم:نگرانیمسعیدجلیلیرأیاصولگرایان
رابشکند

درای��ن میان غالمرضا مصباحی
مقدم ،سخنگوی جامعه روحانیت
مبارز در پاسخ به سؤال خبرآنالین
مبنی بر اینکه گفته می شود آقای
زاک���ان���ی مسئولیتی ک��ه ب��رای
س��ام��ان��ده��ی ن��ی��روه��ای استانی
داشت به نفع خود بهره برداری کرده چون قرار بود کسانی
از استان ها در گردهمایی سراسری اصولگرایان شرکت
کنند اما به نظر می رسد از آنجا که با آقای زاکانی مرتبط
بودند قریب به اکثریت می خواستند رأی به حمایت از
کاندیداتوری زاکانی بدهند ،شما اطالع دارید ماجرا چه
بوده است؟ گفت :من هم این را شنیدم در جلسات هم

همزمان با ادامه اتهامزنیهای منطقهای ترکیه به ایران مطرح شد

ظریف :دولت ترکیه قدرنشناس است و کم حافظه!
وزیرخارجهکشورماندرواکنشبهلفاظیهاواتهام
زنی های مکرر مقامات دولت ترکیه علیه ایران ،با
گالیه از مقامات دولت ترکیه ،گفت :مقامات ترکیه
ایران را به فرقه گرایی متهم می کنند اما یادشان
رفته که ما شب کودتا برای حکومتشان تا صبح
نخوابیدیم .به گزارش جام نیوز ظریف در گفتگو با
روزنامه ایران افزود :دوستان در دولت ترکیه هم
کمحافظهاندوهمدرقبالکسانیکهبهآنهامحبتو

همراهیکردهاند،قدرنشناسند.جزئیاتبیشتری
از این گفت وگوی ظریف منتشر نشده است .این
گالیه های ظریف در شرایطی است که روز گذشته
در ادام��ه اظهارات ضدایرانی مقامات ترکیه در
روزه��ای اخیر ،ابراهیم کالین سخنگوی دولت
ترکیه بدون اشاره به حضور نظامیان ترکیه در عراق
وسوریهبدون اجازهدولتهایاین 2کشور،مدعی
شد :ایران قصد دارد در سوریه و عراق نفوذ پیدا

مطرح شده اما نمی دانیم چقدر صحت داشته باشد .وی
همچنین در پاسخ به این سؤال که «می گویند آن شبکه
استانیکهآقایزاکانیبرایجبههمردمینیروهایانقالب
راهاندازیکردمیخواهدمنحلاعالمشودوشبکهاستانی
آقای رضایی جایگزین آن شود» اظهار بی اطالعی کرد.
مصباحی مقدم همچنین ضمن نگرانی از احتمال حضور
سعید جلیلی برخالف رویه جبهه مردمی نیروهای انقالب
گفت :اگر بنا باشد او کاندیدا شود اما نخواهد وارد مجموعه
جبههمردمینیروهایانقالباسالمیشود،رأینمیآورد
ولی رأی شکن است .سخنگوی جامعه روحانیت همچنین
با انتقاد از کسانی که شعار افزایش یارانه ها را می دهند
گفت:هرکسیچنینوعدهایکندنخبگانجریاناصولگرا
جلوی او می ایستند چون مهم مدیریت کشور است.
▪ ▪ابطحی:رئیسیحضوردرانتخاباتراتاکنوننپذیرفته
است

در ه��م��ی��ن ح���ال م��ح��م��دج��واد
اب��ط��ح��ی ،نماینده اص��ول��گ��رای
مجلس و عضو جبهه پایداری در
مورد امکان کاندیداتوری حجت
االس�لام و المسلمین رئیسی به
عنوان کاندیدای اصولگرایان
گفت :اصولگرایان با آق��ای رئیسی در ای��ن زمینه که
کاندیدای اصولگرایان باشد ،صحبت کردهاند ولی وی
تاکنون قبول نکرده است .آقای رئیسی دالیل خاص و
مالحظاتی برای نپذیرفتن این پیشنهاد دارد و میگوید
آستان قدس مشکالت زیادی دارد که باید این مشکالت
را رفع کند .ابطحی بیان کرد :تاکنون فشار اصولگراها بر
آقای رئیسی موثر واقع نشده و وی قانع نشده است؛ چرا
که آقای رئیسی تنها کسی است که اصولگرایان در این
مرحله در موردش به اجماع رسیدهاند.

کند،اماازتالشهایترکیهدرمبارزهباتروریسمنیز
متشکراست،لکنتهرانبایددرروابطباکشورهای
منطقه تجدید نظر و آنها را مجددا ارزیابی کند.
 2روز پیش هم سخنگوی وزارت خارجه ترکیه با
اتخاذ مواضع ضد ایرانی مدعی شده بود تهران در
امور کشورهای منطقه دخالت میکند .همچنین
وزیرخارجهترکیهدرکنفرانسامنیتیمونیخایران
را به ایجاد بی ثباتی در عراق و سوریه متهم کرده
بود .در ادامه این روند به گزارش فارس روز گذشته
سخنگوی دولت ترکیه گفت :نمیخواهیم شاهد
افزایش تنشها با ایران باشیم اما ترکیه نمیتواند
از ماجراجوییهای ایران برای گسترش نفوذش

در خارج از مرزها ،چشمپوشی کند .در عین حال
علی اکبر والیتی رئیس مرکز تحقیقات مجمع
تشخیص هم در حاشیه دیدار هدیه عباس رئیس
مجلس سوریه به این اظهارنظرهای مقامات ترکیه
واکنش نشان داد .به گزارش ایرنا وی دراین مورد با
بیان اینکه آثار کودتا هنوز در ترکیه مشهود است،
گفت :ایران شرایط ترکیه را درک می کند ،ترکیه
به هیچ کدام از اهدافی که در مورد سوریه اعالم
کرده بود نرسیده است؛ آنها انتظار داشتند بیایند
در دمشق و درمسجد ام��وی نماز بخوانند .این
انتظاراتبرآوردهنشدوهیچگاههممحققنخواهد
شد و برنده نهایی ملت و دولت سوریه هستند.

عذرخواهی یک نماینده از رئیس جلسه
در حالی که در جلسه علنی روز سه شنبه حشمت ا...
فالحت پیشه نسبت به نحوه ریاست جلسه مجلس توسط
پزشکیان انتقاد داشت و در تذکری عتاب آمیز به وی گفته
بود«:اگر آمادگی ندارید پشت آن میز ننشینید» و پاسخ
پزشکیان به این اظهارات صرفا سکوت بود ،روز گذشته
فالحت پیشه طی سخنانی سعی بر دلجویی از پزشکیان
داشت .وی که به نظر می رسید از سخن دیروزش پشیمان
است وقتی که خواست به عنوان موافق یکی از بندها
گزارش بودجه سال  96کل کشور سخن بگوید ،گفت:
دیروز در تذکری که خطاب به رئیس جلسه ،جناب آقای
پزشکیان مطرح کردم ،قدری از عدالت خارج شدم ،رسما
از ایشان عذرخواهی می کنم .پزشکیان نیز در واکنش به
این اظهارات صرفا به عبارت «خواهش می کنم ،متشکرم»
بسنده کرد.

درخواست ضرب االجلی «امید» های
مجلس از دولت درباره خوزستان
فراکسیون امید مجلس در اطالعیه ای خواستار ارسال
هرچه سریعتر الیحه دو فوریتی دولت برای حل اساسی
مشکل ریزگردهای استان خوزستان  ،به مجلس شورای
اسالمی شد .در این درخواست آمده است :فراکسیون
امید ضمن اعالم آمادگی برای همکاری در تهیه این الیحه
و اصرار بر لزوم تصویب و اجرای فوری آن ،از ریاست محترم
جمهوری می خواهد که بدون فوت وقت و با نگاه ویژه به
وضعیت بحرانی خوزستان ،تدوین این الیحه و ارسال آن
به مجلس را در صدر اولویتهای کاری هیئت دولت قرار
دهند تا در اسرع وقت ،با رفع موانع احتمالی ،شاهد اقدام
عملی و عاجل در جهت بهسازی هوا و شرایط زیستی در
خوزستان عزیز باشیم.

وزارت خارجه درخصوص قطعنامه سوئد
علیه ایران شفافسازی کند
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر
در مجلس طی تذکری گفت :انتظار از وزیر امور خارجه
این است که در خصوص قطعنامه دولت سوئد علیه ایران
شفافسازی کند.وی همچنین به رئیس جمهور و کمیته
اقتصادی دولت خاطرنشان کرد :از رئیس جمهور و تیم
اقتصادی دولت انتظار میرود که اقدامات و تدابیر الزم را
برای جلوگیری از گرانی قیمت اقالمی همچون گوشت،
برنجوتخممرغکه3برابرشده،داشتهباشندتامردمبتوانند
آبرومندانه زندگی کنند.

جلیلی:کسی که اختالس را معوقه بانکی می داند ،سرطان را
سرماخوردگی تشخیص می دهد!
سعید جلیلی با بیان این که «همچنان که توهمات می
تواند سالمت یک بیمار را به خطر بیندازد گزارههای
مجهول در سیاست نیز می تواند امنیت یک کشور را
در معرض خطر قرار دهد» گفت :کسی که اختالس را
معوقه بانکی تشخیص دهد همان عواقبی را دارد که
کسی سرطان را سرماخوردگی تشخیص دهد.
به گ��زارش ف��ارس جلیلی که ای��ن روزه��ا زمزمه های
کاندیداتوری اش ج��دی ش��ده و سفرها و سخنرانی
وی نیز افزایش یافته است ،سه شنبه شب در همایش
«تحریمهای فلج کننده یا تحلیل های فلج کننده»
با انتقاد از تشخیص ه��ای غلط در عرصه سیاسی،
گفت :اینتشخیصغلطاستکهازیک«بیمارخطرناک
روانی» تلقی فردی «مودب» و «باهوش» می شود .وی
افزود:تقویتبنیهداخلیجامعهمهمترینراهبرایحفظ
و ارتقای توانمندی و سالمت جامعه است .توانمندی
موشکیبرایجلوگیریازجنگاست،تحلیلهایفلج

کننده است که موجب جنگ می شود .اگر فکری فلج
شدکارآمدیوتوانمندیسایراعضایبدنراهمخواهد
گرفت .وی تصریح کرد :تشخیص های غلط نسخه
پیچیدن های غلط میآورد و در این روند حقوق بگیران
نجومی ذخیره های نظام معرفی می شوند.
مسئول سابق تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان
در ادامه گفت :کسانی که می گفتند دیپلماسی بیانیه
خواندن نیست اکنون در برابر نقض برجام به جز بیانیه
خوانیچهکاریانجاممیدهند؟ویباتأکیدبراینکهدر
برجام تعهدات ایران به طور مفصل و جزیی توضیح داده
شدهاماتعهداتطرفمقابلبهصورتکلی،مبهموغیر
شفاف آمده ،افزود 200:سال قبل در دوره قاجار نیز در
توافقمجملبینایرانوانگلیسهربخشیازتوافقکه
مربوط به تعهدات ایران است جزئی و شفاف قید شده
است ولی هر بخشی که مربوط به تعهدات طرف مقابل
است کلی ،مبهم و غیر شفاف است.

وجوه حاصل از دعاوی بین المللی به تقویت بنیه دفاعی
اختصاص می یابد
باتصویببندیازالیحهبودجهبانکمرکزیموظفشد
وجوهارزیناشیازطرحدعاویدرمراجعبینالمللیرا
تا سقف 4هزار میلیارد به تقویت بنیه دفاعی اختصاص
دهد.به گزارش خراسان ،نمایندگان مجلس در ادامه
بررسی بندهای در آمدی الیحه بودجه با الحاق بندی
به الیحه بودجه ،بانک مرکزی را موظف کردند ،کلیه
وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بینالمللی
و کشورهای خ��ارج��ی را ت��ا سقف  40ه��زار میلیارد

( )40/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/000ری��ال به ردیف
درآمدی  ۱۶۰۱۶۵جدول شماره( )۵این قانون واریز
نماید.محمدمهدیمفتح،سخنگویکمیسیونتلفیق
بودجه ۹۶در دفاع از این بند  ،گفت :اگر این حکم وجود
نداشته باشد حق ملت ایران که از دعاوی بینالمللی
وصولمیشودضایعخواهدشد.مادرواقعباپیشبینی
اینحکممیخواستیمطبقمصوبهمجلسدربرنامهششم
این مبلغ را برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص دهیم.

...

در حاشیه
غیب پرور:عشایر عامل وحدت ملت هستند
تسنیم  -س����ردار غ��ی �بپ��رور ری��ی��س س��ازم��ان بسیج
مستضعفین با بیان اینکه عشایر همچون نخ یک تسبیح
عامل وحدت و یکپارچگی ملت می شوند گفت :درکشور
ما عشایر عامل واگرایی نیستند؛ آن ها یک نعمت هستند و
باید آنان را پاس داشت.

اتهامات تکراری وزارت کشور بحرین علیه
ایران و عراق
ف��ارس -وزارت کشور بحرین با اع�لام اینکه در جریان
عملیات نیروهای امنیتی اخیرا چند باند تروریستی در
این کشور متالشی و اعضای آن بازداشت شدهاند مدعی
شد 8 :تن از این بازداشتشدگان آموزشهای نظامی را
در ایران و عراق دریافت کردهاند.
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