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چمران :کار جبهه مردمی به صورت
کشوری ادامه دارد

...

ویژه های خراسان
مجوز دولت به یک وزارتخانه برای خرید
پژوی  200میلیونی
بر اساس ابالغیه روزهــای اخیر یک مقام مسئول به یکی از
اعضایاقتصادیکابینه،اعالمشدهاستحسبموافقتهیئت
وزیران،مجوزخریدسهدستگاهخودرویسوزوکیویتاراویک
دستگاه سواری پژو  508صادر شده است که بر این اساس،
خودروهایموضوعاینمجوزازشمولمحدودیتهایمندرج
در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  1396کل کشور در
خصوصلزومخریدخودرویداخلیبهتعدادخروجخودروهای
ســـواری فــرســوده از چرخه فعالیت ،مستثنی شــده انــد.

شروط ایران برای مشارکت اتباع خارجی
در موسسات اعتباری داخلی
با توجه به ضرورت مشارکت و در عین حال نظارت بر نحوه
فعالیت و سرمایه گذاری اشخاص خارجی در کشور به ویژه
در امور بانکی ،مقرر شده با پیشنهاد یکی از مسئوالن کابینه
که قرار است به زودی توسط هیئت دولت به صورت رسمی
ابالغشود،اشخاصخارجیمتقاضیمشارکتدرموسسات
اعتباری و بانکی داخلی ،فقط در صورت داشتن شرایطی
چون شفاف بودن منشأ سرمایه ،حسن شهرت و توانمندی
مالی و نداشتن تابعیت کشورهای متخاصم با جمهوری
اسالمیایران،امکانسرمایهگذاریخواهندداشت.

...

چهره ها و گفته ها
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
گفت:تالشمسئوالنایناستکهبااستدالل،منطق
و گفتوگو ،اجازه ندهند که غرب و آمریکا هرکاری
انجام دهند .وی افــزود :ما دنبال این
هستیم که فضای بینالمللی را
علیه آن ها بسیج و افکار عمومی
را سامان دهی کنیم ،اما با این
وجــــود بــــرای روزهــــای
ســخــت ه ــم بــرنــامــه
داریم / .ایسنا
فاطمه طباطبایی همسر مرحوم سید احمد
خمینی طی سخنانی با بیان این که رفق و مدارا با
خود و دیگران از توصیه های امام است که مغفول و
مهجور مانده است ،گفت :رفق و مدارا درانجام همه
کارها الزم است چه درباب معاشرت با مردم و انجام
کارهای دنیوی و چه راجع به امور
دینی و هدایت و ارشــاد خلق
به ویــژه در باب امر به معروف
و نهی از منکر و چه در باب
ریــاضــت نــفــس و سلوک
الی ا / ...جماران

مخالفت دادستان کل کشوربا طرح ،انتقاد علی مطهری و پاسخ یک نماینده

طرح اعاده اموال ،در مجلس مطرح نشد

دادستان کل کشور :مطمئن هستم در اجرا به جایی نخواهیم رسید

به رغم این که تهیه کنندگان
طرح دو فوریتی «اعــاده اموال
نــامــشــروع مــســئــوالن» اعــام
کرده بودند ،این طرح در جلسه
دیروز یک شنبه مجلس مطرح
می شود ،این اتفاق رخ نداد که
این موضوع انتقاد چند نماینده
را برانگیخت .پژمانفر نماینده
مــردم مشهد و کــات با اشــاره
به ماده  159آییننامه داخلی مجلس گفت :در
تبصره این مــاده که دربــاره طرحها و لوایح چند
فوریتی اعم از دو یا سه فوریتی است ،هیئت رئیسه
موظفبودهحداقلیکساعتپیشازطرحفوریت
آن ها در جلسه علنی ،این طرحها را تکثیر و در
اختیار نمایندگان قرار دهد.
دلخوش نماینده صومعهسرا نیز اخطار مشابهی را
مطرحکرد.درمقابلپزشکیاننایبرئیسمجلس
که ریاست جلسه را برعهده داشت ،با بیان این که
قرار نیست هیئت رئیسه تقصیر را بر گردن کسی
بیندازد ،افزود :طرحی به عنوان اعاده طرح اموال
نامشروع توسط نمایندگان در چند روز گذشته با
امضا توسط نمایندگان ارائه شد .فارغ از این که
این طرح چه مزیت ها و نقایصی دارد اما این طرح
به سرعت چاپ شد که بنده نیز جزو امضاکنندگان
این طرح بودم .اما این سوال پیش می آید چگونه
 20تا 30طرحیکهدرهیئترئیسهدرنوبتاست
باید روال خود را طی کند اما برخی طرح ها این
گونه نیست .به گزارش خانه ملت وی افزود :پیش
از عید فرصتی برای بررسی طرح دو فوریتی اعاده
اموال نامشروع مسئوالن وجود ندارد.
قاضی زاده نماینده دیگر مشهد نیز با اشاره به این
کهاینطرحچاپوتوزیعشدتابررسیآندردستور
جلسه یک شنبه (دیروز) صحن علنی مجلس قرار
گیرد ،گفت :اما آقایان دلخوش ،موسوی و دهمرده
معترضبودندکهطرحهایدوفوریتیآنهاپیشاز
اینطرحدرنوبتکارصحنقرارداشتهاستونوبت
بررسی طرح آن هاست.

▪دادستان کل کشور :مطمئن هستم در اجرا به
جایینخواهیمرسید

درعینحالواکنشهابهطرحاعادهاموالهمچنان
ادامه دارد .حجت االسالم و المسلمین منتظری
دادستان کل کشور در پاسخ به علت مخالفت اش
با این طرح ،گفت :بنده مخالف طرح هستم ،پیدا
کردناینهمهمسئولازابتدایانقالبتابهامروز،
معضل بسیار بزرگی است بنابراین مطمئن هستم
در اجرا به جایی نخواهیم رسید .به گزارش ایلنا
وی با بیان این که ازدیاد قانون برای اجرای قوانین
مشکلایجادمیکند،ادامهداد:قانونرسیدگیبه
دارایی مقامات سال 94بهتصویب رسید ،بنابراین
سهسالازتصویباینقانونمیگذرد؛بهطوریکه
بینمجلسوشوراینگهباناختاللوجودداشت،
موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای
بررسیهای بیشتر کشیده شد و نظرات مختلفی
مطرح شد و تجزیه و تحلیلهای جامعی بهعمل
آمد .وی ادامه داد :مسئوالن عالی قضایی چندین
جلسه بهصورت متوالی برگزار کردند بهطوری
که مشخص شد در اجرا با مشکالت جدی مواجه
میشویم .رئیس قوه قضاییه به این نتیجه رسید که
اجرای آییننامه با این قانون مشکل ایجاد میکند
بنابراین متأسفانه قانون اکنون مانده است ،آوردن
قانوندیگرقطع ًامشکالتفراوانیایجادمیکند.
▪مطهری :در این طرح به اطالعات سپاه نقش
زیادی داده شده است

مطهری نایب رئیس مجلس هم این طرح را موجب

بیاعتمادی مــردم بــه نظام و
بدبینی به مسئوالن دانست
و در یادداشتی ،نوشت« :یک
طرح تبلیغاتی و بلکه انتخاباتی
است و اهداف سیاسی را دنبال
میکند .این طرح نوعی بدبینی
به مقامات و مسئوالن جمهوری
اسالمی از ابتدا تا امــروز را به
مردم القا میکند درحالی که
مقامات و مسئوالن جمهوری اسالمی در مجموع
پاکدست و سالم بودهاند و اقلیت ناچیزی ممکن
استدچارتخلفاتیشدهباشندکهراهقانونیبرای
رسیدگی به تخلفات آنها باز است ».به گزارش
ایسنا وی مدعی شد :در این طرح رسیدگی به
اموال فرماندهان و مدیران ارتش و سپاه و نیروی
انتظامی و دفتر رهبری و دستگاههای زیرمجموعه
رهبری نیامده و این یک تبعیض است .همچنین
در این طرح به اطالعات سپاه نقش زیادی داده
شده است در حالی که نهاد رسمی اطالعات که
در قانون اساسی آمــده وزارت اطالعات است.
اطالعات سپاه وظیفه مبارزه با مخالفان مسلح
نظام را دارد و ورود آن به این مسائل صالح نیست.
▪پورمختار:بررسیهایمفصلانجامخواهدشد
تاقابلیتاجراداشتهباشد

بــه گـــزارش تسنیم محمد علی پورمختار در
اظهارنظری دیگر در دفاع از این طرح ،با اشاره
به استقبال مردم از آن گفت« :این طرح یک بار
روانی نیز دارد و در پاسخ به مخالفان که مدعی
بودند ،این طرح غیر قابل اجراست باید گفت
معدود افرادی که درپی ثروت اندوزی غیر موجه
هستند ،احساس خطر خواهند کرد ».وی اظهار
کرد« :یکی دیگر از دالیل مخالفان این است که
در طول  ۴۰سال امکان ارزیابی و بررسی وجود
نداردبنابراینچونممکناستاینموضوعقدری
سخت باشد ،بررسی های مفصل و ارائه راهکار
خواهد شد تا قابلیت اجرا داشته باشد».

فارس  -عضو هیئترئیسه جبهه مردمی با بیان این که اطالعرسانی نشدن برخی تصمیمات به این معنی نیست که ما کار جبهه را تعطیل کردهایم ،افزود :مگر احزاب
دیگر در کشور چه کار میکنند ،ما هم همان کار را با شدت بیشتری انجام میدهیم.مهدی چمران  ،با اشاره به برگزاری جلسه هیئت رئیسه گفت :در این جلسه درباره
سامان دهی استانها ،تشکیالت و جلسه آینده شورای مرکزی و همچنین مسائل دیگری که مربوط به کمیته سیاسی و کمیته رسانه بود ،بحث و تبادل نظر کردیم.

اظهارنظرها درباره علت حضورنیافتن
رؤسای قوا در جلسات مجمع

گنجی :حضورنیافتن سران قوا در اعتراض به حضور
احمدی نژاد است
ظهرروزگذشتهعزتا...ضرغامی،رئیساسبقصداوسیما،بااشارهبهبرخی
شایعاتدربارهعلتحضورنیافتنرؤسایقوادرجلساتمجمعبهدلیلحضور
رئیسجمهورسابق،ازآنهاخواستحرمتحکمرهبریرانگهدارند.دیروز
عبد ا ...گنجی ،مدیرمسئول روزنامه «جوان» در سرمقاله این روزنامه این
موضوع را مطرح کرده و مدعی شده بود «خبرهای متواتر حاکی از آن است
کهسرانسهقوهدرسهجلسهپیدرپیمجمعتشخیصمصلحتنظامحضور
نیافتهاند.همازتحلیلهاوهمازاخبارچنینبرمیآیدکهشرکتنکردنآنان
درجلساتمجمعدراعتراضبهحضوراحمدینژاداست».ویدرتوضیحاین
ادعایخودنوشت«:اگرعلتحضورنیافتنمنظموهماهنگآناندراعتراض
به چرایی حضور احمدینژاد در این جلسات است باید گفت شما عین ًا از
منطقاحمدینژادبهرهبردهایدیامنطقویراتوجیهوقابلپذیرشکردهاید.
احمدینژادباشخصیسازیمسائلبارؤسایقواوبهخصوصدستگاهقضابه
آنانهجمهمیکندوحتیبرایشمهمنیستکهمنصوبکنندهرئیسدستگاه
قضا(رهبری)دربارهسخنانویچهنظریدارد».
گنجی با اشــاره به این که در صورت صحت این خبر ،سران قوا هم مانند
احمدینژاد فکر میکنند ،نوشت :سیره رهبری مشخص است؛ ایشان
عضویت کروبی و موسوی را نیز تا پایان دورهشــان لغو نکردند .به گزارش
تسنیم عزت ا ...ضرغامی در کانال تلگرامی خود به این موضوع واکنش
نشان داد و نوشت :شایعات روزهای اخیر درباره شرکت نکردن سران قوا در
جلسه مجمع ،به دلیل اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد با هیچ معیاری
قابلپذیرشنیست.شایستهاستکهآقایانباحضورخوددرجلسهبعدییا
تکذیباینشایعات،حرمتحکموتوقعرهبریمعظمازآنانرانگهدارند.به
نوشتهضرغامیمهمترینمصلحتنظام،فهمودرکمصالحکشوروترجیح
آنبرمنافعفردی،گروهیوسیاسیاست.اعضایمحترممجمعتشخیص
مصلحتنظامبهویژهرؤسایقوابایدآیین هتمامنمایاینهویتباشند.
▪مجیدانصاری:سران 3قوهیادفاترآنهاپاسخدهند

درهمینحالمجیدانصاریعضومجمعتشخیصمصلحتنظامدرپاسخبه
اینپرسشکهآیاسرانسهقوهبهدلیلحضورمحموداحمدینژاددرجلسات
اخیر مجمع شرکت نکردهاند؟ گفت :خود سران سه قوه یا دفاتر آن ها باید
پاسخ گوی این موضوع باشند اما قبال هم پیش آمده بود که به دلیل مشغله
کارینتوانستندمنظمدرجلساتمجمعشرکتکنند .بهگزارشایسناوی
افزود:نمیدانمعلت حضورنیافتنسرانسهقوهدرچندجلسهاخیرمجمع
بهدلیلحضورآقایاحمدینژاداستیاخیر،اماعضویتدرمجمعتشخیص
مصلحتازایننظرکهباحکممقاممعظمرهبریاستایجابمیکندکهتمام
اعضاتالشکنند،درجلساتحضوریابند.

عبدا ...نوری :رفع حصر برای مردمی که نان شب ندارند ،اولویت نیست
وزیر کشور دولت اصالحات گفت :برای مردمی که نان
شب ندارند ،دغدغههایی مانند رفع حصر کمتر مطرح
است و هیچ کس انتظار ندارد کسی که چند جوان بیکار در
خانه دارد ،اولویت اش رفع حصر باشد .به گزارش ایسنا،
حجت االسالم عبدا ...نوری در دیدار با جمعی از دبیران و

نمایندگانتشکلهایدانشجوییگفت:امروزآنچهبیش
از همهاهمیت دارد ،نجات کشور از بحران های قابلپیش
بینیوغیرقابلپیشبینیاست .نگرانیجریاناصالحات
این است که نه تنها برای کاهش تهدیدها کوششی نمی
شودبلکه بسیاری از اقدامها یا اظهار نظرها ،تهدیدها را

تشدید میکند .این فعال سیاسی اصالح طلب افزود:
آیا عاقالنه است که در مقابل چنگ و دنداننشان دادن
ترامپ ودوستانش که به احتمالزیاد درصدد تجزیه ایران
هستند یا براندازانخارج نشین کهکسی نمی داندچه در
سردارند ،ساکت بود؟ و آیا دراینشرایط بحرانی ،عقالنی

است که اصالح طلبان هیچاقدام اصالح گرایانه و بهبود
خواهانه ای انجام ندهند؟ وی افزود:جای سوال است که
وقتیمسئوالن کشور می دانندمشکالت جدیو پیچیده
و بزرگی در کشور وجود دارد،ایجاد محدودیتبرای آقای
خاتمی و تداومحصر "آقایان مهدی کروبی ،میرحسین
موسوی و خانم رهنورد" ،چهکمکی به رفعمشکالت و
بحران های اساسی کشور می کند؟

خارج از دستور
محمد اکبری

ابراز نگرانی نمایندگان اصفهان در مجلس
از حوادث ورزنه
در پی برخی اتفاقات در شهرستان ورزنه بر سر انتقال آب به
استان یزد ،نمایندگان حوزه های انتخابیه استان اصفهان
در مجلس طی نطق ها ،تذکرها و اخطارهای شفاهی خود
در صحن مجلس به بیاعتنایی دولت به تأمین حقآبه این
استان و مشکالت شرق اصفهان به خصوص شهرستان
ورزنه انتقاد کردند  .حسن کامران دستجردی در مجلس
طی نطق میان دستور خــود با انتقاد از بی توجهی به
مشکالت آب کشاورزان شرق اصفهان گفت :کشاورزان
اصفهانی مردانگی کردند و در اغتشاشات اصفهان حضور
نیافتند و با اغتشاش گران هم برخورد کردند .وی با طرح
اتهامات تند علیه وزارت نیرو درباره سهم آب کشاورزان
اصفهانی خاطرنشان کرد :پیش از این تذکر داده بودیم
که اگر اتفاقی بیفتد مسئولیت اش با وزارت نیرو و شخص
وزیر است .کامران تصریح کرد :من برای مدیران ارشد
نظام متأسفم که از این ها عذرخواهی نکردند .این مردم
صدقه نمی خواهند ،می گویند اگر آب منطقه آن ها را به
فوالد و ذوب آهن و پاالیشگاه داده اید ،حداقل پولش را به
آن ها بدهید .وی گفت :رئیسجمهور در زمان انتخابات به
اصفهان آمد و قولهایی برای بهبود وضعیت زاینده رود داد
که هنوز عملیاتی نشده است .حسینعلی حاجی دلیگانی،
ناصر موسوی الرگانی و حمیدرضا فوالدگر نیز در تذکرهای
مشابهی از شرایط پیش آمده در حوزه آب کشاورزان استان
اصفهان انتقاد کردند.

...

درحاشیه
درخواست کارگران از وزارت کشور برای
برگزاری راهپیمایی
ایلنا -تشکلهای کارگری در نامههای جداگانهای به
معاونت سیاسی وزارت کشور ،خواستهاند با راهپیمایی
کارگران از خانه کارگر به سمت میدان بهارستان و تجمع
در برابر مجلس در روز سهشنبه  22اسفند مصادف با
استیضاح علی ربیعی وزیرکار موافقت شود.

عیادت نماینده رهبر انقالب از آیت ا ...یزدی
ایسنا  -آیتا ...یزدی در یکی از بیمارستانهای تهران
بستری شد .براساس این گزارش حجتاالسالم محمدی
گلپایگانی به نمایندگی از رهبر انقالب از رئیس جامعه
مدرسین ،عیادت و با ابــاغ ســام رهبر معظم انقالب
اسالمی ،برای ایشان دعا و آرزوی سالمتی کرد.

...
خبر

واکنش شورای نگهبان به اظهارات ذوالنور
ایسنا  -در پی اظهارات ذوالنور درباره عملکرد شورای
نگهبان ،روابط عمومی این شورا اعالم کرد :در پی انتشار
برخی اخبار که حاوی گمانهزنیهایی درباره نحوه عملکرد
شورای نگهبان در مقاطع مختلف است ،به اطالع مردم
شریف ایران اسالمی میرساند که مواضع نهاد شورای
نگهبان صرفا از طریق سخنگوی این شورا یا اطالعیههای
رسمی اداره کل روابط عمومی اعالم میشود.
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