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وزیر دفاع :ترامپیسم قواعد بین المللی امنیت
جهان را با خطرمواجه کرده است

...

ویژه های خراسان
راه حل مهم برای تکرار نشدن تخلفات
بانک سرمایه
با توجه به ایــن که یکی از دالیــل وقــوع تخلف در بانک
سرمایه ،گزارش های کارشناسی غلط از ارزش زمین ها
و امالک گیرندگان تسهیالت بوده ،بر اساس پیشنهاد
یک مسئول اجرایی و موافقت دولت ،بانک ها و موسسات
اعتباری موظف شده اند در اعطای تسهیالت یک نسخه از
گزارش های کارشناسی را که به منظور ارزش گذاری اخذ
کرده اند ،به سامانه متمرکزی که برای مشاهده تسهیالت
و تعهدات راه اندازی می شود ،ارسال کنند.

تذکر نظارتی به دولت برای ثبت سفارش
بدون انتقال ارز
در حالی که هیئت دولت در مصوبه دی ماه سال گذشته
خود ،شرایط ثبت سفارش کاال بدون انتقال ارز را تصویب
و ابالغ کــرده ،یک نهاد نظارتی در نامه ای به مسئوالن
اجرایی از آن ها خواسته با توجه به این که طبق ماده 2
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز" ،نداشتن مجوز از بانک
مرکزی برای ورود و خروج ارز ،قاچاق محسوب می شود"،
توضیح دهند چگونه مصوبه دولت برای واردات کاال صرفا
با «اعالم منشأ ارز به بانک مرکزی» و نه لزوما تایید این امر
توسط بانک مذکور ،قانونی تلقی می شود؟

چهره ها و گفته ها
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
درخصوص برخی اظهارنظرها دربــاره ایــن مجمع
تأکید کرد :این که بگوییم  ۱۰یا  ۱۵نفر نشستهاند
بـــرای کــشــور تصمیم
م ـیگــیــرنــد ،صحیح
نیست .این ادبیات،
ادبــــیــــات دوســتــانــه
نـــیـــســـت .ادبــــیــــات
دوســتــانــه ایــن است
کــه مجمع را بــرادر
و هــمــکــار دولـــت
بدانیم/ .آنا
اِکــارت ووئــرتــز ،رئیس موسسه مطالعات خلیج
فــارس در دبی با تاکید بر تاثیر تحریمها بر زندگی
مردم عادی ،تصمیمهای ترامپ علیه ایران را نشانه
حماقت رئیسجمهور آمریکا دانست و درباره تمدید
نشدن معافیتهای نفتی گفت :این
تصمیم هم بدون توجه به عواقب
آن صورت گرفته است و باعث
ت نفت دربازار
رشد بی رویه قیم 
جــهــانــی خــواهــد
شد/ .ایلنا

با رای نمایندگان مجلس مشخص شد

مکانیسمانتخابات«استانی»و«تناسبی»مجلس
نمایندگان مجلس در جریان بررسی
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات
مجلس به مــاده ای رای موافق دادنــد
کــه طــی آن شــمــارش و تجمیع آرای
نامزدهای انتخابات مجلس به صورت
استانیوتناسبیخواهدبود .بهگزارش
خراسان ،طرح"اصالح موادی از قانون
انتخابات مجلس شورای اسالمی" در
دستور کــار جلسه علنی مجلس قرار
گرفت و نمایندگان با  ۱۳۱رای موافق،
 ۶۷رای مخالف و  ۵رای ممتنع از
مجموع  ۲۲۶نماینده حاضرتبصره
 2ماده  8این طرح را تصویب کردند.
محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون
ش ــوراه ــا و امــــور داخــلــی مجلس در
تشریح اصالحیه مورد تصویب مجلس
به خبرنگار پارلمانی خراسان گفت:
براساس این مصوبه مجلس ،نامزدهای
انتخابات مجلس پــس از کسب 15
درصــد رای مد نظر حــوزه هــای فرعی
انتخابات (شهرستان ها) متناسب با
رایلیستحزبیبهمجلسراهمییابند.
وی افــزود :براین اســاس مثال در حوزه
انتخابیه ای (استانی) که 12کرسی
مجلس دارد لیست حزبی جریان «الف»
که  30درصد آرا را کسب کند حق ورود
چهار نامزد را به مجلس دارد و جریان
حزبی«ب»کهمثال 70درصدآراراکسب
کند حق وارد کردن هشت نامزد را به
مجلس دارد .وی درباره این که آن چهار
نفر و هشت نفر از لیست احزاب چطور
انتخاب می شوند ،گفت :ورودی افراد
لیستهانیز اشخاصیاستکهعالوهبر
کسب 15درصدرای،بهترتیبباالترین
موقعیترادارند  .
▪مصوبه ای که از دید رئیس مجلس
مبهم است

در جریان بررسی تبصره  2در صحن
مــجــلــس پــیــشــنــهــادهــای مختلفی
بـــرای تعیین درصـــد آرای هــر نامزد
انتخاباتی از  15تا  25درصــد مطرح
مــی شــد و الریجانی بــه عــنــوان رئیس
جلسه اذعـــان کـــرد کــه ای ــن مــوضــوع
مبهم اســت و هــربــار کــه بــه کمیسیون

دراظهارنظرچهرههایسیاسیاصالحطلبمطرحشد

اماواگرهایاصالحطلبانبرایتعیینراهبردانتخاباتی
با نزدیک شدن به ایام انتخابات یازدهمین دوره
مجلس شــورای اسالمی ،فعالیت ها و اقدامات
جریان ها و احــزاب بــرای حضور در این ماراتن
سیاسی شدت گرفته است .چهره های برجسته
جریان اصالحات نیز در همین راستا به طرح
دیدگاه های خود برای چگونگی حضور و فعالیت
در این دوره از انتخابات پرداختند .دیدگاه هایی
که به طراحی راهبرد انتخاباتی اصالح طلبان
کمک می کند.

ارجــــاع شـــده و بــه صــحــن بـــاز گشته
اســـت ابــهــامــات رفـــع نــشــده اســـت.
در ادامـــه بــه دنــبــال تذکر حمید رضا
حاجی بابایی نماینده همدان در این
باره و ارائه نامه روسای سه فراکسیون
به هیئت رئیسه مجلس بــرای ارجــاع
مجدد مــواد باقی مانده طــرح اصالح
قانون انتخابات به کمیسیون تخصصی
جهت اصــاح و تلفیق با الیحه جامع
انتخاباتاینپیشنهادبهراینمایندگان
گذاشته شد امــا در نهایت با  ۸۷رأی
م ــواف ــق ۸۵ ،رأی مــخــالــف و  ۷رأی
ممتنع از مجموع  ۲۲۱نماینده حاضر
در جلسه با این پیشنهاد مخالفت شد.
براساس مصوبه مجلس بــرای شرایط
شــمــارش و تجمیع آرای نــامــزدهــای
انتخابات مجلس بــه صــورت استانی
و تــنــاســبــی آمــــده اســــت کـــه "از هر
حــوزه انتخابیه فرعی صرفا نــامــزد یا
نــامــزدهــایــی کــه حــداقــل  ۱۵درصــد
از آرای صحیح م ــاخ ــوذه آن حــوزه
را کــســب کـــردهانـــد مــجــاز بــه کسب
حــوزه استانی و تناسبی می باشند".
بــرایــن اســــاس ،درصــــد کــســب آرای
فــهــرس ـتهــای احـــــزاب ،جــبــهــه هــا و
نامزدهای مستقل از کل آرای صحیح
ماخوذه در حوزه انتخابیه اصلی ،مالک
تخصیص کــرســی در مجلس اســت.
پــس از تعیین ســهــم هــر فــهــرســت و
نــامــزدهــای مستقل کــه کــرســی به
آن ها تعلق گرفته اســت ،به ترتیب هر
نامزدی که باالترین آرا را در سطح حوزه
انتخابیه اصلی به دست آورده است ،تا
سقف سهم هر فهرست از کرسی ها به

عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به
مجلس شــورای اسالمی راه مییابد.
در ایــن تبصره همچنین آم ــده است
که چنان چه در حــوزه انتخابیه فرعی
(شهرستان هــا) هیچ یک از نامزدها
نــصــاب  ۱۵درصــــد از آرای صحیح
ماخوذه را کسب نکنند ،انتخابات فقط
در همان حوزه به صورت دو مرحله ای
برگزار خواهد شد.براین اساس وزارت
کشور با هماهنگی شــورای نگهبان،
زمــان انــجــام مرحله دوم انتخابات را
ظرف مدت یک ماه پس از اعالم نتیجه
مرحلهاولوتاییدجهتانتخاباتتوسط
شورای نگهبان تعیین و اعالم میکند.
براساس تبصره  7این ماده در صورتی
که سهم کرسی های اختصاص یافته به
فهرستهاونامزدهایمستقلبهصورت
اعشاری درآیــد ،کرسی ها متناسب با
ارقــام صحیح توزیع میشود و کرسی
های مــازاد به ترتیب به باالترین اعشار
اختصاص مییابد .طبق تبصره این
ماده،آرایهرنامزدشاملآراییاستکه
به صورت منفرد کسب کرده یا از طریق
فهرستهایانتخاباتیموضوعاینقانون
بهویارائهشدهاست.منتقداناینشیوه
برگزاری انتخابات همچنان معتقدند
این روش باعث حذف نمایندگان شهر
های کوچک از چرخه رقابت خواهد شد
و موافقان هم تمرکز نمایندگان بر قانون
گــذاری و رها شدن از نگاه های خرد و
محلیراازنقاطقوتآنمیدانند.شایان
ذکر است که این مصوبات برای تبدیل
شدنبهقانونبایدتوسطشوراینگهبان
همتاییدشود.

با تصویب مجلس ،نیروهای سنتکام تروریست شناخته شدند

جزئیاتطرحمقابلهبهمثلمجلسدربرابراقدامآمریکاعلیهسپاه
جزئیاتطرحاقداممتقابلدربرابراعالمسپاهبهعنوانسازمان
تروریستی توسط آمریکا درصحن علنی مجلس بررسی شد و
به تصویب رسید .بر اساس این طرح 14ماده ای ،نمایندگان
مجلس با  ۱۷۳رأی موافق ۴ ،رأی مخالف و  ۱۱رای ممتنع
از مجموع  ۲۱۵نماینده حاضر در مصوبهای مقرر کردند
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیروها و سازمانها یا
نهادهای تحت اختیار این فرماندهی تروریست اعالم شوند.

نمایندگان همچنین در مصوبهای دستگاههای اطالعاتی را
مکلفبهاعالمفهرستفرماندهانسنتکامبرایتعقیبقضایی
کردند.طبقاینمصوبهکهبا ۱۸۱رأیموافق ۵،رأیمخالفو
 ۴رأیممتنعازمجموع ۲۰۹نمایندهحاضربهتصویبرسید،
وزارت اطالعات و دستگاههای اطالعاتی مکلف هستند
فهرستفرماندهانستادفرماندهیمرکزیآمریکا(سنتکام)
و سازمانها و نهادهایی را که تحت اختیار این فرماندهی

باشگاهخبرنگاران -امیرسرتیپحاتمیوزیردفاعکهبرایشرکتدرکنفرانسامنیتیمسکوبهروسیهرفتهاستدرفرودگاهاینشهربابیاناینکه
امروزبامسائلمختلفامنیتیدرجهانمواجههستیم،ادامهداد:امروزمهمترینموضوعترامپیسمدرجهاناستکهیکویژگیشبیهنازیسمداردو
ترامپباویژگیهاییمثلخودخواهی،ظلموزیرپاگذاشتناصولانسانیوقواعدبینالمللیامنیتجهانرابامخاطراتجدیمواجهکردهاست.

▪ناصری :شورای سیاستگذاری اصالح طلبان
حیزانتفاعافتادهاست
از ّ

عبدا ...ناصری از فعاالن اصالحطلب درباره ایده
سعید حجاریان درخصوص مشارکت مشروط در
انتخابات به تسنیم گفت :شرطگذاری باید جدی
گرفته شود و اصالحطلبان نیز برای حفظ هویت
تاریخی و حفظ مقبولیت گفتمانشان باید بپذیرند
که تحت هر شرایطی وارد عرصه انتخابات نشوند.
وی با اشــاره به عملکرد شــورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان در انتخابات گذشته گفت:
شورای سیاست گذاری به علت ضعف عملکرد
رئیس و هیئت رئیسه منفعل است و کارکرد جدی
نمیتواند داشته باشد؛ بنابراین اگر اصالحطلبان
بخواهند در قالب یک ائتالف جدی و اثرگذار وارد
انتخابات مجلس شوند باید سازوکار جدیدی
را تعیین کنند .ایــن عضو سابق شــورای عالی
سیاست گــذاری اصــاح طلبان گفت :شورای
سیاستگذاری از حیز انتفاع افتاده و شورای
مشورتی اصالحطلبان باید سازوکار جدیدی را با
ظرفیتهای مطلوبتری شکل دهد.

▪جواد امام :بحث انتخابات تاکنون در شورای
عالیسیاستگذاریمطرحنشدهاست

با این حال جــواد امــام ،دبیرکل حزب ایثارگران
اصالح طلب به ایلنا گفت :مباحث انتخاباتی در
شورای هماهنگی و شورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبانمطرحنشدهاست.ویدرپاسخبهاین
سوالکهبرخیمدعیهستندکهاصالحطلبانقصد
تحریم انتخابات را دارند آیا چنین گمانهزنیهایی
صحیح است یا خیر؟ گفت :اصالحطلبان هنوز به
مباحثانتخاباتورودنکردهاندکهبخواهندتصمیم
بگیرنداگرتوقعاتشانبرآوردهنشدآنراتحریمکنند؛
چنین صحبتی درست نیست.سعید نورمحمدی،
عضوشورایهماهنگیجبههاصالحاتهمباتأکید
بر این که بنا بر این است که در انتخابات شرکت
کنیم مگر این که اتفاق خاصی بیفتد ،گفت :در
جلسات شــورای عالی سیاستگذاری و شورای
هماهنگیاحزاباصالحطلببحثشرکتنکردن
در انتخابات مطرح نیست.از سوی دیگر برخی
احزاب اصالح طلب نیز از پارلمان اصالحات به
عنوان سازوکار مطلوب این جریان برای حضور
در انتخابات یاد کرده اند .در همین زمینه ،حمید
مالنوری شمسی مدیر کل سیاسی وزارت کشور
و دبیر کمیسیون ماده  ۱۰احزاب درباره فعالیت
پارلماناصالحاتبهمهرگفت :هنوزنامهایتحت
عنوان تشکیل پارلمان اصالحات به ما نرسیده
اســت .وی افــزود :مــا در گذشته چیزی همانند
شورای عالی سیاست گذاری را هم داشتهایم ،این
عناوینبهمعناومفهومائتالفوجبههنیستوبرای
این که عنوان انتخابی معنا و مفهوم ائتالف ندهد،
تذکر میدهیم تا اصالح کنند.

خبر مرتبط

وزارتکشور :تشکلهایروحانیبرایفعالیتسیاسیبایدمجوزبگیرند

حمید مالنوری مدیر کل سیاسی وزارت کشور درباره وضعیت فعالیت انتخاباتی تشکلهای روحانی با
ن تشکلها حزب نیستند ،به اعتمادآنالین گفت :احزابی که بخواهند فعالیت سیاسی
تاکید بر این که ای 
کنندبایدمجوزداشتهباشندوخودراباقانوناحزابتطبیقدهند.دبیرکمیسیونماده 10قانوناحزاب
در پاسخ به این سوال که به هر حال برخی از این تشکلهای روحانی فعالیت انتخاباتی میکنند ،بیان
کرد :آن ها میتوانند به عنوان ائتالف یا جبهه مجوز بگیرند و فعالیت کنند .باید یک جبهه شکل بگیرد،
چندحزببیایندودرخواستدهندوباعنوانیتبدیلبهجبههشوندوفعالیتکنند،امااگرغیرازاینباشد
فعالیتشانغیرقانونیاست.اودربارهصحبتبرخیتشکلهایروحانیمانندجامعهروحانیتمبارزکه
میگویند چون تشکل آخوندی هستند ،نیازی به تطبیق با قانون احزاب ندارند ،گفت :این تشکلها اگر
فعالیت سیاسی نکنند ما با آن ها کاری نداریم ولی اگر فعالیت سیاسی کنند باید مجوز بگیرند.

هستند و از تروریستها حمایت و پشتیبانی میکنند ،برای
تعقیبقضاییاعالمکنندوقوهقضاییهجمهوریاسالمیایران
حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون سازوکاری را
ایجادکندوبراساسآناسامیاعالمشدهرابهعنوانسازمان
وافرادتروریستیتحتتعقیبومجازاتقضاییبراساسقانون
مجازاتاسالمیوسایرقوانینمربوطهقراردهد.نمایندگاندر
مصوبهایدیگردولترانیزموظفبهاقداماتمتقابلوقاطعبا
آمریکا کردند تا آمریکاییها نتوانند از هر گونه توان و امکانات
علیه منافع جمهوری اسالمی ایران استفاده کنند .همچنین
دولتموظفبهاقدامحقوقیعلیهآمریکادرمراجعبینالمللی
برای بی اثر کردن این اقــدام آمریکا شد .بر اساس تصمیم

نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،کلیه اشخاص حقیقی و
حقوقیکهبههرنحوازتصمیمواقداماتایاالتمتحدهآمریکا
تبعیت میکنند و از ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقالب
اسالمی خــودداری کنند مجرم محسوب شده و مستوجب
مجازاتتعزیریدرجه ۵تا ۸قانونمجازاتاسالمیمیشوند.
همچنینبا ۱۷۶رأیموافق ۳،رأیمخالفو ۲رأیممتنعاز
مجموع ۲۰۷نمایندهحاضردرمجلس،وزارتخارجهموظف
شدکهبرایتعطیلیپایگاههایآمریکاییدرمنطقهتالشکند.
وزارتاطالعاتهم مکلفشداسامیکسانیراکهدرتصمیم
آمریکامبنیبرتروریستنامیدنسپاهمشارکتداشتندبهقوه
قضاییهمعرفیکند.
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حمایت مجلس از ارتش جمهوری اسالمی
 ۲۵۲نماینده مجلس طی بیانیهای ضمن حمایت از ارتش
جمهوریاسالمیخواستارپرداختمطالباتآنهابراساس
قوانین جــاری شدند .در متن ایــن بیانیه آمــده اســت« :ما
نمایندگان خانه ملت در بحران زلزله کرمانشاه و سیل اخیر
شاهدوگواهبودیمکهدرمناطقسیلزدهمردمنیازمندیاری
نیروهایمسلحبودندکهارتشجمهوریاسالمیدرکنارسایر
نیروهای مسلح ،جزو اولین نیروهای امداد و نجات بود که در
کنار سایر نیروهای مسلح همانند دوران دفاع مقدس با تمام
توانخودپابهعرصهخدمتگذاشتندوامدادرسانیوخدمت
به مردم را سرلوحه کار خود قرار دادند و در دفاع از جان و مال
مردماینسرزمینمقدسلحظهایدرنگنکردند».

فراکسیونپیگیریسیاستهایاجراییگام
دومانقالبدرمجلستشکیلشد
محمد حسن فرهنگی نماینده تبریز در مجلس در جمع
خبرنگاران پارلمانی از تشکیل فراکسیون پیگیری
سیاستهای اجرایی گــام دوم انقالب با  170عضو در
مجلسخبرداد.ویبابیاناینکهاینفراکسیونقصدداردتا
توجهدولتومجلسرابهموضوعاتمهماینبیانیهجلبکند،
گفت:قراراستبرایموضوعاتمختلفیکهدربیانیهمطرح
شدهاست،کارگروههایتخصصیتشکیلواینموضوعاتبه
صورتنظاممنددرابعادمختلفپیگیریشود.

گالیهیکنمایندهازشایعهسکتهقلبیاش
پس از اعــام خبر بیهوشی نماینده قائمشهر در سلف
غذاخوری مجلس و اعالم شایعه سکته قلبی این نماینده
در هفته گذشته علی ادیانی با ابراز گالیه از اعالم شایعات
درب ــاره وضعیت جسمی خــود گفت :بنده سکته نکرده
بودم آن روز دندان خود را کشیده بودم و به دنبال آن تزریق
داشــتــم و بــه همین دلیل دچــار شــوک بــی حسی شــدم.
در پی بیهوشی ادیانی ،محمد جواد جمالی نوبندگانی که
خودپزشکعمومیاستویرامداواکردهواقداماتپزشکی
الزم را برای مداوای او قبل از رسیدن تیم پزشکی مجلس
انجامدادهبود.

واکنشمطهریبهکنایهیکنمایندهبهبرخی
نمایندگان
در جــریــان بــررســی ســـوال از وزیـــر نــفــت ،علی مطهری
نایب رئیس مجلس در واکــنــش بــه اظــهــارات نماینده
ایــذه مبنی بر استخدام تعدادی از نمایندگان خوزستان
مــجــلــس دهـــم در وزارت نــفــت گــفــت :هــیــچ کــــدام از
نــمــایــنــدگــان ای ــن اســتــان ج ــذب وزارت نــفــت نشدند.
وی با بیان این که نمایندگان به ادعای این نماینده اعتراض
کردهاندوگفتهاندکههیچکدامکارمندوزارتنفتنیستند،
خاطرنشانکرد:بهتربودآقایخادمیهماینحرفرانمیزد
چراکهاینحرفکنایهبهمجلسونمایندگاناست.

...
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معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد :آغاز
کادرسازی حوزه سیاسی در وزارت کشور
معاون سیاسی وزیر کشور از آغاز کادرسازی حوزه سیاسی
وزارت کشور خبر داد و گفت :این موضوع برای نخستین
بار در سیستان و بلوچستان اجرایی خواهد شد .به گزارش
ایرنا،جمالعرفعصرروزسهشنبهدرنشستبافرمانداران،
معاونانسیاسیوبخشدارانسیستانوبلوچستانافزود:ما
به عنوان مدیران سیاسی کشور باید بستری را فراهم کنیم
که کنشگران سیاسی در یک بستر امن کنشهای سیاسی،
اجتماعیو...خودراانجامدهند.معاونسیاسیوزیرکشور
انسجام،همبستگیوانتخاباتراازمسائلمهمکشورذکرو
اظهارکرد:مسئوالندستاندرکارحوزهبرگزاریانتخابات
بایدبامدنظرقراردادنقوانینومقرراتکارخودرابهدرستی
انجامدهندتادراینعرصهمهمهیچابهامیایجادنشود.عرف
همچنینازکادرسازیحوزهسیاسیوزارتکشورخبردادو
افزود:بهمنظورتامینوتربیتنیرویانسانیموردنیازحوزه
سیاسی طرح کادر سازی این حوزه برای نخستین بار در
سیستانوبلوچستاناجراییخواهدشد.
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