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فالحت پیشه :بسیاری از سفارتخانه های ایران
رایزن اقتصادی ندارد

...

ویژه های خراسان
پایوزارتاطالعاتبهاستعالمهایبانکی
بازشد
طبق ابالغیه جدید یک مسئول ارشــد دولتی به وزیر
اطالعات ،این وزارتخانه مکلف شده در کنار دستگاه
های دیگری چون ثبت احوال و امور مالیاتی ،ظرف شش
ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه ،امکان استعالم سامانه ای
(سیستماتیک) و آنالین اطالعات مورد نیاز بانک مرکزی
در زمینه اشخاص متقاضی گیرنده تسهیالت و تعهدات
کالن را فراهم کند .بانک مرکزی نیز باید ظرف سه ماه،
اقالم اطالعاتی مورد نیاز برای استعالم را تهیه و ارائه کند.

مراقب باز کردن ایمیل در ادارات باشید
طبق دستورالعمل ارسالی از سوی یک نهاد مسئول برای
تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی ،از مدیران خواسته
شده با توجه به ضرورت مقابله با ویروس ها و باج افزارهایی
که تالش دارند رایانه ها را آلوده کنند و اطالعات آن را به
سرقت ببرند ،به زیرمجموعه خود دستور دهند از باز کردن
فایل های ضمیمه پیام ها در شبکه های اجتماعی یا ایمیل
ها خودداری کنند و متوجه باشند که آنتی ویروس ها نمی
توانند به طور صد درصد ،در برابر تهدیدات از رایانه ها
محافظت کنند.

چهره ها و گفته ها
دکتر علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی
گفت :شیطنت آمریکایی ها باعث شد فضای وفاق و
همدلی در کشور به وجود بیاید
که ارزشمند است و در حالی که
نیت دیگری داشتند ،اما موفق
به تحقق آن نشدند/ .خانه
ملت

آیت ا ...مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی(ره) گفت :اطاعت از ولیفقی ه
مانند اطاعت از ائمه معصومین واجــب اســت؛ هر
چند که ولیفقیه معصوم نیست
و ممکن اســـت بــیــن هـــزاران
تصمیم ،اشتباهی نیز بکند
اما همانگونه که به حکم عقل
اطاعت از فرمانده واجب است،
اطاعت از ولی فقیه نیز واجب
است/ .ایسنا

خانه ملت  -رئیس کمیسیون امنیت ملی ،گفت :در حالی که بسیاری از سفارتخانه های ایران رایزن اقتصادی ندارد وظایف کارشناس اقتصادی در وزارت
خارجه به کارشناسان حوزه های مختلف همانند فلسطین محول شده است .فالحت پیشه با بیان اینکه وزارت خارجه در ساختار خود تغییراتی ایجاد کرده
اما این تغییر در نمایندگی های خارجی وزارتخانه مشاهده نمی شود ،افزود :شاکله وزارت خارجه باید اقتصادی شود.

...

در ادامه بررسی طرح اصالح قانون انتخابات مجلس انجام شد

خارج از دستور

حذفبندجنجالیازقانونانتخاباتمجلس
محمداکبری -نمایندگان طــی بررسی
طــرح اص ــاح قــانــون انتخابات مجلس با
پیشنهاد قسیم عثمانی بند تصویبی مجلس
هشتم مربوط به مــاده  12این قانون را که
براساس آن هر دوره چهار ساله نمایندگی
مجلس برای داوطلبان حضور در انتخابات
بـــه مــنــزلــه یـــک دوره مــقــطــع تحصیلی
دانشگاهی به حساب می آمد حذف کردند.
به گزارش خراسان ،در شرایط اختصاصی
این ماده از قانون انتخابات داشتن مدرک
تحصیلی کــارشــنــاســی ارشــــد یــا ارزش
استخدامیمعادلکارشناسیارشدیامعادل
آن و داشتن حداقل پنج ســال سابقه کار
دولتی ،خصوصی و عمومی به تأیید باالترین
دستگاه مربوط در بخش دولتی و نهادهای
عمومی غیردولتی و اتــا قهــای مربوط در
بخش خصوصی درج شده است.
▪شرایط نامزدی از یک حــوزه انتخابیه
فرعی

به گزارش ایسنا ،همچنین براساس ماده ۲۸
مکرر نیز که به تصویب نمایندگان رسید «هر
یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای
اسالمی باید منحصر ًا از یک حوزه انتخابیه
فرعی ثبت نام کنند .ثبت نام در بیش از یک
حوزه انتخابیه فرعی موجب ابطال ثبت نام
و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره
انتخابات مجلس شورای اسالمی میشود».
دربــاره «حــوزه انتخابیه فرعی» توضیحات
بیشتری داده نشده است اما این مصوبات در

ادامه طرح اصالح قانون انتخابات مجلس
اســت کــه پــایــه اصــلــی آن ،استانی کــردن
انتخابات است .به این معنا که هر استان یک
حوزه انتخابیه اصلی و شهرستان های آن
حوزه انتخابیه فرعی خواهند بود .همچنین
در تبصره یک مــاده  28مکرر نیز تصویب
شد که «هر داوطلب نمایندگی باید خود یا
یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی
حــوزه انتخابیه فرعی محل ثبت نام باشد.
یا سابقه حداقل هفت ســال سکونت غیر
مستمر یا سابقه حداقل پنج سال سکونت
مستمر متصل به زمان ثبت نام در آن محدوده
یا سابقه نمایندگی مجلس در آن حــوزه را
داشتهباشد».برخیتحلیلگرانمعتقدندکه
استانی شدن انتخابات ،باعث حذف رویکرد
مردمی مجلس می شود.
▪مقامات از موضعگیری درباره نامزدهای
انتخابات مجلس منع شدند

در ادامـــه بــررســی مـــوادی از طــرح ارجــاع
شده از سوی کمیسیون شوراها به صحن،
نمایندگان موضعگیری مقامات و مسئوالن
کشور را به نفع یا ضرر نامزدها در انتخابات
مجلس ممنوع کردند .عالوه برآن مقرر شد
معاونان و مشاوران آن ها ،اعضای شورای
نگهبان ،وزیر کشور ،معاونان و مشاوران آن
ها ،پرسنل نیروهای مسلح ،رئیس و اعضای
هیئتهای نظارت ،هیئتهای اجرایی و
ستاد انتخابات در کلیه سطوح و بازرسان و
سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی
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انتخابات موظف هستند در طــول مدت
مسئولیت در فرایند انتخابات در ساعات
اداری و غیر اداری بی طرفی کامل را حفظ
کنند.
▪مصوبه مجلس بــرای شفافیت مالی
هزینه های انتخابات

نمایندگان مجلس باتعیین شرایط عمومی
و اختصاصی نامزدهای انتخابات مجلس
بند مربوط به سابقه نمایندگی به عنوان
معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در
انتخابات را حذف کردند.
براساس مصوبه مجلس دریافت و پرداخت
کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین
منابع مالی فعالیتهای انتخاباتی باید
شفاف و معلوم باشدو حداکثر هزینه هر
نــامــزد انتخاباتی در هــر دوره انتخابات
بــا پیشنهاد کمیسیون بــررســی تبلیغات
استان به تصویب هیئت اجــرایــی استان
و تــایــیــد هیئت مــرکــزی نــظــارت بــرســد.
هزینه ها که با موافقت نامزدهای ستاد
انتخاباتی آن ها توسط اشخاص حقیقی
و با احــزاب و جبههها صــورت می گیرد،
در ســقــف هــزیــنــه نــامــزدهــا محاسبه می
شـــود.مـــخـــارج احـــــزاب و جــبــهــه ه ــا در
خ ــارج از زم ــان ش ــروع فرایند انتخابات
مــشــمــول ایـــن مــحــدودیــت نــمــی ش ــود.
هزینه های انتخاباتی هر داوطلب دراین
مــاده شامل هزینه هــای مــربــوط بــه دایــر
کـــردن مــحــل ســتــاد انــتــخــابــات  ،هزینه

توضیحات نماینده ای که تصویرش در صحن
جنجالی شد

ه ــای بــرپــایــی تجمع عــمــومــی مــرتــبــط با
اهــداف انتخاباتی و هزینه های تبلیغات
مجازاست و سایر هزینهها و تعهدات به
جز موارد موضوع این ماده ،از جمله ارائه
کــمـکهــای نــقــدی و خــدمــات غیر نقدی
بــه افــــراد ،تــوســط نــامــزد یــا از ط ــرف وی
ممنوع اســت و جــرم محسوب مــی شــود.
طــبــق مــصــوبــه مــجــلــس نــامــزدهــا مکلف
هستند از طــریــق ســتــادهــای انتخاباتی
خود ،نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت و از
تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند.
داوطلبان یا احــزاب موظف انــد حسابی
را بــرای واری ــزی بــرداشــت و هرگونه نقل
و انتقال وجــوه و کمکها و منابع نقدی
مربوط به هزینه های انتخاباتی ،نزد یکی
از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی
افتتاح کنند.
هــر گــونــه پــرداخــت و کــمــک نــقــدی باید
از طــریــق اس ــن ــاد بــانــکــی ی ــا ب ــه ص ــورت
ال ــک ــت ــرون ــی ــک ــی و از طـــریـــق شـــمـــاره
حــســاب مــوضــوع ایـــن بــنــد انــجــام شــود.
داوطــلــبــان و احــــزاب مــوظــف هستند،
عــاوه بــر اعــام شــمــاره حــســاب ،شخصی

را بــه عــنــوان نــمــایــنــده مــالــی ،بــه هــمــراه
مشخصات کامل آن به هنگام درخواست
مــجــوز یــا ثبت نــام حسب م ــورد بــه وزارت
کشور ،فــرمــانــداری یا بخشداری معرفی
کنند .نماینده مالی نمی تواند برای چند
نامزد ،یا چند حزب و جبهه مشترک باشد.
نامزدها ،احزاب و جبهه ها موظف اند تمامی
مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و
منابع تأمین مالی هزینهها را به نحو شفاف
و با رعایت روشهای اصول حسابداری در
سامانه مالی انتخابات ثبت کنند ،به گونهای
که از طریق کمیسیون مــاده ( )۱۰قانون
نحوه فعالیت احــزاب و گرو ههای سیاسی
و هیئت های اجرایی و نظارت حسب مورد
قــابــل دســتــرس ،حسابرسی و رسیدگی
باشد .همچنین با رای نمایندگان هر گونه
فعالیت تبلیغاتی داوطلبان خارج از مهلت
مقرر جرم است و مرتکب به مجازات محکوم
میشود و درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای
انتخاباتی یا اعالم خالف واقع انصراف آنان
توسط رسانهها ممنوع است؛ مرتکبان جرم
به مجازات درجه  ۶قانون مجازات اسالمی
به استثنای حبس محکوم میشوند.

واکنشهابهپیشنهادانتخاباتی حجاریانبهجبههاصالحات
یادداشت اخیر سعید حجاریان و توصیه به اصالح طلبان
درخصوص اتخاذ راهبرد مشارکت مشروط در انتخابات
با واکنش رسانه ها و فعاالن سیاسی این جبهه روبه رو
شد  .
▪اشکوری :حجاریان می کوشد افکارعمومی را از
ایرادات اساسی تئوری لیبرال دموکراسی گمراه کند

حجتاالسالم عبدالمجید اشکوری استاد دانشگاه
دربــاره اظهارات حجاریان گفت :آقای حجاریان برای
پیادهسازی مبانی لیبرالیسم در کشور ،از گذشته بحث
دموکراسی مشروط را مطرح و در تشریح آن بیان می
کرد که جامعه ایــران در شرایط کنونی قــادر نیست به
دموکراسی تمامعیار دست پیدا کند و لذا باید به سمت
دموکراسی مشروط برویم.
▪ناصری :اتخاذ دکترین انتخاباتی نباید بیش از این
به تعویق بیفتد

عبدا ...ناصری عضو شورای
مـــشـــورتـــی رئـــیـــس دولـــت
اصالحات در گفت وگو با نامه
نــیــوز دربـــــاره «اســتــراتــژی
مــشــارکــت مــشــروط» گفت:
بــخــش عظیمی از اصــاح
طــلــبــان هــمــچــنــان درگــیــر
مسائل سیل فروردین ماه هستند و موضوعات آن را دنبال
می کنند بنابراین هنوز دربــاره اتخاذ استراتژی برای
انتخابات  98در شورای عالی سیاست گذاری ،مجامع و
مجموعه های دیگر بحث و تبادل نظر نکردند .وی در عین
حال با بیان این که با پیشنهاد حجاریان موافق هستم،
گفت :معتقدم اتخاذ دکترین انتخاباتی نباید بیش از این
به تعویق بیفتد و هر تصمیمی هم که گرفته شد باید هرچه
زودتر به جامعه اعالم شود .این فعال سیاسی اصالح طلب
تأکید کرد :اگر نظارت استصوابی بخواهد همچون دوره

دهم انتخابات مجلس باشد ،معتقدم اصالح طلبان نباید
لیست دهند.
▪شرق :شاید شاهد باالگرفتن اختالفات نیروهای
اصالح طلب باشیم

روزنامه شرق هم در مطلبی با
عنوان «بقای اصالحطلبی با
مـــردم یــا بـــدون مــــردم؟» در
خصوص دیــدگــاه حجاریان
تأکید کرد :سعید حجاریان
گـــرچـــه ســخــنــگــوی تــمــام
اصالحطلبان نیست اما به هر
روی به عنوان یک شخصیت مهم در میان اصالحطلبان
سخنانش قابل تأمل است اما این که تمام اصالحطلبان
بر موضع اعالمی او حرکت کنند ،بعید به نظر میرسد و
شاید در آیندهای نهچندان دور و در بزنگاه انتخابات شاهد
باالگرفتن اختالفات نیروهای سیاسی اصال ح طلب با
یکدیگر باشیم.

دولت و سایر نهادها حضور دارند ،بازنگری جدی صورت
دهد.
▪توصیه کرباسچی به اصالح طلبان

غــامــحــســیــن کــربــاســچــی
دبیرکل حزب کارگزاران نیز
درخـــصـــوص راهــبــردهــای
اصــاح طلبان در انتخابات
آیــنــده بــه شــرق گفت :اصل
مــســئــلــه ایــــــن اســــــت کــه

اصال حطلبان فضایی را در کشور به وجود بیاورند که
فضای ناامنی و عدم اعتماد سیاسی از جانب مــردم و
حکومت شکل نگیرد؛ یعنی مــردم به اصال حطلبان،
اصولگرایان و مجموعه حکومت بدبین نباشند و حکومت
هم فضایی را برای کسانی که منتقد هستند فراهم کند تا
شرایط بدبینی و سوءظن به یکدیگر در کمترین حالت
ممکن باشد .وی افــزود :اصال حطلبان باید رفتارشان
بهگونهای باشد که هم حاکمیت و هم مردم و نیز برونداد
این جریان نشان بدهد که بهجای رقابتهای سیاسی به
فکر نارساییها و حل آن ها هستند.

در پی انتشار تصویری جنجالی از صحن مجلس که در آن
نماینده ای پای خود را در ساعات برگزاری صحن روی
میز قرار داده بود خبرنگار پارلمانی خراسان روز گذشته
گفت وگوی کوتاهی با مصطفی ذوالقدر نماینده میناب و
رودان در مجلس که در شبکه های اجتماعی ادعا شده بود،
سوژه این عکس است انجام داد .ذوالقدر در پاسخ به سوال
خراسان ابتدا اظهار کرد« :عکس متعلق به بنده نیست و
ممکن است فتوشاپ کرده باشند» .او در پاسخ به این که
سندیت تصویرثابت شده است گفت« :ممکن است عکس
زمانی گرفته شده باشد که صحن تعطیل شده است .من
پایم را جراحی کرده ام وشرایط خوبی ندارد .من با سابقه
وتجربه ای که درنمایندگی دارم می دانم در صحن چطور
رفتار کنم ».ذوالقدر درپاسخ به این سوال که با توجه به
مبهم بودن وضعیت عکس آیا شکایتی از انتشار آن دارید
گفت« :بنده از این موضوع شکایت دارم اما ترجیح می دهم
شکایتی را مطرح نکنم».

...

قوه قضاییه
رئیس دستگاه قضا :صرف اعالم خبر وقوع
مفاسد ،اعتمادزداست
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که صرف اعالم خبر وقوع
مفاسد ،نه تنها اعتمادساز نیست بلکه اعتمادزداست،
گفت :آن چه سبب ایجاد اعتماد مردم به مقابله نظام با
مفاسد میشود ،او ًال شناسایی و رفع بسترهای فساد و ثانی ًا
برخورد قانونی و عبرتآموز با مفسدان است .به گزارش
میزان ،حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی
در جلسه مسئوالن عالی قضایی با تبریک ایام نیمه شعبان
به کارکنان وزارت اطالعات ،سازمان اطالعات سپاه و همه
حافظان امنیت از آن ها خواست تمام تالش خود را برای
شناسایی بسترهای فساد به کار بندند و با سپردن مفسدان
به دست دستگاه عدالت ،اعتماد مردم عزیز به کارآمدی
نظام و سازمان اداری کشور را افزایش دهند .رئیسی در
بخش دیگری از سخنان خود ،رسیدگی سریع و دقیق به
پرونده های معوقه را جزئی از برنامه تحول دستگاه قضایی
دانست .رئیس قوه قضاییه خطاب به قضات هم گفت :فقط
خدا را ببینید و از هیچ جا و هیچ کس نفوذ نپذیرید.

▪آرمــــان :مــهــم تــریــن مسئله جــریــان اصــاحــات
بی اعتمادی مردم است

روزنامه آرمان نیز در یادداشت
خــود بــه مناسبت اظــهــارات
اخیر حجاریان تصریح کرد:
مهمترین مسئلهای که جریان
اص ــاح ــات بــا آن دســـت به
گریبان اســت بیاعتمادی
مـــردم اســـت کــه بــه واســطــه
افرادی ایجاد شد که با تابلو و نشان جریان اصالحات وارد
عرصه قدرت شدند اما تعهد خود را به اصول اصالحطلبی
ادا نکردند .این روزنامه در ادامه افزود :جریان اصالحات
برای فعالیت در آینده نیازمند این است که در اشخاص و
افرادی که نماینده اصال حطلبی هستند و در مجلس و
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