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جهانگیری اعالم کرد
۴ نشست سران قوا در حضور رهبری درباره 
آسیب های اجتماعی

معاون اول رئیس جمهور گفت: در س��ال جاری ۴ جلسه در 
حضور رهبر انقالب و مسئوالن عالی رتبه در ارتباط با آسیب های 
اجتماعی داشتیم و تاکید شد که همه باید بسیج شوند تا جلوی 

این مشکالت گرفته شود.

اس��حاق جهانگیری در نخس��تین همایش ملی صبر، اظهار 
داشت:. تحقق ۳ فاکتور صلح، بخشش و رضایت در جامعه، می تواند 
جلوی بسیاری از مشکالت را بگیرد. وی نبودن روحیه بخشش و 
صبوری را باعث آس��یب جدی به جامعه دانست و افزود: آسیب، 

در نبودن چنین جامعه ای توس��عه پیدا می کند؛ در سال جاری ۴ 
جلسه در حضور رهبر انقالب و سران سه قوه و مسئوالن عالی رتبه 
در ارتباط با آسیب های اجتماعی داشتیم و تاکید شد که همه باید 

بسیج شوند تا جلوی این مشکالت گرفته شود.

با نزدیک ش��دن به انتخابات 
دو گــزارش 

گروه سياست
ریاست جمهوری، جریان ها و 
برگزاری  سیاسی،  تشکل های 
نشست ها و جلسات هم اندیشی برای تعیین راهبردها 
و نامزده��ای انتخابات��ی را در دس��تور کار خود قرار 
داده ان��د ت��ا هرچه زودت��ر و جدی ت��ر فعالیت های 

انتخاباتی خود را وارد فاز عملیاتی کنند.
ب��ا این ح��ال در هفته ه��ا و روزهای گذش��ته 
تکاپوی سیاس��ی زیادی در دل تشکل های سیاسی 
ب��رای تعیی��ن سیاس��ت های انتخابات��ی در جریان 
بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که به نظر می رسد 
اصولگرایان با استفاده از تجربیات گذشته زودتر وارد 
مس��یر انتخابات ش��ده اند و تصمیم دارند با معرفی 

نامزد واحد تجربه سال 92 را تکرار نکنند. 
اصولگرایان با تش��کیل جبهه مردمی نیروهای 
انقالب درصدد حضور منسجم و متحد در انتخابات 
هس��تند؛ این در حالی است که جناح رقیب متصور 
اس��ت اصولگرایان با چندین کاندی��دای اصولگرا در 
رقابت ه��ای انتخاباتی حض��ور می یابند و در صحنه 
مناظرات از چند جانب به ش��خص روحانی حمله ور 
می شوند تا بتوانند وی را از پای درآورند و در نهایت، 
همگی آنها به نفع یک نفر از خودشان کنار می روند. 
اما روندهای حاکم بر ای��ن جبهه خالف این ادعا را 
نش��ان می دهد و گویای این اس��ت ک��ه این جبهه 
اصرار دارد که ب��ا کاندیدای واحد وارد عرصه رقابت 

انتخاباتی در سال 96 شود.
مسأله مهم این است که جبهه مردمی نیروهای 
انقالب فع��اًل از رونمایی کاندی��دای اصلی خود، به 
منظ��ور مصون مان��دن از اقدام��ات تخریبی جریان 

رقیب، خودداری می کند. 

مشکالت روبه روی وحدت اصولگرایان
ب��ا این وجود،  وح��دت موردنظر ای��ن جبهه از 
سوی دو طیف زیر مجموعه اصولگرایی موردچالش 

قرار گرفته است:
1- جبهه پایداری و بویژه شخص سعید جلیلی، 
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و از کاندیداهای 
انتخابات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری: 
این��ان که در انتخابات گذش��ته معتق��د به عمل به 
تکلی��ف صرف بودند و انتخ��اب اصلح ولو در صورت 
نداشتن مقبولیت کافی را تکلیف خود می دانستند، 
اکن��ون نیز به نظر می رس��د که درصدد تکرار همان 
فرمول سال 92 هستند و از این رو تاکنون حاضر به 

ائتالف با جبهه مردمی نیروهای انقالب نشده اند.
2- احمدی نژادی ها: این طیف که البته خود را 

اصولگ��را نمی دانند، اما به لحاظ س��بد رأی و پایگاه 
اجتماع��ی با اصولگرای��ان اش��تراک دارد، علی رغم 
نهی ش��خص احمدی نژاد از حض��ور در رقابت های 
انتخاباتی و اعالم وی در روزهای اخیر مبنی بر اینکه 
در انتخابات آتی از کس��ی حمایت نخواهم کرد، در 
روزه��ای اخیر با مطرح کردن حمید بقایی و حضور 
احمدی ن��ژاد و مش��ایی در کنار وی در مراس��م روز 
درخت کاری، س��از جدایی از جبهه مردمی نیروهای 
انق��الب را کوک کرده و درصدد حضور مس��تقل در 
انتخاب��ات آتی هس��تند. هرچند باتوجه به س��وابق 
بقای��ی، تردید جدی در اح��راز صالحیت وی وجود 
دارد، ام��ا صرف ابراز وجود ای��ن طیف و عدم ائتالف 
آنها با جبهه مردمی، حاوی پیام  معنادار و ش��فافی 
است. یکی از احتماالت این جریان معرفی کاندیدای 
اصلی به صورت مجزا و ش��خصی غیر از بقایی است 
و در حقیق��ت بقایی فضای جریان احمدی نژاد را در 
اف��کار عمومی آماده می کن��د و کاندیدای اصلی در 
دقیقه 90 و برای تخریب نشدن وارد عرصه می شود. 
به هر حال نکته مهم و قابل توجه این است که این 
جریان تالش می کند س��بد رأی و پایگاه اجتماعی 
خود را در اختیار جبهه مردمی نیروهای انقالب قرار 
ندهد. در این میان بس��یاری عقیده دارند که حضور 
کاندیداهای منس��وب به احمدی نژاد چندان جدی 
نیست و به نظر نمی رسد بتوانند نقش قابل توجهی 

را ایفا کنند.
در این میان مش��کالتی نیز ب��رای اصولگرایان 
وج��ود دارد از جمل��ه یک��ی از مش��کالت ب��زرگ 
اصول گرای��ان در این س��ال ها این اس��ت که تقریبا 
همه جریان های راس��ت گرا خ��ود را اصول گرا تر از 
بقیه می داند و بر این باور است که دیگران باید نظر 
آنه��ا را به عنوان »حجت« قبول کنند. نکته دیگری 
ک��ه باید ب��ه آن توجه کرد این معناس��ت که برخی 
از اصول گرای��ان مانند ناط��ق و الریجانی از حامیان 
جدی حس��ن روحانی در انتخابات اردیبهش��ت 96 

هستند 

تحرکات جبهه متحد نیروهای 
انقالب اسالمی

ب��ا هم��ه ای��ن اوص��اف اکثرا 
اصولگرای��ان در مصاحبه های خود 
تاکید کرده اند ک��ه از هر ظرفیتی 
که برای هم افزای��ی در همگرایی نیروهای انقالب و 
اصولگرا اس��تقبال می کنند و معتقدند روند فرآیند 
همگرایی اصولگرایان از همین مسیر می گذرد تا در 
این فرآیند ویژگی ها و امتیازات نامزد خود را مطرح 

و انتخاب اصلح صورت پذیرد.
در این میان رئیس هیات رئیسه شورای مرکزی 
جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی درباره دیدار 
اعض��ای ای��ن جبهه با علم��ا و مراجع عظ��ام اظهار 

داشت: ما انشااهلل به زودی دیداری خواهیم داشت.
حجت االسالم والمسلمین محمدحسن رحیمیان 
با بی��ان اینک��ه بنا داری��م خدمت برخ��ی مراجع و 
شخصیت های برجسته حوزوی برسیم، از دیدار جبهه 

مردمی با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خبر داد.
رئیس هیات رئیس��ه ش��ورای مرک��زی جبهه 
مردم��ی نیروهای انقالب اس��المی تصری��ح کرد: ما 
ب��ه زودی خدم��ت ارکان و اعض��ای اصل��ی جامعه 
مدرس��ین خواهیم رس��ید و گ��زارش کار جبهه را 

خدمتشان تقدیم می کنیم.

اعضای جبهه مردمی نیروهای 
انقالب اسالمی، درد دین و 

انقالب دارند
از س��وی دیگر دبیرکل جامعه 
روحانی��ت مب��ارز ب��ا بی��ان اینکه 
ش��ناخت من از جبهه مردمی نیروه��ای انقالب این 
است که انسان های شایس��ته ای هستند که دور هم 
جمع شده اند، گفت: افراد این جبهه درد انقالب و دین 

را دارند و انشا اهلل خداوند یاری شان خواهد کرد.
آی��ت اهلل محمدعل��ی موحدی کرمان��ی درب��اره 
روند انس��جام و وحدت نیروهای انقالب اسالمی در 
جبهه مردمی اظهار داش��ت: آنچه بن��ده می بینم و 
از این جبهه ش��ناخت دارم این است که انسان های 

شایسته ای دور یکدیگر جمع شده اند.
آیت اهلل موحدی کرمانی تاکید کردند: افراد این 
جبه��ه درد انق��الب و درد دین را دارند و انش��ا اهلل 

خداوند هم یاری شان خواهد کرد.

فعالیت های استانی
نیروهای  مردم��ی  دبیر جبهه 
انقالب اس��المی در استان لرستان 
با اشاره به فعالیت های استانی این 
جبهه گفت: فرآیندی طراحی شده 
تا کار تش��کیالتی از پایین به باال شکل بگیرد و این 

ب��ر خالف تمام رویه های قبلی اس��ت که یک عنصر 
سیاس��ی در مرکز تصمیمی می گرفت و به استان ها 

ابالغ می کردند.
بهرام بیرانوند با اشاره به روند فعالیت این جبهه 
در اس��تان متبوعش و روند وحدت نیروهای انقالب 
در سراسر کش��ور اظهار داشت: اصولی که جبهه بر 
آن بنا شده این است که تالش شود در درون جامعه 
به یک اتفاق نظر برسد، بنابراین وحدت نیروها مورد 
توجه ما اس��ت و از سوی دیگر یکی از کار ویژه های 

جبهه مردمی ورود به عرصه انتخابات است.
بیرانوند ادامه داد: قرار شده است جبهه مردمی 
برای انتخابات ریاس��ت جمهوری به کاندیدای واحد 
برس��د تا مردم سردرگم نش��وند،  لذا ما فردی را به 
عنوان نماینده جبهه به مردم معرفی خواهیم کرد. 

 دبیر جبهه مردمی نیروهای انقالب اس��المی در 
استان لرس��تان با اش��اره به فعالیت های استانی این 
جبهه گفت: فرآیندی طراحی شده تا کار تشکیالتی از 
پایین به باال شکل بگیرد و این بر خالف تمام رویه های 
قبلی است که یک عنصر سیاسی در مرکز، تصمیمی 
می گرفت و بعد به استان ها ابالغ می کردند، در فرآیند 
جدی��د جمع کثیری از نخبگان که آنها نیز براس��اس 
انتخابات مشخص شده اند، کار را به دست گرفته اند و 

در تمام استان ها مجامعی تشکیل شده است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��رای کنگ��ره دوم که 17 
فروردین برگزار می شود، نمایندگان استان ها حضور 
خواهند داش��ت،  افزود: تشکیالت اس��تان ها به این 
ش��کل اس��ت یک ش��ورای مرکزی دارند که از هر 
شهرس��تان در آن یک نماین��ده وجود دارد و برخی 
نخبگان اس��تان و نخبگان قش��ری نی��ز آنجا حضور 
دارند و در هر شهرس��تان یک هیأت رئیس��ه وجود 

دارد که تشکیالت را اداره می کند.

 جبهه مردمی
پس از انتخابات در سراسر 

کشور باقی می ماند
در همی��ن حال دبی��ر کمیته 
نیروهای  مردمی  جبهه  استان های 
انقالب اسالمی گفت: جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اس��المی فق��ط برای انتخاب��ات نیام��ده  و از این رو 

تشکیالت آنها پس از انتخابات نیز در سراسر کشور 
باقی خواهد ماند.

محمدصالح جوکار با اشاره به انسجام نیروهای 
انق��الب در سراس��ر کش��ور و س��ازوکار جمنا برای 
وحدت، اظهار داش��ت:  ما امروز در تمام اس��تان ها و 
شهرس��تان ها ساختار و تش��کیالت داریم و از طرف 
دیگر مجمع شهرس��تانی تش��کیل و شورای استانی 
نیز ش��کل گرفته است. وی با بیان اینکه کمیته های 
مختلف که برای جبهه در نظر گرفته ش��ده تشکیل 
ش��ده اند، ادامه داد: در س��طح شهرستان ها، شورای 
اصلی در س��طح محالت حضور دارند که خودش��ان 

انتخابات نمایندگان را برای مجمع برگزار کرده اند.
دبیر کمیته اس��تان های جبهه مردمی نیروهای 
انقالب اس��المی تصریح کرد: ما از لحاظ س��از و کار 
رسیدن به گزینه واحد هم در بحث زیرساختی و هم 
اقدام عملی تا کن��ون اقدامات خوبی انجام داده ایم، 
بنابراین پس از برگزاری مجمع اول با حضور ۳ هزار 
نفر از اعضا که نمایندگان سراس��ر کش��ور بودند، در 
مجمع دوم 5 نفر از کاندیداها مشخص خواهد شد. 
وی با بیان اینکه جبهه فراگیر مردمی با حضور 
خود مردم و معتمدین آنها تشکیل شده است، خاطر 
نشان کرد:  تش��کیالت جبهه با کمک خود مردم در 
سراس��ر کشور ایجاد شده و در سطح اقشار نیز همه 
آنها دارای سازمان دهی و تشکیالت بوده و در مجمع 

ملی نیز نماینده خواهند داشت.
جوکار یادآور شد: نشست هماهنگی ستادهای 
اس��تانی و اقش��اری جبهه مردمی ب��ه منظور نحوه 
تعامل و هماهنگی آنها برگزار ش��د و س��از و کارها 
برای رس��یدن به کاندیدای واحد در نظر گرفته شد، 
بنابر این امیدواریم یک مسیر نجات بخش ملی برای 

کشور و مردم پیدا کرده باشیم. 
عضو ش��ورای مرکزی جبه��ه مردمی نیروهای 
انقالب اسالمی افزود: امروز در حوزه های اقتصادی، 
فرهنگ��ی، اجتماع��ی و خأله��ای موج��ود بحث و 
تب��ادل نظ��ر ص��ورت می گی��رد و این جلس��ات به 
صورت هم اندیشی اس��ت که با حضور همه اقشار و 
کارشناسان برگزار می ش��ود تا در برنامه های آینده 

جبهه و نیز معرفی کاندیدای مطلوب مؤثر باشد.
وی درباره اس��تمرار کار جبه��ه پس از انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری اظهار داش��ت: جبه��ه مردمی 
نیروهای انقالب اسالمی فقط برای انتخابات نیامده  و 
از این رو تشکیالت آنها پس از انتخابات نیز در سراسر 
کشور باقی خواهد ماند و تیم هایی که الزم است برای 
خدمت رس��انی به مردم و پیگیری مطالبات از دولت 

مستقر را داشته باشند، مورد توجه خواهد بود. 

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با وارد 
دانس��تن اخطار نماینده قائمشهر، طرح »برگزاری 
علن��ی دادرس��ی درب��اره جرایم اقتص��ادی« را از 

دستور کار مجلس خارج کردند.
در ادامه جلس��ه علنی روز سه ش��نبه مجلس 
بررس��ی گزارش کمیس��یون قضایی و حقوقی در 
مورد طرح الح��اق یک تبصره به ماده ۳5۳ قانون 
آئین دادرس��ی کیفری درخص��وص اجرای علنی 
دادرس��ی درباره جرایم اقتصادی در دس��تور کار 

صحن علنی مجلس قرار گرفت.
پ��س از آنک��ه مخالفان و موافق��ان این طرح 
نظرات خ��ود را بیان کردند، س��یدعلی ادیانی راد 
نماینده قائم شهر با اعالم اخطار قانون اساسی این 

طرح را مغایر اصل ۳7 قانون اساسی اعالم کرد.
وی گفت: طبق قانون اساسی تا زمانی که جرم 
فرد ثابت نش��ده است نباید دادگاه به صورت علنی 
برگزار ش��ود. در نتیجه، اخطار وی به رأی مجلس 
گذاش��ته ش��د و نمایندگان ب��ا 116 رأی مخالف، 
۳7 رأی مخال��ف و 5 رأی ممتنع از مجموع 196 
نماینده حاضر در مجلس این اخطار را وارد دانسته 

و طرح فوق از دستور کار صحن علنی خارج شد.

 نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق
و تفحص از شهرداری تهران مخالفت کردند

جلس��ه علنی دی��روز مجلس به ریاس��ت علی 
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی برگزار شد.

نماین��دگان در این جلس��ه بررس��ی طرح رد 
تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران را در 
دستور کار خود داش��تند که با با تقاضای تحقیق 
و تفح��ص از ش��هرداری تهران مخالف��ت کردند. 
نمایندگان مجلس ب��ا 1۳2 رأی موافق با گزارش 
کمیس��یون عمران مبنی بر رّد تقاضای تحقیق و 

تفحص از شهرداری تهران مخالفت کردند.
کمیسیون عمران مجلس پیش از این تقاضای 
تحقی��ق و تفحص از ش��هرداری تهران را رد کرده 
بود و در نشس��ت علنی دیروز پارلمان گزارش این 
کمیس��یون مبنی بر رّد تقاضای تحقیق و تفحص 
به رأی وکالی ملت گذاش��ته ش��د که نمایندگان 
نی��ز با 1۳2 رأی موافق، 90 رأی مخالف و 5 رأی 
ممتن��ع از 2۳۳ نماینده حاضر در صحن علنی، با 

گزارش رّد تحقیق و تفحص موافقت کردند.
محم��ود صادق��ی نماین��ده مردم ته��ران در 
س��خنانی به عنوان متقاض��ی تحقیق و تفحص از 
ش��هرداری تهران، اظهار داشت: برخی نمایندگان 
ک��ه خواس��تار این تحقی��ق و تفح��ص بودند در 
س��ه حوزه ف��روش تراکم، فروش ام��الک و تغییر 
کاربری ه��ا از ش��هردار تهران س��واالتی را مطرح 
کردند که از پاس��خ های وی قانع نش��دیم. وی با 
بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس باید از وزارت 
مسکن درباره تخلفات شهرداری استعالم می کرد، 
تصریح کرد: گزارشاتی نشان می دهد که تهران به 
صورت غیرقانونی در حال فروخته ش��دن از سوی 

شهرداری است تا کسب درآمدهایی انجام شود.

 تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت
باید در دستور کار صحن علنی قرار گیرد

نماینده ارومیه در مجلس معطل ماندن شش 
ماه��ه تحقی��ق و تفح��ص از وزارت بهداش��ت در 
کمیسیون بهداشت را خالف عدالت خواند و گفت: 
تحقیق و تفحص از وزارت بهداش��ت و درمان باید 

در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.
ن��ادر قاضی پور در اخطاری با اس��تناد به بند 
9 اصل س��وم قانون اساسی، با اش��اره به رّد طرح 
تحقی��ق و تفحص از وزارت بهداش��ت و درمان در 
کمیس��یون بهداشت پس از 6 ماه در نوبت ماندن، 
اظهار داش��ت: همکارمان آقای قاضی زاده هاشمی 
اج��ازه انجام تحقیق و تفحص از وزارت بهداش��ت 

و درمان را ندادند.
وی معطل ماندن 6 ماهه تحقیق و تفحص از 
وزارت بهداش��ت و درمان در کمیسیون را خالف 
عدال��ت خواند و با ابراز خرس��ندی از موافقت این 
کمیسیون با تحقیق و تفحص سوم از موضوع غذا 
و دارو، گفت: در جلس��ه علن��ی باید طرح موضوع 
تحقیق و تفحص سوم از وزارت بهداشت و درمان 

در دستور کار صحن علنی قرار می گرفت.
الریجانی در پاس��خ به این اخط��ار قاضی پور 
توضی��ح داد: موض��وع مورد بحث و بررس��ی قرار 

خواهد گرفت.

دولت گزارشی را از کارهای انجام شده در 
سال ۹۵ در حوزه اقتصاد مقاومتی ارائه کند

نماینده م��ردم کرج در مجل��س گفت: دولت 
گزارش��ی را درخصوص اقدامات انجام شده در سال 

95 درخصوص اقتصاد مقاومتی به مردم ارائه کند.
 محمدجواد کولیوند در نطق میان دستور خود 
در جلسه علنی مجلس افزود: با توجه به نامگذاری 
س��ال 95 به نام »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« 
از س��وی رهب��ر معظم انقالب، دولت گزارش��ی را 
برای اطالع ملت ش��ریف ایران اسالمی صادر کند، 
این گزارش می تواند وضعیت اقتصادی کش��ور را 
ترسیم کند. وی اظهار داشت:  درخواست و مطالبه 
جدی مردم ش��ریف ایران اسالمی رسیدگی سریع 
به وضعیت معیشتی مردم و یافتن راه حل اجرایی 

و عملی برای اشتغال است.

تصویب کلیات الیحه تشکیل هیأت های 
انضباطی رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح

نماین��دگان مجل��س ب��ا 1۴1 رأی مثب��ت 
ب��ا کلی��ات الیحه تش��کیل هیأت ه��ای انضباطی 
رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای 

مسلح موافقت کردند. 
این الیحه ک��ه کلیات آن با 1۴1 رأی موافق، 
21 رأی مخال��ف و 1 رأی ممتنع از مجموع 206 
نماین��ده حاضر در مجلس رس��ید، دارای 6 فصل 
کلی��ات، هیأت ه��ای ب��دوی، هی��أت تجدیدنظر، 
مقررات مش��ترک، شکایات و س��ایر مقررات بوده 
و مق��رر می دارد که برای رس��یدگی ب��ه تخلفات 
انضباطی کارکنان ش��اغل در نیروهای مس��لح که 
برای آنان پیش��نهاد تنبیهات انضباطی محرومیت 
از ترفی��ع، تنزیل درجه یا رتبه یا عناوین مش��ابه، 
معافی��ت یا اخراج از خدمت می ش��ود و همچنین 
رس��یدگی به ش��کایات کارکنان در امور خدمتی، 
هیأت های ب��دوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان 
نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل می شود.

الیحه بازگشایی مدارس اعالم وصول شد
هیأت رئیسه مجلس در جلسه پارلمان الیحه 

بازگشایی مدارس را به صورت عادی اعالم وصول 
کرد. بر این اساس، الیحه موافقتنامه همکاری در 
زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در 

دریای خزر به صورت عادی اعالم وصول شد.
همچنین الیحه بازگش��ایی مدارس به صورت 
ع��ادی و الیح��ه مالیات ب��ر ارزش اف��زوده اعالم 
وصول ش��دند. الیحه اصالح قانون نحوه اس��تفاده 
از خانه های س��ازمانی ارتش جمهوری اسالمی نیز 

اعالم وصول شد.

مصوبه ای برای تحقیق و تفحص نداشتیم که 
در دستور صحن بگذاریم

عض��و هی��أت رئیس��ه مجل��س با اش��اره به 
اینکه عضو دیگر هیأت رئیس��ه وظیفه رس��یدگی 
ب��ه تقاضاهای تحقی��ق و تفح��ص را دارد گفت: 
مصوبه ای برای تحقیق و تفحص نبوده اس��ت که 

ما آن را در دستور صحن بگذاریم.
امیرحسین قاضی زاده هاش��می طی تذکری 
ش��فاهی مس��تند به آیین نامه داخل��ی مجلس با 
اش��اره به تذکر قاضی پور نماینده ارومیه که در آن 
مدعی ش��ده بود وی مانع در دس��تور قرار گرفتن 
تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت بهداش��ت شده 
اس��ت، توضیح داد: آقای قاضی پ��ور گاهی با بیان 
ش��یرین من و دوس��تان را در هیأت رئیسه مورد 
لطف قرار داده که بعضاً زبانی و گاهی نیز با تنبیه 
بدنی همراه اس��ت. وی گف��ت: در باره اینکه آقای 
قاضی پور گفتند من اجازه ندادم تحقیق و تفحص 
در دستور قرار گیرد باید بگویم که دبیری دیگری 
وظیفه رس��یدگی به تقاضای تحقیق و تفحص ها 
را دارد و وقتی به هیأت رئیس��ه ارجاع شود، بنده 

فقط در دستور قرار می دهم.
وی ادامه داد: قبال یک مورد تحقیق و تفحص 
از کمیس��یون بهداش��ت در کمیس��یون مربوطه 
مطرح ب��ود که با تدبیر هیأت رئیس��ه، متقاضیان 
آن را پس گرفتند تا کاًل موضوع را به صورت ماده 
2۳6 پیگی��ری کنند. عضو هیأت رئیس��ه مجلس 
تصریح ک��رد: مصوبه ای درب��اره تحقیق و تفحص 
نبوده است که ما آن را در دستور صحن بگذاریم.

 کمیسیون بهداشت
هیچ دینی به مدیران اجرایی کشور ندارد

نای��ب رئیس کمیس��یون بهداش��ت مجلس 
ش��ورای اس��المی با اش��اره به مباحثی ک��ه بعضاً 
درباره جامعه پزش��کی مطرح ش��ده است، گفت: 
کمیسیون بهداشت هیچ دینی به مدیران اجرایی 

کشور ندارد.
 محمدحس��ین قربانی نماینده مردم آس��تانه 
اشرفیه در مجلس شورای اسالمی طی تذکری گفت: 
چندی��ن بار در صحن علنی مجل��س درباره جامعه 
پزشکی کشور به ویژه کمیسیون بهداشت مباحثی 
مطرح ش��ده است در حالی که این کمیسیون هیچ 

دینی به مدیران اجرایی کشور ندارد.
وی اضاف��ه کرد: کمیس��یون بهداش��ت طبق 
س��وگندی که خورده اس��ت، همه برنامه هایی را 
که به دوش��ش اس��ت پیگیری می کن��د اما امروز 
شائبه ای مطرح شد که این کمیسیون نمی خواهد 

تحقیق و تفحص ها مطرح شود.
قربان��ی خط��اب ب��ه رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: ش��ما ۳ مورد تحقیق و تفحص از 
یک دستگاه به کمیته بهداشت ارجاع دادید که با 
تدبیری که ص��ورت گرفت در قالب یک تحقیق و 
تفحص در دستور قرار گرفت چراکه عمده اعضای 

هیأت تحقیق و تفحص مشترک بودند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: همچنین بحث اعمال 
ماده 2۳6 برای تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت 

مطرح بود که در کمیسیون رد شد.

 مقامات و مسئوالن مجاز به ارائه
 پیشنهاد تنبیهات انضباطی

در نیروهای مسلح تعیین شدند
نماین��دگان مجلس در مصوب��ه ای مقامات و 
مسئوالن مجاز به ارائه پیشنهاد تنبیهات انضباطی 

در نیروهای مسلح را تعیین و تصویب کردند. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست 
علنی پارلمان و در جریان بررسی الیحه چگونگی 
تش��کیل و نحوه رس��یدگی هیأت ه��ای انضباطی 
نیروه��ای مس��لح، مواد ی��ک، 2 و ۳ این الیحه را 

پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

 توسعه قدرت دفاعی کشور
دستور کار اصلی سپاه است و قابل مذاکره نیست

مس��ئول رواب��ط عمومی کل س��پاه توس��عه قدرت 
بازدارندگی و دفاعی کش��ور را دس��تور کار اصلی س��پاه 
عن��وان و تصریح ک��رد: تقویت بنیه دفاع��ی از اولویتهای 

اصلی نظام و غیر قابل خدشه و مذاکره است.
به گ��زارش مهر، س��ردار رمضان ش��ریف با تش��ریح 
مهمترین کارکرد ها و دس��تاوردهای مهم س��پاه در س��ال 
1۳95 گفت : از آنجا که انقالب اسالمی و ملت ایران دارای 
دشمنان جدی و قسم خورده ای هستند که لحظه ای دست 
از خباثت و دشمنی با ما برنمی دارند، مهمترین همت سپاه 
این بوده که با تقویت و توس��عه توانمندی دفاعی و نظامی 
بتواند هم برای دشمن بازدارنده باشد و اگر دشمن مرتکب 
اشتباه و غفلتی شد بتواند اقدامات آنان را در اولین فرصت 

زمانی به شکست کشانده و غافلگیر نشود.
وی افزود: توس��عه و تقویت توانمندی های دفاعی در 
سایه تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، 
با همت و جدیت پاسداران با بهره گیری از تجارب دوران 
دفاع مقدس و علوم جدیدی که همواره درصدد کسب آن 
بوده ایم بحمداهلل در صحنه های مختلف توانس��ته خود را 
به خوبی نشان دهد که ملت بزرگوار ایران بخشی از آن را 
در رزمایش های مختلفی که نیروهای سپاه در طول سال 

داشته اند مشاهده کرده اند. 
سردار شریف با بیان اینکه نیروی هوافضای سپاه نیز 
با انجام رزمایش های پهپادی، موشکی و پدافندی بخشی 
از دس��تاوردهای حوزه های مختلف را به نمایش گذاشت، 
افزود: س��ازمان بسیج مستضعفین نیز در جذب، آموزش، 
گزینش و س��ازماندهی نیروهای بس��یجی در جبهه های 

مورد نیاز انقالب اسالمی به خوبی عمل کرده است. 

نشست روحانی با اعضای فراکسیون امید 
انتخاباتی نبود

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه نشس��ت 
اعضای فراکس��یون امید با روحانی، نشس��تی کاری بود، 
گفت: در این نشس��ت هیچ ش��رط و ش��روطی به منظور 

حمایت از آقای روحانی برای دولت آینده مطرح نشد.
به گزارش فارس، حس��ینعلی امیری درباره اینکه آیا 
در دیدار اخیر فراکس��یون امید و رئیس جمهور ش��رط و 
ش��روطی برای حمایت ازروحانی در انتخابات 96 داشتند 
یا خیر، گفت: دیروز جلس��ه ای بس��یار صمیمی با حضور 
نمایندگان فراکسیون و لیست امید و رئیس جمهور برگزار 
ش��د و حدود 12 نفر از اعضای فراکس��یون امید در این 
نشست سخنرانی داش��تند. وی در ادامه افزود: هیچگونه 
شرط و شروطی برای روحانی به منظور حمایت از ایشان 
نگذاشتند و چنین بحثی مطرح نشد، لذا این نشست یک 

نشست کاری و در راستای تعامل دولت و مجلس بود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره آخرین وضعیت 
بررسی پیش نویس الیحه جامع انتخابات گفت: همان طور 
ک��ه می دانی��د پیش نوی��س الیح��ه جام��ع انتخابات در 
کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت در حال بررسی است و 
تاکنون 118 ماده از آن به تصویب رسیده، لذا تمام سعی 
و تالش��مان بر این است که تمام مواد آن هرچه زودتر به 
اتمام رسیده و این پیش نویس در صحن دولت مطرح و به 

عنوان الیحه قطعی دولت به مجلس ارائه شود.
وی درب��اره نامه اخیری ک��ه از آن به عنوان نامه 80 
نماینده مجلس به رئیس جمهور یاد می ش��ود، گفت: این 
عدد درس��ت نیس��ت بلکه تنها 8 نماینده مجلس نامه ای 
ب��ه آقای رئیس جمهور نوش��تند و ای��ن کار آنها نیز هیچ 
عیب و اش��کالی ندارد و جزو حق نمایندگی شان محسوب 
می شود، لذا باید تأکید کنم شناخت رهبر معظم انقالب از 
آقای روحانی و والیت پذیری رئیس جمهور و آشنایی آقای 

روحانی با رهبری پیشینه طوالنی و قبل از انقالب دارد.
امیری در پاس��خ به این س��وال که اکنون استیضاح 
س��ه تن از وزرا در مجلس مطرح است، واکنش دولت به 
این موضوع چیست، گفت: سوال و تذکر و استیضاح حق 
نمایندگان است و دولت هم دولت قانون مداری است و ما 

هم به این حق نمایندگان احترام می گذاریم.

روحانی گزینه نهایی اصالح طلبان نیست
دبیرکل حزب مردم س��االری گفت که روحانی گزینه 

نهایی اصالح طلبان در انتخابات 96 نیست.
به گزارش تسنیم، مصطفی کواکبیان درباره اینکه عارف 
گفته اس��ت روحانی کاندیدای نهایی اصالح طلبان است، 
گفت: ش��نیده ام برخی گفته اند فراکسیون امید به روحانی 
رأی داده و قرار است از وی در انتخابات ریاست جمهوری  
آینده حمایت کند. وی افزود: تا این لحظه فراکسیون امید 
ن��ه در مجمع عمومی و نه در ش��ورای مرکزی و نه هیئت 
رئیس��ه ای پیرامون انتخابات بحثی نداشته اند، هرچند که 
ممکن اس��ت در نهایت به این جمع بندی برسیم اما تا این 

لحظه چنین تصمیمی اتخاذ نشده است.
کواکبیان ادامه داد: امروز صحبت کردیم و قرار شد که 
بعد از تعطیالت نوروزی حتماً یک نشس��ت برگزار کنیم و 
مجمع عمومی فراکس��یون امید نظ��رش را درباره انتخابات 
اعالم کند. وی تصریح کرد: اینکه گفته می شود گزینه نهایی 
اصالح طلبان آقای روحانی است، می خواهم بگویم که چنین 
چیزی نیس��ت، زیرا اوالً شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
هیچ نشستی درباره انتخابات نداشته است و شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات از همه احزاب اصالح طلب تشکیل شده اما 
اشخاصی در شورای سیاستگذاری اصالح طلبان هستند که 
ما آن را به رس��میت نمی شناس��یم و گفته ای��م در این باره 

شورای هماهنگی باید نظر دهد.

 تقویت روابط ایران و پاکستان
ضرورتی اجتناب ناپذیر است

 رئیس مجلس ملی پاکس��تان دیروز در مالقات یک 
هیات پارلمانی از نمایندگان زن مجلس شورای جمهوری 
اسالمی ایران گفت: روابط محکم تر میان ایران و پاکستان 
ب��رای تقویت صل��ح، امنیت و س��عادت منطقه، ضرورتی 

اجتناب ناپذیر است.
ب��ه گزارش ایرنا، در مالقات "س��ردار ای��از صادق" با 
خانم ه��ا "پروانه سلحش��وری" رئیس فراکس��یون زنان و 
"معصوم��ه آقاپ��ور علیش��اهی" عضو کمیس��یون اقتصاد 
مجلس شورای اسالمی که در محل مجلس ملی پاکستان 
برگزار ش��د، س��ردار ایاز صادق گفت: ایران و پاکس��تان 

روابطی همه جانبه و درهم تنیده دارند.
وی ضمن اش��اره به اهمیت فوق العاده مهم ایران به 
ویژه در عرصه جغرافیای سیاس��ی، گفت: نقش ایران در 
متحد کردن جهان اس��الم، نقشی منحصر به فرد است و 
تقویت دیپلماسی پارلمانی میان تمام کشورهای مسلمان 

با هدف تقویت همکاری ها، امری ضروری است.

نگاهی به آرایش انتخاباتی اصولگرایان

تالش برای رفع موانع وحدت

جواب کیلویی به منتقدان
س��خنگوی دولت گفت: وقت��ی می گوییم 

رش��د اقتصادی این عدد اس��ت می توانید سخنــــگو
س��ؤال کنید این عدد محصول کدام اقدام 
اس��ت و ما هم باید عدد و رقم بگوییم، کلی و کیلویی حرف زدن 
ک��ه به نظر نمی رس��د چنین عددی باش��د، ای��ن حرف ها جواب 

علمی و کارشناسی نیست.
به گ��زارش فارس، محم��د باقر نوبخت در آخرین نشس��ت 
خبری خود در س��ال 95 اظهار داش��ت: از ابتدای س��ال جاری تا 
کنون به 2۴ هزار و 1۳۳ واحد تولیدی کوچک و متوسط اعتباری 
حدود 16 هزار و 7۴7 میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش 

تسهیالت داده شده است. 
س��خنگوی دولت افزود: همچنین براس��اس آخرین گزارش 
تا 21 اس��فندماه اعتب��اری حدود 2۳ ه��زار 675 میلیارد تومان 
اعتبارات عمرانی پرداخت ش��ده و از 21 اسفندماه تاکنون 8 هزار 
و 500 میلی��ارد تومان به طرح ه��ای نیمه تمامی که تا پایان این 

دولت به پایان خواهند رسید، تخصیص و پرداخت شده است.
نوبخ��ت ادام��ه داد: از پایی��ز 92 تا 95 تع��داد 2 میلیون و 
2۳2 ه��زار و ۳۴6 نف��ر به جمعیت جویای کار افزوده ش��دند که 
از ای��ن تع��داد نیز تعداد 1 میلیون و 505 ه��زار و 81۳ به تعداد 

ش��اغلین کشور افزوده ش��دند و تعداد 726 هزار و 5۳۳ هزار نفر 
هم نتواستند کار مورد نظرشان را پیدا کنند. از سال 96 اعتباری 
ح��دود ۳ ه��زار و ۴00 میلیارد تومان برای رف��ع نابرابری حقوق 

بازنشستگان پرداخت و هزینه خواهد شد.
سخنگوی دولت در واکنش به انتقادات صورت گرفته نسبت 
به دولت، گفت: هیچ اش��کالی نیس��ت و منتق��دان دولت در هر 
موضوع��ی می توانند چالش کنند منتها وقتی آمار رس��می قانونا 
اعالم می شود همین جوری کلی گفتن که این نیست، چیزی جز 

القای شبهه چیز دیگری را حل نمی کند.
وی افزود: اکنون وقتی می گوییم رشد اقتصادی این عدد است 
می توانید س��وال کنید این عدد محصول کدام اقدام است و ما هم 
بای��د آمار و عدد و رقم بگویی��م، همینطوری کلی و کیلویی حرف 
زدن که به نظر نمی رسد چنین عددی باشد، این حرفا جواب علمی 

و کارشناسی نیست آن هم نسبت به آمارهای رسمی دولت.
وی در پاس��خ به س��والی مبن��ی بر اینکه برخی ب��ا توجه به 
نزدیک��ی ایام انتخابات می گویند می ت��وان یارانه نقدی را 2 تا ۳ 
براب��ر پرداخت ک��رد، آیا امکان تحقق این موض��وع وجود دارد یا 
خی��ر؟ گفت: حتما خالف می گویند، این حرف ها القای ش��بهه و 

تشویش اذهان عمومی است. 
نوبخت درخصوص برخی خبرها مبنی بر ارسال نامه روحانی 

به امیر کویت گفت: از نامه روحانی به امیر کویت خبری ندارم.
وی در پاس��خ به این س��وال که با توجه به س��فرهای اخیر 

مقامات ایران و کویت و همچنین سفرهای ظریف و نامه روحانی 
به امیر کویت و... آیا ایران در حال مذاکره برای طرح و پیش��نهاد 
خاصی برای بهبود روابط خصوصا با عربس��تان سعودی است و آیا 
این اقدامات، کارهای دیپلماتیک معمولی است؟ گفت: درخواست 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از ایران این بود که بهبود 
مناسبات حاصل و تقویت شود پاسخ ایران این بود که ما همیشه 
عالقه مندیم صلح و ثبات فی مابین کشورهای همسایه به خصوص 

ما و کشورهای همسایه خلیج فارس ارتقا یابد.
وی افزود: بنابراین در جلس��ه نخس��ت کام��ال اراده طرفین 
مطرح ش��د که آیا موافقت اصولی وج��ود دارد این اتفاق بیافتد، 
حاال اینکه چه اقدامی باید به چش��م بیاید ک��ه این اراده چگونه 
می خواهد عملیاتی ش��ود قطعا س��ر این موض��وع بحث داریم لذا 
بنده از محتوای آن نامه بی خبر هستم لذا ایران همیشه خواهان 
کمک به کش��ورهای همسایه اس��ت لذا توصیه می کنیم به جای 
اینکه پای انگلیس��ی ها و... را به حوزه باز کند خود ما کش��ورهای 

منطقه امنیت و ثبات را حفظ کنند.

دست به نامه شدن احمدی نژاد، خوب است
نوبخت در مورد نامه احمدی نژاد به روحانی گفت: انتظار جواب 
دادن به این نامه نیس��ت، ایشان دس��ت به نامه شدنش به رؤسای 
جمهور خوب است، اما پرداختن به این مسئله وقت ما را می گیرد.

سخنگوی دولت در مورد سفر به ترکیه و بیانیه وزارت خارجه 

در ای��ن خصوص گفت: هی��چ منع قانونی وجود ن��دارد، اما وظیفه 
نمایندگان ایران در داخل کشور این است که وضعیت داخلی ترکیه 
را بی��ان کنن��د. وی افزود: امروز تنش ها در ترکی��ه به فرامرزها هم 
تس��ری پیدا ک��رده و با هلندی ها و آلمانی ها درگیر ش��ده اند؛ واقعاً 
انتظارمان از وزارت خارجه هم همین است که افراد را مطلع کنند.

گزارش های صداوسیما سخیف است
نوبخ��ت در ادامه با انتقاد از صداوس��یما گفت: اینکه در یک 
خیابان چهار نفر را پیدا می کنند و می پرسند آیا رشد اقتصادی را 
در سفره هایتان احساس می کنید این زیبنده نیست. اگر اعتبارات 
بیشتری هم می خواهند بروند خرج کنند و این را به مردم درست 

گزارش کنند.
وی با بیان اینکه اینگونه گزارش��ات سخیف و نادرست است، 
گف��ت: البته ممکن اس��ت عوام این گونه جم��ع بندی کنند ولی 

جواب کارشناسی، مصاحبه با چهار نفر در خیابان نیست.
نوبخ��ت با انتقاد از آنچه تش��کیل یک تیم تخریب سیاس��ی 
در صداوس��یما عنوان کرد، گفت: از رئیس محترم رس��انه ملی و 
کارمندان س��لیم النفس این رسانه قدردانی می کنم ولی برخی در 

صداوسیما این برنامه ها را حساب شده طراحی می کنند.
س��خنگوی دولت تصریح کرد: از صداوسیما خواهش می کنم 
وقت��ی نمی دانن��د چطور آم��ار دول��ت را راس��تی آزمایی کنند از 

کارشناسان مختلف بپرسند تا القای شبهه نشود

طرح »برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی« از دستور مجلس خارج شد


