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اخبار کوتاه

دستور رئیس جمهور به  ۴وزیر برای تسریع در روند
خدمت رسانی به استانهای شمالی

گزارشــی از وضعیت استانهای مناطق شمالی کشور بویژه پس از بارشهای
سنگین برف در اســتانهای گیالن و مازندران در جلسه روز چهارشنبه هیات
دولت ارائه شد.
به گزارش ایسنا ،حســن روحانی رئیسجمهور پس از ارائه این گزارش  ،به
وزیران راه و شهرسازی  ،نیرو  ،ارتباطات و فناوری اطالعات و کشور دستور داد
تا تمامی امکانات وزارتخانههای خود را برای تســریع در روند خدمت رسانی به
مردم و کاستن از مشکالت ناشی از این بارشها بکار گیرند.
همچنین قرار شــد محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به
عنوان نماینده رئیس جمهور و دولت ،عازم منطقه شــود و از نزدیک با مردم و
مسووالن محلی گفت وگو و مشکالت را بررسی کند.

ی در ایران
ک با کالهک هستها 
وزیر دفاع  :موش 
وجود ندارد

وزیر دفاع با اشاره به اینکه ماهوارهبر موضوعی کامال غیردفاعی بوده و استفاده
ی در جمهوری اسالمی
ک با کالهک هستها 
از آن حق مسلم ما است ،گفت :موش 
ایران وجود ندارد.
به گزارش ایســنا ،امیر حاتمی در حاشیه جلســه دیروز هیات دولت درباره
ارسال ماهواره ظفر اظهار کرد :موضوع پرتاب ماهواره و ماهواره بر در دنیا روشن
ی ندارد .آن چیزی که منع شده است ،ساخت
اســت و ارتباطی به بحثموشک 
ی است که در جمهوری اسالمی
موشــکهایی با قابلیت حمل کالهک هستها 
چنین چیزی وجود ندارد.
وی ادامه داد :همه موشــکهای ما با سرجنگی متعارف استفاده میشود و
دقت آنها بســیار باال بوده و آمریکاییها در عیناالسد بخوبی ایننکته را درک
کردند ،اما ماهواره بر موضوعی غیر نظامی است ،البته ممکن است ما ماهواره ای
با اهداف دفاعی هم استفاده کنیم ولی ماهوارهبر موضوعی کامال غیردفاعی است
و استفاده از آن حق مسلم ما است .ما هم این برنامه را باقدرت پیش میبریم و
هیچ منعی هم در دنیا وجود ندارد.
وزیر دفاع در ادامه با بیان اینکه ظفر  ۲با ماهوارهبر ســیمرغ پرتاب میشود،
خاطرنشــان کرد :تحقیقــات خود را در این زمینه ادامــه میدهیم و در اولین
فرصتی که فکر میکنم اوایل سال آینده باشد ،ظفر  2پرتاب میشود.

علی جنتی :مجلس آینده یکدست نخواهد شد

یک فعال سیاســی اصالحطلب با بیان اینکه مجلس آینده یکدست نخواهد
شد در عین حال گفت که اکثریت غالب مجلس یازدهم از اصولگرایان خواهند
بود.
علی جنتی در گفتوگو با ایســنا درباره انتخابات مجلس یازدهم گفت :در
تهران ظاهرا ً تعدادی از اصالحطلبان تایید صالحیت شــدند و ممکن اســت به
ائتالف برسند اگر تعدادی از آنها ائتالف کنند ممکن است مشارکت بیشتر شود.
وی افزود :مجلس آینده یکدست نخواهد شد ولی اکثریت غالبی از اصولگرایان
خواهند بود.

دعـوت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
برای حضور در مـراسم اربعین سردار سلیمانی

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در پیامی از مردم برای حضور در مـراسم
اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی دعوت کرد.
به گزارش ایسنا ،متن پیام شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی بدین شرح
است :مراسم اربـعیــــن ســـردار ســرافــــراز ســپاه اســالم و فــرمـانـدۀ
مـحبــــوب دلها،سـپهبـــد شــهیـد حـــــاج قاســـــم سـلیـمـانـی و
مـجــاهــــد فـیسـبیـــلاهلل ســــردار ابـومهــدی المـهنـــدس و یـاران
وفـــادارش ،هــمزمان بـا اذان و اقـــامۀ نمــاز جمــاعت مغــرب و عشــای
پنــجشــنبــه شــب  24بـهمن مــاه  ۱۳۹۸در مصـلــی بـــزرگ حضــرت
امــــام خـمیـنـی(رحمت اهلل علیه) تــهـــران با حضور ملـت قـدرشــناس
و فـهـیـــم و خانوادههای معظم شــهدا ،جانبازان ،رزمندگان و مســــئوالن
عـالــرتبــۀ کشـوری و لشـگری بـرگـزار خـواهد شـد .با تـقـدیـر و ســپاس
مجـدد قلبـی از عظـمت ملـت رشـید در خلــق حمـاســـۀ شـکـو ِه بـصـیرت
و اقـتــــدار در آوردگاه راهپیـمایی یــوم اهلل  22بـهمــن؛ از عمـوم مـردم
عـزیـز ایـران اسـالمی دعـوت میکند ،تا با حضور پرشور و شعور خود در ویژه
مراس م چهلمین روز شهادت این شهیدان گرانقدر ،ضمن گرامیداشت نام و یاد و
زنده نگاه داشتن خاطرۀ آنان ،اعــالم کنند که گرچه شهید حاج قاسم سلیمانی
دیگر کنار ما نیست اما راه و اندیشههای راهبردی او پر طرفدار و پر حرارت تر از
قبل توسط مردمان حماسه ساز این سرزمین و تمامی وفاداران و فرزندان برومند
مکتب نورانی شهید سلیمانی در «جبهۀ بیداری و مقاومت اسالمی» در منطقه و
سراسر جهان تا پاک کردن هرگونه ظلم و استکبار در سطح جهان و محو کامل
غدۀ سرطانی رژیم اشغالگر قدس از صحنۀ روزگار ادامه خواهد داشت.

مردم باید بسنجند که به چه کسانی
و با چه وعدههایی رای میدهند

رئیس کمیته سیاسی فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:
مادامی که مردم به وعدههایی که با وظایف نمایندگی منطبق نیســت دلخوش
باشــند قطعا مسیر انتخابهای غلط ادامه خواهد داشت .زمانی از دل انتخابات
افرادی کارآمد بیرون میآیند که نگاه مردم و انتخاب آنان سنجیده باشد.
جالل میرزایی در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :فردی که برای کسب رای
و حمایت وعده ایجاد شــغل با اســتفاده از نفوذ خود به عــدهای میدهد و یا
اینکه وعده میدهد فردی با مدرک کارشناسی را به عنوان مدیر کل در بخشی
منصوب کند و یا یک منطقه را آسفالت کند قطعا از مسیر اصلی خود خارج شده
و از وظایف نمایندگی فاصله گرفته اســت .کاندیداها باید به بایدها و نبایدهای
اصول نمایندگی باید توجه داشته باشند .وی تصریح کرد :اما از سوی دیگر نگاه
شــهروندان و مردمی که پای صندوق رای میآینــد و نماینده خود را انتخاب
میکنند حائز اهمیت اســت .مردم اگر میخواهند که مجلســی کارآمد داشته
باشند باید در انتخاب خود دقت کنند .مردم باید بسنجند که به چه کسی و با
چه وعدههایی رای میدهند.
وی در ادامه تاکید کرد :اگر مردم به وعدههایی که با وظایف قانونی نماینده
منطبق نیســت دلخوش شــوند قطعا در انتخاب خود دچار اشتباه میشوند.
متاســفانه ما بعضا شــاهد هســتیم که بعد از انتخابات همواره عدهای اظهار
پشــیمانی میکنند و انگشت اشاره را به سمت دیگران میگیرند .در حالی که
سرنوشــت انتخابات را مردم تعیین میکنند .مردم باید با توجه به شــرایط و
سنجیدن برنامههای پیشنهادی به پای صندوق بیایند .رییس کمیته سیاسی
فراکســیون امید مجلس شورای اســامی در ادامه با اشاره به ضرورت رقابت
برنامهای بیان کرد :مسالهای دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد رقابتها است
زمانی نمایندگانی کارآمد از دل انتخابات بیرون میآیند که رقابتها برنامهای
و جریانی باشند ،اما متاسفانه در این دوره آن طور که باید و شاید برنامه دیده
نمیشــود .عدهای براساس تعلقات سیاســی و حزبی و عدهای دیگر براساس
تعلقــات قومی و قبیلهای رای میدهند ،اما بخشــی دیگر از جامعه میتوانند
تاثیر بســزایی در انتخابات داشته باشند .ما باید برای جلب نظر و حضور این
افراد در انتخابات برنامهریزی داشــته باشــیم اما متاسفانه در این دوره زمینه
فراهم نشده است.
خبر

بحران برف گیالن
و مسئوالنی که همیشه غافلگیر میشوند

ادامه از صفحه 1
حاال باید پرسید چرا فردی از جنوب ایران برای پست استانداری راهی گیالن
میشــود که در زمســتانها معموال درگیر برف و بحرانهای آن است .چرا سعی
نمیشود برای پست مهم استانداری از اهالی همان استان استفاده شود تا حداقل
فردی که در این مقام قرار میگیرد با مشــکالت استان و شهرها و روستاهای آن
آشنا باشد.
تازه رئیس ســازمان بازرسی گیالن میگوید« :وضعیت موجود شرایط خاص
بحرانی نبوده و فقط بارش برف داشتیم».
كال عادت نداريم قبال از يك حادثه قابل پيشبيني كاري كنيم؛ ما هميشه مردم
بعد از حادثه هستيم .داستان برف هم امروز يا فردا تمام ميشود .بايد منتظر بود
تا ببينیم سري بعد قرار است با چه اتفاقي غافلگير شويم.

معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد

تدوین الیحه برگزاری همهپرسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری

معــاون حقوقی رئیس جمهــور از تدوین پیشنویس
الیحه برگزاری همه پرســی دربــاره صالحیت داوطلبان
انتخاباتی کــه در نهایت چارچوب نظارت اســتصوابی را
تعیین میکند در این معاونت خبر داد.
به گزارش ایســنا ،لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس
جمهور پیش از ظهر چهارشــنبه در حاشیه جلسه هیئت
وزیران در جمع خبرنگاران اظهار کرد :پیش نویس الیحه
برگزاری همه پرسی درباره صالحیت داوطلبان انتخاباتی
در معاونت حقوقی آماده شــده و به زودی تحویل هیئت
وزیران میشود.
وی گفت :این الیحه نهایتاً چارچوب نظارت استصوابی
را مشخص میکند.
معــاون حقوقی رئیــس جمهوری با تاکیــد بر اینکه
لوایحی که برای همه پرســی تدوین میشود معموالً باید
کوتاه و روشــن باشند و پاســخ آنها نیز به صورت آری یا
خیر باشــد ،در پاسخ به این پرسش که این الیحه و همه
پرسی مربوط به آن تقنینی است یا تفسیری ،خاطرنشان
کرد :باید در نهایت چیزی باشــد که واقعــاً بتوان آن را
درست اجرا کرد.
جنیدی دربــاره زمان ارائه این الیحــه به مجلس نیز
اظهار کــرد :در طرحی که به معاونت حقوقی ارجاع داده
شــد ،تصریح شده بود که در روند نگارش پیشنویس این
الیحه باید تســریع شود؛ در همین راستا نیز این اتفاق در
معاونت حقوقی رخ داده و ما پیش نویس الیحه مذکور را
خیلی زود به دولت تحویل خواهیم داد براســاس روندی
که لوایح در دولت و مجلس طی میکنند منطقاً رسیدگی
بــه این موضــوع در روزهای پایانی مجلــس دهم انجام
خواهد شد.
وی درباره جزئیات پیشنویس همه پرســی نیز گفت:
متنی که وجود دارد ،سعی شده موارد به صورت معقول و
صحیح نوشته شود به همین دلیل میتوان امیدوار بود که
به نتیجه ای معقول ختم شــود و مورد اتفاق همه ارکان
قرار بگیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاســخ به این پرسش
که برخــی معتقدند «اصــل نظارت اســتصوابی و نظر
تفســیری که شورای نگهبان در ســال  ۷۱داده است ،به

درخواست یک عضو هیأت نظارت از شورای نگهبان بوده،
در حالی که مجلس یا فقهای شورای نگهبان میتوانستند
این درخواست را داشته باشند؛ آیا در این خصوص دولت
ایدهای دارد؟» گفت :از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و
منشأ که مطرح شده ،به نظر میرسد که تفسیر در جایی
باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید
مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد.
جنیدی تصریح کرد :حق اساســی مشارکت به عنوان
یکی از اصول قانون اساســی باید چراغ راهنمای تفســیر
باشــد؛ بنابراین در اصل تفســیر باید حدود رعایت شود.
همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت
کنــد و اگر موجب منع ،محدودیــت و ایجاد تضییع حق
میشــود ،حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر
قرار گیرد.
معاون حقوقــی رئیس جمهور در ادامه در پاســخ به
پرسشــی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لوایح پالرمو
و  CFTدر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت :الیحه
پالرمو طبق قانون اساســی ایرادی نــدارد و این تصمیم

نهایی اســت و باید شورای نگهبان و مجلس توافقی روی
این موضوع داشــته باشــند و به عنوان امــر مصوب که
حقیقتا اینطور بوده ،به دولت بفرستند.
جنیــدی همچنین دربــاره آخرین وضعیت بررســی
لوایح و پیوســتن به معاهده  FATFاظهار کرد :در مورد
معاهــدات هم مجمع تشــخیص مصلحت نظــام باید در
ایــن خصوص تصمیم بگیرد و دولــت هم تالش میکند
تا مجمع بررســی کند ،به ویژه در مورد پالرمو که از نظر
ما هم مجلس تصویب کرده و هم ایرادات شورای نگهبان
برطرف شده است.
وی با اشــاره به مهلت ایران برای تعیین تکلیف لوایح
مربوط به  FATFخاطرنشان کرد :به پایان مهلت FATF
نزدیک میشــویم و دولت همه تالش خود را انجام داده
تا با مجموع مقرراتی که برای پولشــویی و آیین نامهها و
قوانینی که نوشته است در ارزیابی نهایی نهادهای ذیربط
بین المللــی را توجیه کند که تمام تالش مقابله با تامین
مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران انجام شده و تالش
میکند تا زمــان بگیرد و باید دید کــه آیا موفق خواهد

شد یا نه.
جنیدی در پاســخ به این پرســش که آخرین جلسه
مشــترک دولت و مجمع تشــخیص مصلحت چه زمانی
بوده اســت ،گفت :با مجمع حدود یک ماه قبل جلســه
ای داشــتیم و در مورد جلسه بعدی باید مجمع تشخیص
مصلحت نظام دعوت کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاســخ به پرسشــی
درباره آخرین وضعیت کارگروه بررســی سقوط هواپیمای
اوکراینی با تاکید بر اینکه برای اعالم نظرهای رســمی در
این خصوص وزیر راه و شهرســازی مکلف شده اند ،گفت:
کمیته حقوقی منظم جلســه داشته و تمام ابعاد حقوقی
این پرونده را به طور منظم بررســی میکنیم؛ هم جنبه
مســئولیت کلی و بین المللــی ،و هم جنبههای جزایی و
مدنی مربوط به حوزه خســارت به همه کسانی که آسیب
دیده اند را در این کمیته مورد توجه قرار داده ایم.
جنیدی خاطرنشان کرد :دیدگاه کلی حاکمیت و دولت
این اســت که خسارات آســیب دیدگان جبران شود و با
تســاوی هم برخورد شود و با بیشترین امکان حمایت هم
باشد.
وی در پاســخ بــه اینکه آیا عدم ارائه جعبه ســیاه به
اوکراین یا کانادا قانونی اســت ،گفــت :این جزییات فنی
است و به لحاظ مقررات باید وزیر راه و شهرسازی و رئیس
سازمان هواپیمایی باید دراین زمینه توضیح دهند.
معــاون رئیس جمهور افزود :اینکــه امکانات ما درباره
جعبه سیاه در کشــور فراهم هست یا نه همچنین از این
نظر که آیا این امکانات قابل فراهم شــدن هســت یا نه
موضوعهایی فنی است و اگر شرایط فراهم باشد چون این
حادثه در ایران رخ داده ،در داخل بررسی میشود.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا عــدم اطالع به
رئیس جمهــور درباره علت ســقوط هواپیمای اوکراینی
قابــل پیگیری و شــکایت اســت ،تاکید کــرد :از لحاظ
مقررات حتما اشــکال داشــته اما آنچه به کمیته ارجاع
شــده مربوط به آثار و آســیبهای زیان دیدگان اســت
ولــی در مورد نظارت انضباطــی و اداری میتواند هیأتی
مقرر شــود و در این خصوص از رئیس جمهور اســتعالم
میکنم.

سخنگوی دولت:

یکنیم
تا سال۱۴۰۰هر خبری درباره استعفای رئیس جمهور را تکذیب م 

ســخنگوی دولت گفت :تا سال۱۴۰۰هر خبری درباره
استعفا ی رئیس جمهور را تکذیب میکنیم.
به گزارش ایســنا ،علی ربیعی در حاشیه جلسه امروز
هیات دولت درباره شایعه اســتعفای رئیس جمهوراظهار
کرد :قبال نوشــته ام که تا ۱۲مرداد ۱۴۰۰دولت در کنار
مــردم بوده و نگاه رو به جلو هــم دارد .ازین پس هم هر
شــایعه ای درباره اســتعفای رئیس جمهور را پیشاپیش
تکذیب میکنیم.
وی درباره اظهارات رئیسجمهور درباره جمهوریت در
روز  22بهمن خاطرنشان کرد :ما که جمهوریت نو نداریم.
ما همان جمهوریتــی میخواهیم که امــام خمینی(ره)
دربــاره آن گفتند ،نــه یک کلمه بیشــتر و نه یک کلمه
کمتر؛ یعنی جمهوریتی که اســاس آن رای آزادانه مردم
باشــد .هرجا که صندوقها پایههای تغییر باشــند ،ثبات
ایجاد میشود .نظام ما هم صندوقمحور بوده و ما باید به

صندوقها وفادار باشــیم ،زیرا صندوقها ،ثبات و پیشرفت
کشور را تامین میکنند .در هر جامعهای مردم از صندوق
ناامید شوند ،آن جامعه روی خوش نمیبیند .خود انقالب
ما یک انتخاب مردم بود و چهل ســال نظام ما مبتنی بر
صندوق رای بوده است.
ربیعی در ادامه درباره مصوبات جلسه امروز (چهارشنبه)
هیات دولت تصریح کرد :ابتدای جلسه هیات دولت بحث
راهپیمایی  22بهمن مطرح شد .با وجود سرمای هوا ،مردم
با حضورشــان ،ایران را گرم کردند کــه این حضور مورد
تقدیر و تشــکر هیات دولت قرار گرفــت .این راهپیمایی
امســال برای همه ما اهمیت زیادی داشت ،زیرا با وجود
همه مشــکالت ناشی از تحریمها و جنگ اقتصادی ،مردم
در صحنه بوده و بر اصول اساســی خود هم نظر هستند و
این برای دولت مغتنم اســت .مردم با همه انتقادهایی که
دارند ،از همه گرایشها در این راهپیمایی شرکت کردند.

سخنگوی دولت با اشــاره به پیگیری مشکالت مربوط به
بارش برف در کشــور در هیات دولت ،خاطرنشــان کرد:
تالش زیادی شــد که راههای اصلی باز شود که هنوز هم
مشــکل وجود دارد ،ولی بیشــتر راههای اصلی باز شده
است .گاز در روســتاها قطع نشده است .اعتبار برای حل
مشــکل قطعی بــرق تامین انجام و نیرو بــه مناطقی که
برق قطع شده اســت ،اعزام شد .این مشکل در حال رفع
شدن است .توصیه میشود که مردم مسافرتغیرضروری
را انجــام ندهند و بــه توصیهها و اخطارهــای پلیس راه
عمل کنند.
به گفتــه وی ،پیشبینی بارشهای بهاره هم در دولت
بررســی شــده و رئیس جمهور تاکید کرد که مشکالت
احتمالی پیشبینی شــود .وزیر نیرو هم اقداماتی در مورد
مدیریت منابع آبی ســدهای کشــور انجام داده اســت تا
غافلگیر نشویم.

ربیعی همچنین گفت :مصوبهای از قبل وجود داشــت
که صندوق توســعه ملی مکلف بود 15 ،درصد منابع به
ایثارگران اختصاص دهد که این مصوبه ابهام داشــت که
امروز تصمیمی خوبی براساس پیشنهاد بنیاد شهید گرفته
شــد که شــرکتهایی که  50درصد ســهام آنها متعلق
به ایثارگران اســت ،میتوانند مشــمول این مصوبه شوند
به شــرطی که تا پایان دوره بازپرداخت ،ســهم ایثارگران
کمتر از  50درصد نباشــد .تصمیمی هــم درباره افزایش
ســی درصدی فوقالعاده جذب کارکنان ثابت و رســمی
شهرداری گرفته شد .همچنین اساسنامه جامعه مشاوران
رسمی مالیاتی هم اصالح شــد و رشتههای حسابداری و
حسابرســی هم به آن اضافه شــدند و پروانه کار حرفهای
هم برای آنها صادر میشــود و پیشبینی میشــود بین
پنجاه تــا صدهزار نفر در این رشــتهها بازار کار جدیدی
پیدا کنند.

آغاز تبلیغات انتخاباتی برای مجلس یازدهم
رئیس ستاد انتخابات کشور از رقابت بیش از  ۷هزار نفر
برای ورود به مجلس شورای اسالمی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،جمال عرف با اشاره به اینکه اسامی
داوطلبــان انتخابات مجلس که تاییدصالحیت شــده اند
به فرمانداریها ابالغ شــده اســت ،اظهارداشــت :در این
انتخابات  ۷هزار و  ۱۴۸نفر برای  ۲۹۰کرســی نمایندگی
در مجلس رقابت میکنند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در گفت وگو با صداوسیما
با اعالم خب ِر اتمام بررســی صالحیت داوطلبان انتخابات
مجلس در شــورای نگهبان ،گفت :یــک اتفاق مهمی که
در این جا افتاده این اســت که ما احراز نشدن صالحیت
نداریم ،در واقع یا نامزدها تایید شــده اند و یا رد شده اند.
براســاس آنچه به ما اعالم شده اســت  ۷هزار و  ۱۴۸نفر
در کل کشور تاییدصالحیت شده اند و  ۷هزار و  ۲۹۶نفر
صالحیتشان تایید نشده اســت ،کسانی که صالحیتشان
تایید شــده امروز برای همه فرمانداریهای سراسر کشور
اسامی شان ارسال شده است.
عرف با بیان اینکه براساس تقویم انتخابات باید امروز
اسامی به صورت آگهی به همه حوزهها ابالغ شود ،تصریح
کــرد :احتماال ما بحث نقل و انتقــال برخی از نامزدها به
حوزههای دیگر را خواهیم داشــت ،تا االن تعدادی نقل و
انتقال صورت گرفته اســت که ما اعالم کرده ایم و ممکن
اســت تعدادی برای روزهای آینده بمانــد که به محض
اطالع ما هم ابالغ خواهیم کرد.
وی افــزود :از  ۲۴بهمــن مــاه وارد مرحلــه تبلیغات
نامزدهای انتخاباتی میشــویم ،به همه نامزدها و ستادها
و کســانی که آنها را پشــتیبانی میکنند اعالم میکنیم
کــه قانون را رعایت کننــد و وارد بحث تخلفات تبلیغاتی
نشــویم؛ شــورای نگهبان و ســتادی که در قوه قضائیه
بدین منظور تشــکیل شــده نســبت به تخلفــات ورود
خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات کشــور همچنین گفت :ما ۲۹۰
کرســی نمایندگــی در مجلس داریم و اگــر این عدد را
تقســیم بر تعداد داوطلبان انتخابات مجلس کنیم ،رقابت
برای هر کرســی قابل توجه خواهد بود؛ البته در بعضی از
حوزهها تعداد داوطلبان نســبت به تعداد صندلی مختص
به آن حوزه کمتر یا بیشتر است که فرمانداریها میتوانند
وقتی اسامی اعالم شد محاسبه کنند چند نفر در آن حوزه
انتخابیه برای یک حوزه رقابت میکنند .مثال در بعضی از
حوزهها فقط یک کرسی است و  ۲۰نفر برای آن داوطلب
شــده اند و در برخی جاها مثل تهران  ۳۰کرسی است و
تعداد بســیار باالیی برای آن رقابــت میکنند؛ لذا اعداد
متفاوت است.
عرف با بیان اینکه پهن کردن ســفرههای بزرگ جزو
تخلفات تبلیغاتی در انتخابات محســوب میشود ،تصریح
کــرد :براســاس قانون ،امــکان خلع افراد از شــرکت در
انتخابــات مجلس به عنوان نامزد به دلیل جرایم تبلیغاتی
وجــود دارد .براســاس قانــون انتخابات فصــل تبلیغات
مشــخص شده است و اینکه کســانی که تخلف میکنند
چه مجازاتی دارند ما حتی قبل از تعیین نامزدها ،کسانی
را که تاییدصالحیت خود را مسلم میدانستند و تبلیغات
زودهنگام داشــتند بررســی کردیم .مثال در جایی کسی
ســفره بزرگی پهن کــرد و در شــبکههای اجتماعی هم
منتشر شد؛ اینها قطعا جزو تخلفات است و با آن برخورد
خواهد شد.
وی افــزود :تبلیغات انتخاباتی به مدت یک هفته یعنی
از  ۲۴تا  ۳۰بهمن ،انجام میشود لذا فرمانداریها و هیات
بازرســی وزارت کشور موظف هســتند گزارشها را اعالم
کنند؛ ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی هم فعال است
و نماینده ما در آنجا حضور دارد.
رئیس ســتاد انتخابات کشور در پاسخ به این سوال که
آیا تخلفات تبلیغاتی هســت که باعث شــود یک نامزد از

شــرکت در انتخابات مجلس خلع شود؟ گفت :در این باره
وارد بحث جرایم میشویم؛ یعنی از مرحله تخلفات خارج
میشویم .ما در جرایم مواردی داریم که اگر کسی مرتکب
شود یک یا دو دوره ممکن است از شرکت در انتخابات به
عنوان داوطلب محروم شود.
وی دربــاره اینکه اگر مردم گزارشهایــی از تخلفات
تبلیغاتی در انتخابات ببینند چگونه میتوانند انتقال دهند،
افزود :ما در تمام کشور هیاتهای بازرسی را موظف کرده
ایم که به مردم اعالم کنند هر کس هر تخلفی را میبیند
بــه این هیئت اطالع بدهد؛ البته گزارشها باید مســتند
باشــد و نباید در فضایی قرار بگیریم که افراد برای خارج
کــردن رقیب از گردونه بیایند پرونده ســازی کنند؛ باید
مواظب این موضوع باشــیم که در دورههای قبل مصداق
داشته است.
عرف با تاکید بر ضرورت مســتند بــودن گزارشهای
تخلفات تبلیغاتی در انتخابات گفت :اگر بررســیها نشان
دهد تخلفات و جرایم مستند است حتما بررسی و برخورد
میکنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلفات انتخاباتی
نامزدها در فضای مجازی اظهارداشــت :در فضای مجازی
حتی کار به جایی رسیده است که لوگوی ستاد انتخابات
کشــور هم (به صورت جعلی) اســتفاده شده است که ما
به پلیس فتا نامــه زدیم و اعالم کردیم که این موضوع را
پیگیــری کنند .ما در ســتاد ،کمیتهای داریم که درحال
پایــش فضــای مجازی اســت و اگر به تخلفات برســند
منتقل میکنند؛ ســتاد پیشــگیری هم ایــن موضوع را
دنبال میکنــد .همین کار را شــورای نگهبان هم انجام
میدهــد لذا ما تالش میکنیم فضا قانونمند باشــد؛ ولی
قطعــا تخلفاتی صورت میگیرد و بــا متخلف هم برخورد
خواهد شد.
عرف درباره تصویب قانون شــفافیت مالی نامزدهای

انتخابات مجلس گفت :بحثی از قبل درباره ورود پولهای
مجهول و مشــکوک در فرآینــد انتخابات بود؛ منطق این
قانون این اســت که ورود و خروج پول در عرصه انتخابات
را بتواند رصد ،مدیریت و پیشگیری کند.
وی با اشــاره به اینکه این قانون کمی دیر ابالغ شــد،
افزود :عمــا این قانون  ۱۴دی از ســوی رئیس جمهور
به وزارت کشــور ابالغ شــد ما هم همــان وقت این را به
فرمانداریهــا ابــاغ کردیــم؛ بنابراین آنچــه این دوره
میتوانیــم به آن عمل کنیم چند بند از آن قانون اســت.
یکی از مواردی که در این قانون به خوبی مشــخص شده
این اســت که باید منابع پول را مشــخص کنند؛ یا پول
باید متعلق به نامزد انتخاباتی باشــد؛ یا حزب هزینهها را
بپردازد و یا یک فــرد حقیقی این پول را در اختیار نامزد
قرار دهد .همچنین اســتفاده از برخــی اماکن عمومی از
ســوی نامزدها هم قانونی است؛ غیر از این چهار مورد ما
نباید هیچ ورود پولی به عرصه انتخابات و تبلیغات نامزدها
داشته باشیم.
عرف گفت :براســاس این قانون فرد باید یک شــماره
حســاب را مشــخص کند که این پولها وارد این حساب
شــود همچنین باید یک فردی را به عنوان مسئول مالی
که پاســخگوی وزارت کشور و هیات نظارت مرکزی باشد
مشخص کند .همچنین ســقف هزینه تبلیغات انتخاباتی
هم در قانون مشــخص شــده کــه آن هم بــا همکاری
شــورای نگهبان درحال اجرایی شدن است .البته عددی
که برای این ســقف تعیین شده در اســتانهای مختلف
متفاوت اســت مثال ممکن اســت در یک شهر درجه دو،
ســه باشــد که عددش فرق میکند و نمیشود کال یک
عــدد تعیین کــرد بلکه بایــد منطقه به منطقــه این را
تعییــن کرد کــه البته این مســاله هم به ایــن دوره از
انتخابات نمیرســد و باید بررســی کارشناســی صورت
بگیرد.

آیتاهلل جنتی در جلسه شورای نگهبان:

مسئوالن اجرایی و عوامل نظارتی از هیچ داوطلبی جانبداری نکنند
دبیر شورای نگهبان گفت :مسئوالن اجرایی
و عوامل نظارتی باید دقت داشــته باشند که
در طول زمان برگــزاری انتخابات از هیچ یک
از داوطلبان و جناحهای سیاســی جانبداری
نکنند .به گزارش پایگاه اطالعرســانی شورای
نگهبان ،آیــتاهلل احمد جنتی دبیر شــورای
نگهبان دیروز در جلســه این شــورا با عرض
تبریک به مناســبت چهل و یکمین ســالروز
پیروزی انقالب اســامی گفت :باید شکرگزار
خــدای متعال بود که بر ما منت گذاشــت تا
عزت اســام را با پیروزی انقالب اســامی در
ایران مشاهده کنیم.
وی تاسیس و اســتقرار جمهوری اسالمی
را که مولود مبارک انقالب اســامی است را از
جمله «آیات اهلل» دانست و افزود :نظام اسالمی
ایران برخاســته از اراده مردم است و در طول
 ۴۱سال گذشته توانســته با حمایت مردم و
راهبری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقالب

از تمامی مشکالت همچون تهدیدات سخت،
نیمه سخت و نرم عبور کند.
آیتاهلل جنتی تصریح کرد :باید مردم و به
ویژه مسئوالن تمام تالش خود را انجام دهند
تــا ارزشها و مبانی انقالب کمرنگ نشــود و
خدمت به مردم بیوقفه ادامه یابد.
دبیر شــورای نگهبان در ادامــه از حضور
باشــکوه مردم سراســر ایــران در راهپیمایی
 ۲۲بهمن قدردانی و تاکیــد کرد :راهپیمایی
میلیونی مردم در روز گذشــته که مصادف با
چهلم سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
بود بدون شــک از مصادیق «ایام اهلل» است؛
مردم با حضور خود بار دیگر نشان دادند گرچه
برخی مشــکالت معیشتی ،بیکاری و گرانیها
وجــود دارد ،اما به اصــل و ارزشهای انقالب
اســامی معتقد و ملتزم هســتند و مسئوالن
بایــد قدر این مــردم خــوب را بدانند و برای
برطرف کردن مشــکالت آنها کوشــا باشند.

وی ادامه داد :بنا بر گزارشها با وجود سرمای
شــدید و برف ،در اکثر شهرهای کشور حضور
مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال افزایش
چشمگیری نسبت به سالهای گذشته داشته
از این رو باید قدردان و شکرگزار حضور مردم
و پشــتیبانی آنها از نظام اسالمی بود .آیتاهلل
جنتــی در بخش دیگری از ســخنان خود به
موضوع انتخابات اشــاره و خاطرنشــان کرد:
انتخابات دوم اســفند از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است چراکه دشمنان به دنبال تحریم
انتخابات و کاهش مشارکت مردم هستند؛ همه
مردم و مسئوالن باید برای افزایش حضور مردم
در انتخابات تالش و دشمن را ناامید کنند.
وی اضافــه کــرد :اگر مشــارکت مردم در
انتخابات باال باشد و داوطلبان شایسته و کارآمد
توسط مردم انتخاب شوند ،شاهد تشکیل یک
مجلس قوی خواهیم بــود و این امر منجر به
افزایش همبستگی ملی و رفع مشکالت مردم

میشود .دبیر شورای نگهبان با اشاره به اتمام
مراحل بررســی صالحیــت داوطلبان گفت:
شورای نگهبان تا اعالم نتایج نهایی انتخابات از
سالمت انتخابات و آرای مردم صیانت خواهد
کــرد و اجازه نخواهد داد که کســی در آرای
مردم دخالت کند .آیتاهلل جنتی یادآور شــد:
برخالف برخی اظهارات نادرست ،انتخابات آتی
کامال رقابتی اســت و نمایندگان همه جناحها
در انتخابات حضــور دارند و بنابر گزارشهای
رسیده رقابت مناسبی میان داوطلبان درحال
شــکلگیری اســت که فردا و همزمان با آغاز
زمان قانونی تبلیغات این مسئله آشکار خواهد
شد.
وی با بیــان اینکه گزارشهــای تخلفات
انتخاباتی توسط ناظران شورای نگهبان تنظیم
میشــود و توســط نهادهای ذیربــط با این
تخلفات برخورد میشود ،تاکید کرد :مسئوالن
اجرایی و عوامل نظارتی باید دقت داشته باشند

که در طول زمان برگــزاری انتخابات از هیچ
یک از داوطلبان و جناحهای سیاسی جانبداری
نکنند و دستگاههای دولتی از بیتالمال به نفع
آنان سوء استفاده نکنند.
آیتاهلل جنتی خطاب بــه داوطلبان افزود:
داوطلبان نیز باید توجه داشــته باشند که در
ایام تبلیغات از دلسرد کردن مردم ،سیاهنمایی،
تخریــب رقبا ،تخلــف از قوانیــن تبلیغات و
شــعارهای دروغ و فریبنده خــودداری و در
چارچــوب وظایف قانونی یــک نماینده عمل
کنند .دبیر شــورای نگهبان گفــت :مردم به
ســامت انتخابات اعتماد دارند و چهل سال
انتخابات ســالم در این کشــور بــا همکاری
همه دســتگاهها برگزار شده و امکان تقلب در
انتخابات وجود ندارد با این حال ناظران مردمی
شــورای نگهبان ،عوامل قضایــی ،انتظامی و
امنیتی همه باید هوشیار باشند و در امانتداری
از رأی مردم جدیت داشته باشند.

