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تازههای مطبوعات
••ایران -بحث بیمه کولبران مرزی در کردستان نوید امید
بخشی به این قشر تالشگر را میداد اما موضوع پوشش
بیمه اجتماعی بیش از  15هــزار خانوار مرزنشین این
استان منتظر تعیین تکلیف مصوبه وزارت کشور و تغییر
نام «کولبر» به «پیله ور» است.
••صبح نو -این روزنامه در گزارشی درباره پاول دوروف
مؤسس تلگرام نوشت :پــاول دایــم در حال مسافرت به
نقاط مختلف دنیاست .هر چند ماه یکبار ،محل اقامت
خود را تغییر میدهد .چهار نفر از همکارانش هم او را در
این مسافرتها همراهی میکنند .او با خروج از روسیه
و اهــدای  250هزار دالر به صنایع شکر مجمعالجزایر
سنتکیتس و نویس ،موفق شد تابعیت این کشور را به
دست آورد .جزیره-کشوری  52هــزار نفره در دریای
کارائیب در جنوبشرق خاک ایاالت متحده آمریکا.
••شــرق -پرویز کرمی ،مشاور معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری با انتقاد از برخی آمارهای منتشرشده
درخصوص فرار مغزها از کشور گفت :در سال  96تعداد
کل مهاجران ایرانی در کانادا شش هزارو  485نفر بوده
که نسبت به تعداد مهاجران سال ١١( 95هــزارو 665
نفر) کاهش چشمگیری داشته است .یا مثال اداره مهاجرت
ایاالت متحده آمریکا هم اعالم کرده که رتبه ایران در زمینه
اعزام دانشجو به این کشور نسبت به اوایل انقالب ،پنج
برابر کاهش داشته است.
••آرمان -مصطفی رستمی معاون فرهنگی و سیاسی نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت :تاکنون
هیچ دانشجویی بابت بیان عقاید و آزاداندیشی خود در
دانشگاهها دچار آسیب نشده است و اگر موردی هم وجود
داشته باشد ،دانشجویان مراجعه کنند تا با جدیت پیگیری
کنیم.

...

انعکاس
••خبرآنالین نوشت :معصومه آقاجانی ،بازیگر قدیمی
تلویزیون در گفتوگویی از تسلط مافیاهای خانوادگی بر
سینما خبر داد و گفت :قبال برای کارگردان و تهیهکننده
مهم بود چه کسی نقش را بازی میکند ،به همین دلیل
بــرای بازیگری که مدنظرشان بود وقت میگذاشتند و
او را مجاب میکردند که نقش را بپذیرد اما سالهاست
تعدادی بازیگر در بیشتر فیلمها و سریالها حضور دارند،
در همه جشنوارهها شرکت میکنند؛ گروهی که به صورت
خانوادگی سینما را قُرق کردهاند و جاینفسکشیدن برای
یگذارند.
دیگران نم 
••انصاف نیوز گزارش داد« :عبدا ...شهبازی» تاریخپژوه در
یادداشتی تلگرامی با اشاره به برخی آسیب های اقتصادی
و سیاسی کشور نوشت...« :عدم تأمل و تعمق و نقادی این
مسائل مهم و بنیادین و غرق شدن در بحثهای چالشی
و جنجالی ،مث ً
ال درباره پوشاک گران قیمت پسر یا دختر
یا نوه و نواده فالن مقام ،راه به جایی نمیبرد .دور باطل
است ...اگر شناخت به دست بیاید و واقع ًا توانمندی فکری
و عزم سیاسی برای «اصالح» وجود داشته باشد ،آن گاه باید
برنامهریزی کرد .ایران به جراحی دارای پشتوانه عمیق
فکری و بسیار هوشمندانه و مهندسیشده و در عین حال
قاطعانه نیاز دارد».
••تابناک خبرداد :علیزاده طباطبایی وکیل خانوادگی
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی درباره شایعات فوت رئیس
سابق مجمع تشخیص با بیان این که محسن و محمد
هاشمی جلوی شایعات را گرفتند ،افــزود« :حضرت آقا
دستور دادند شورای امنیت ملی قضیه را بررسی کند و این
را من از محسن شنیدم که یک خونی از قبل در آزمایشگاه
بوده یا از همان پنبههای خونی که در زمان احیا آن ها را
چک کردند ،دیدند میزان اورانیوم در خون ده برابر میزان
مجاز است...من همانجا از بچههای آقای هاشمی سوال
کردم که فکر میکنید کار که باشد؟ گفتند که احتمال
دارد کار اسرائیل باشد و نوع مرگ شبیه مرگ یاسر عرفات
است.»...
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محسنی اژه ای :اغتشاشات را پیش بینی کرده بودیم اما نه با این حجم

تشکیل کارگروهی برای نظارت بر اجرای تصمیم ها درباره موسسات مالی و اعتباری
هادی محمدی – اغتشاشات چند روز اخیر در کشور
مهم ترین محور سواالت خبرنگاران بود که سخنگوی قوه
قضاییه به آن ها پاسخ داد  .این که چه تعداد بازداشتی
داشته اند و چند نفر خودکشی کرده اند یا نظر قوه قضاییه
درباره فیلتر شدن یا نشدن تلگرام چیست از جمله این
پرسش و پاسخ ها بود.

شدند .وی افزود :در مجموع  ٢٥نفر از مردم و نیروهای
خودی کشته شدند که البته به وسیله سالحهایی که در
اختیار پلیس یا نیروی انتظامی بوده است ،کشته نشدهاند
چون به پلیس تاکید شده بود تا جایی که امکان دارد ،از
شلیک خودداری کنند.دو نفر همان پدر و پسری بودند که
با ماشین آتش نشانی کشته شدند و برخی با سالح گرم و
برخی با سالح سرد کشته شدند.
▪دستگیر شده خارجی در این ایام نداشتیم

محسنی اژ های سخنگوی قــوه قضاییه در خصوص
دانشجویان بازداشتی خاطرنشان کرد  :اگر یک دانشجو
مجرم شد نباید انتظار داشت دانشجو تحت تعقیب قرار
نگیرد پس عده ای باید دست از فضا سازی بردارند .البته
با توجه به این که زمان امتحانات بود اعالم شد دانشجویان
آزاد شوند و بروند امتحان دهند اگر هم تحقیقات تکمیل
نشده بود ترتیباتی اتخاذ شد که امتحان خود را بدهند تا
به درس آن ها لطمه ای نخورد .وی گفت :دستگیر شده
خارجی در این ایام نداشتیم و تا جایی که پیگیری کردم
یک دوتابعیتی داشتیم که این فرد در حال عکس برداری
و فیلم برداری دستگیر شده است.
▪اغتشاشات را برای اواخر بهمن پیشبینی کرده بودیم

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه
قضایی ،امنیتی و نظامی اغتشاشات اخیر را پیشبینی
کرده بودند؟ گفت :ما در قوه قضاییه احتمال این مسائل

اولین پالس های منفی اروپا به درخواست ترامپ
در فاصله دو روز بعد از بیانیه رئیس جمهور آمریکا و تهدید
اروپا برای بازنگری در برجام ،رسانه های صهیونیستی و
غربی خبر داده اند که آلمان و فرانسه در نخستین موضع
گیری های خود دربــاره برجام ،پایبندی به مفاد توافق
هستهای را به طرف اسرائیلی تأکید کرده اند .همچنین
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اگرچه
دفاع تام و تمامی از برجام نکرد ،گفت :این توافق برای
امنیت اروپــا و جهان حیاتی است .به نظر می رسد این
اظهارات را باید اولین پالس های اروپا به درخواست های
ترامپبرایمحدودیتهایفرابرجامیدانست.کاخالیزه
در بیانیه ای خبر داده که «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور
فرانسه در تماس تلفنی با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر
رژیمصهیونیستیبرلزومپایبندیبهمفادتوافقهستهای
تاکید کرده است .در بیانیه کاخ الیزه تصریح شده که
«ماکرون در این تماس تأکید کرده است همه کشورهای
جهان باید به توافق هستهای ایران احترام بگذارند ».به
گــزارش فــارس نخست وزیــر رژیــم صهیونیستی در این
تماس تلفنی گفته بود« :باید اظهارات [دونالد] ترامپ
را جدی گرفت .آن هایی که میخواهند توافق هستهای
با ایران را حفظ کنند ،باید آن را اصالح کنند».همچنین
منابع رسانهای اسرائیلی میگویند «جان هکر» مشاور
امنیتملی«آنگالمرکل»صدراعظمآلماننیزبههمتایان
اسرائیلیاش گفته ،آلمان و دیگر قدرتهای اتحادیه

اروپا معتقدند که توافق هستهای نتیجهبخش بوده است
و اروپا با «اصالح یا لغو آن موافقت نخواهد کرد ».به نوشته
خبرنگار کانال  10تلویزیون اسرائیل هکر در سفر به
فلسطین اشغالی این موضع را مطرح کــرده اســت .در
دیدارهای این مقام آلمانی یوسی کوهن رئیس موساد
هم با بیان این که اسرائیل و آلمان درباره برجام اختالف
نظر دارند ،گفته با این حال دو طرف باید برای مقابله با
ایراندرحوزههایدیگرهمکاریکنند.همزمانموگرینی
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وبالگ شخصی
خود مذاکراتش با ظریف و وزیران خارجه اروپایی را که
پنج شنبه هفته گذشته انجام شد« ،فشرده» توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر« ،فدریکا موگرینی» در این
یادداشت کوتاه نوشت« :این توافق (برجام) مؤثر واقع
شده است ،آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون  ۹بار
این موضوع را تأیید کرده و این توافق برای امنیت اروپا و
جهانحیاتیاست».جنگینزنمایندهپیشینانگلستاندر
آژانس انرژی اتمی نیز با انتقاد از تهدید اروپا توسط رئیس
جمهور آمریکا گفت« :این کار مثل آن است که لوله تفنگ
را روی شقیقه اروپاییها بگذارند .اگر دنیای تبهکاران
این رخداد را زیر نظر داشتند ،مطمئن ًا پرزیدنت ترامپ
را به عنوان گانگستر ماه انتخاب میکردند .آنگال مرکل
صدراعظمآلمانحقداشت؛وقتآنرسیدهاستکهاروپا
از آغوش آمریکا بیرون بیاید!»همزمان لو کانگ سخنگوی
وزارت خارجه چین نیز گفت :باید توافق هستهای با ایران
را حفظ کرد و همه کشورها با مدیریت تفاوتها ،اجرای
برجام را جامع و موثر ادامه دهند .موضع ثابت و واضح
چین این است که با تحریم یک جانبه کشور دیگر بر اساس
ی یک کشور ،مخالف است.
قوانین داخل 

را میدادیم ،البته نه با این حجم و زمان ،بلکه پیشبینی
میکردیم در یک سطح پایینتر و زمان دیرتر باشد .به
همیندلیلدرجلساتخودبادادستانهاتذکردادهووقوع
اغتشاش در اواخر بهمن و ابتدای اسفند را پیشبینی کرده
بودیم .وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه آیا
تعیین مکان برای تجمعات و راهپیمایی شایسته است؟
گفت :ما واقعا در قانون اساسی ،قانون موضوعی و قانون
احزاب خیلی ابهام نداریم .چنان چه براساس قانونهای
ذکرشدهالزماالجراباشد،مشکلینیست.ممکناستیک
راه این باشد که مکانی در نظر گرفته شود اما این به معنای
ایننیستکهاگرمکانمشخصشد،کارتماماست.ممکن
است در همان مکان جرم اتفاق بیفتد البته در جلوگیری از
اخالل در نظم تعیین مکان موثر است.
▪پرونده فوت هاشمی به قوه قضاییه نیامده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که
پرسید خــانــواده آیــت ا ...هاشمی اعــام کردند که در
آزمایش خون ایشان مقدار زیــادی رادیواکتیو بــوده و
پرونده به شورای عالی امنیت ملی رفته آیا به قوه قضاییه
هم پرونده رسیده است ،اظهار کرد :خیر .تا االن پرونده
ای در این خصوص نه از سوی خانواده مرحوم هاشمی و
نه شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه نرسیده است.
▪من گفتم مرگ هاشمی مشکوک است؟!

در میانه نشست خبری  ،کاغذی به سخنگوی دستگاه

▪دخالت مسئوالن سابق در قضایای اخیر را نه تایید و
نه رد می کنم

اژهای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که گفته می
شود رد پای برخی مسئوالن دولت سابق در آشوبهای
اخیر دیده شده است گفت :همه اطالعاتی که هست باید
در قوه قضاییه رسیدگی شود و باید دید چه چیزی ثابت می
شود .در این قضایا گاهی وقتها دشمن از تابلوی دیگری
استفاده میکند .بنابراین االن برخی از این حرفها را نه
رد و نه تایید میکنم .گزارشهایی رسیده که باید بررسی
شود تا ببینیم چه چیزی ثابت میشود.
▪وزارت تعاون سابق و فعلی درباره تشکیل تعاونیهای
اعتباری باید پاسخ گو باشند

سخنگوی قــوه قضاییه ظهر امــروز در پاسخ به سوال
خراسان مبنی بر شکایت سازمان دیدهبان شفافیت علیه
مسئوالن بانک مرکزی و وزارت تعاون در دولــت های
گذشته در خصوص موسسات مالی گفت :از آن تشکیالت
گزارشی رسیده است اما این که این مقامات احضار یا
دعوت شدند ،اطالع ندارم .وی ادامه داد :وزارت تعاون
سابق و فعلی درباره تشکیل تعاونیهای اعتباری و نبود
نظارت و رها شدنشان ،باید پاسخ گو باشند .مگر می
شود به این همه تعاونی مجوز داده شود و بعد هم از مجوز
خودشان تخطی کنند و هیچ اقــدام و نظارتی صورت
نگیرد؟ اژه ای افزود :به تازگی هفته گذشته کارگروهی
تشکیل شد تا بر اجرای تصمیمات گرفته شده ،نظارت
کنند .چون مــردم میگفتند وقتی به بانک می رویم،
تصمیمات گرفته شده  ،اجرا نمیشود.

عراقچی :اروپایی ها حمایت خود را از برجام اعالم کرده اند
رئیس ستاد پیگیری اجــرای برجام با اشــاره به دعوت
فدریکا موگرینی از وزیــران خارجه ایــران و سه کشور
اروپایی که یک روز قبل از اعالم تصمیم ترامپ درباره
برجام بود ،گفت :این مانور اروپا و ایران بود .نفس جلسه
به طــور سمبلیک بسیار مهم بــود و بعد از نشست هم
در کنفرانس خبری اعالم کردند که از برجام حمایت
میکنند و همه طرفها باید به آن متعهد باشند.

Culture@khorasannews.com

میراث جنایتی تاریخی برای ترامپ
«هاوارد زین» در جلد نخست کتاب معروف «تاریخ مردمی
آمریکا» ،از قول «ویلیام بردفورد» ،مورخ آمریکایی قرن
هفدهم ،مینویسد[«:سرخپوستانی] که توانستند خود
را از چنگال آتش رها کنند ،به ضرب شمشیر از پا درآمدند؛
برخی را تکهتکه کردند و برخی را با فرو بردن شمشیر به
شکمهای شان ،به قتل رساندند .قتلعام به قدری وسیع
انجام گرفت که تنها تعداد قلیلی توانستند جان سالم به
در ببرند  ...منظره هولناکی بود .وقتی سرخپوستان در
آتــش میسوختند و خونشان بر زمین میریخت ،بوی
وحشتناکی تولید میکرد  ...تخمین زده میشد که در این
روز ،بیش از  600روح سرخپوست به دوزخ گسیل شده
بود ».تاریخ تأسیس آمریکا ،دربرگیرنده روایتی بسیار تلخ
و غیرانسانی از کشتار وحشیانه سرخپوستهاست« .روژه
گارودی» در کتاب «تاریخ یک ارتداد» ،آمار سرخپوستان
مقتول را بیش از  60میلیون نفر ،طی دو قرن میداند؛
آم ــاری تقریب ًا مساوی با همه کشتهشدگان نظامی و
غیرنظامی جنگ جهانی دوم .تفکری که امروز شاهد بیان
آن از زبان رئیسجمهور آمریکا هستیم ،تنها به او اختصاص
ندارد .بیشتر اسالف «ترامپ» در آمریکا ،سیاه پوستان،
سرخپوستان و نژادهای غیراروپایی را افرادی میدانستند
که به گفته ترامپ از «چاله مستراح» بیرون آمدهاند« .هاوارد
زین» مینویسد« :ترور و کشتار برای سرخپوستان بسیار
واقعی و ملموس بود ،ولی آن ها رفتهرفته به بررسی علل
آن پرداختند .آن ها از سیاستهای وحشیانه سفیدها
سه نتیجه گرفتند -1 :هر سفیدپوست ،به محض اینکه
قول و قرارش با منافع اش در تضاد قرار گیرد ،قول مقدس
خــود را خواهد شکست -2 .شیوه جنگی سفیدها نه
مــروت و نه عــذاب وجــدان میشناسد -3 .سال حهای
سرخپوستان در مقابل سالحهای آمریکایی بی اثر است».
وی میافزاید«:مردمی که اروپاییان آن ها را نژاد پست و
عقب مانده میدانستند و از قتلعام آن ها احساس گناه
نمیکردند ،پیش از آمــدن کریستف کلمب به آمریکا،
جمعیتی حــدود  75میلیون نفر داشتند که فقط 25
میلیون نفر آن ها در آمریکای شمالی زندگی میکردند.
آن ها صدها فرهنگ قبیلهای مختلف و تقریب ًا  2000زبان
مختلف پدید آوردند .آن ها کشاورزی را تکامل بخشیدند و
آموختند که چگونه میتوان ذرت کاشت .نه کاشت دیمی،
بلکه چگونه باید کاشت و چگونه باید به آن ها رسیدگی و
ن را از بوته کند ،پوست و دانه
کوددهی کرد سپس چگونه آ 
کرد .آن ها با ابتکار بسیار ،تعداد زیاد دیگری از میوهجات
وسبزیجات و همینطور بــادام کوهی ،کاکائو ،توتون و
الستیک را شناسایی کردند و پرورش دادند .سرخ پوستان
با اتکا به خود ،همان انقالب عظیم کشاورزی را که مردم
آسیا ،اروپا و آفریقا تجربه میکردند ،به طور همزمان انجام
میدادند  ...اما برای مهاجمان سفیدپوست ،این مسائل
اصال اهمیتی نداشت ،آن ها تنها به قتل عام سرخپوستان و
تصاحب سرزمینهای شان میاندیشیدند».

...

▪آمریکاییها تالش کردند اروپا را از برجام جدا کنند
اما موفق نشدند

سید عباس عراقچی که شنبه شب در برنامه تلویزیونی
نگاه یک حاضر شده بود ،افزود :آمریکاییها تالش کردند
اروپــا را از برجام جدا کنند اما نه تنها اروپاییها ،بلکه
هیچکس با درخواست ترامپ موافقت نکرد و اروپاییها
موضع صریح گرفتند که برجام توافقی بینالمللی ،موفق
و همهجانبه است و باید ادامه یابد .به گزارش ایسنابه گفته
عراقچی یکی از دالیلی که اروپا روی برجام حساسیت
دارد این است که برجام برای اروپا به لحاظ امنیتی مهم
است .وی درایــن باره گفت« :آن ها معتقدند که بدون
برجام خاورمیانه منطقه امنتری نخواهد بود و بدون آن
امنیت در خاورمیانه از نظر رشد تروریسم و مهاجرت به
سمت اروپــا ،بدتر از وضع موجود خواهد شد .بنابراین
اهمیت برجام برای اروپا اقتصادی نیست بلکه امنیتی و
پرستیژی است ».معاون وزیر خارجه فرصت  120روزه
ترامپ را برای اصالح برجام توسط اروپا امری غیرواقعی
دانست و گفت :خیلی از شرکتها منتظر بودند که اگر
تمدید شود این بار دیگر به تهدیدهای ترامپ اهمیت
نمیدهند و جامعه بینالملل بعد از یک سال به این نتیجه

...

نوشتههای ناخوانده
جوادنوائیان رودسری

قضایی داده شد و وی سپس با نارحتی با بیان این
که خبرگزاری ایلنا به نقل از من نوشته «مــرگ آقای
رفسنجانی مشکوک اســت» گفت :مــن گفتم مرگ
مشکوک است؟ شما هم که نگفتید .این اقدام شما به
خودتان لطمه میزند .تذکر میدهیم این مطلب را همین
حاال اصالح کنید ،اگر قصدی بر اصالح باشد ما حق داریم
که دیگر شما را راه ندهیم .چه کسی گفته است مرگ
مشکوک؟ البته در انتهای نشست خبری خبرنگار ایلنا
با اژه ای گفت وگوی صمیمانه ای داشت و مشکل حل
و فصل شد .

▪تاکید کرده بودیم که نیروهای امنیتی در برخورد با
مردم مراقب باشند

بــه گــــزارش خــراســان حــجــت االســــام والمسلمین
غالمحسین محسنی اژه ای در صد و بیست و سومین
نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن بیان اینکه در
خصوص اغتشاشات اخیر عوامل درگیر در این مسئله یا
شناسایی شدند یا در حال شناسایی هستند و طبق قانون
با آنها برخورد میشود ،اظهار کرد  :مردمی که به خیابان
آمــده بودند و دشمنی نداشتند و حتی خواستههایی
داشتند از همان ابتدا تاکید شد که نیروهای امنیتی در
برخورد با آنها مراقب باشند تا احیانا اگر جوانی فریب
خــورده حرفی زد اما پرچمی آتش نزد ،تخریبی نکرد،
مسجد و حسینیه و مغازه مردم را آتش نزد ،به کسی آسیب
نرساند و کسی را زخمی نکرد ،جدا کنند و دستگیر نشود.
وی افــزود :اگر هم در اغتشاشات خیابانی دستگیری
صورت گرفت تاکید شد که ابتدا به زندان نروند تا سوء
سابقه هم برایشان درست نشود .وی اضافه کرد :نیروهای
انتظامی و قضایی و حتی دادستا نها تاکید کردند که
اگر افراد فریب خورده ،بیگناه و کم گناهی در این میان
بودند پس از شناسایی اولیه آزاد شوند در نتیجه عدهای
قبل از معرفی به زندان و دادسرا آزاد شدند .آنهایی هم
که به دادسرا معرفی شدند با کفالت والدین و وثیقههای
سبک آزاد شدند.اما عــد های که طبق گــزارش وزارت
اطالعات و اطالعات سپاه به عنوان جریان ضد انقالب و
لیدر اغتشاشات شناسایی و بازداشت شدند تعدادشان در
ابتدای روزهای اول تا سوم  622نفر بود که برای تعدادی
قرار بازداشت موقت صادر شد و همچنین تعدادی با قرار
کفالت آزاد شدند .مجموع بازداشتیهای باقی مانده
تهران تا امروز  55نفر است و بر اساس آخرین اطالعاتی
که تا امروز دارم از کل کشور حدود  400نفر همچنان
بازداشت هستند که دیروز و امروز بخشی از آنها آزاد
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مجلس

رسیده است که ترامپ توان برهم زدن برجام را ندارد و از
این مرحله عبور میکنند .وی از اروپایی ها خواست که به
شرکتهای شان تضمین کافی بدهند که اگر با ایران کار
کردند و با جریمههای آمریکا مواجه شدند ،دولتهای
شــان از آن ها حمایت خواهند کرد.عراقچی تاکید
کرد:برجام نه االن و نه در آینده قابل مذاکره مجدد نیست.
▪کمالوندی:اجازه دسترسی آژانــس به سایت های
نظامی را نمی دهیم

همچنین کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با
اشــاره به این که در جمهوری اسالمی هیچ شخصیتی
اجازه دسترسی آژانس به سایتهای نظامی را نمیدهد،
شروط چهارگانه رئیس جمهور آمریکا درخصوص ادامه
برجام را رد کرد.

تعیین تکلیف سپنتا نیکنام
به مجمع تشخیص سپرده شد
محمد اکبری-نمایندگان مجلس پس از بررسی ایرادات
شورای نگهبان به طرح اصالح قانون وظایف و انتخابات
شوراها و شهرداران باردیگر بر مصوبه قبلی خود اصرار
کردند .به گزارش خراسان ،روز گذشته مواد طرح اصالح
قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب
شهرداران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود در
بهارستان بررسی شد و نمایندگان باردیگر طی مصوبه
ای بانظر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با ماده 1
و مــاده  4مبنی بر اصــرار ورزی بر مصوبه قبلی مجلس
موافقت کردند.بر ایــن اســاس با اصــرار نمایندگان بر
مصوبه قبلی خود ،طرح اصالح قانون تشکیالت ،وظایف
و انتخابات شوراهای اسالمی به مجمع تشخیص مصلحت
نظام رفت تا در آن جا در زمان مقتضی تعیین تکلیف شود.
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