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ایران

* سال دهم * شماره 1724
معــاون امور مجلس رئیس جمهــوری گفت :دولت با
طرح نمایندگان مبنی بر استانی شدن انتخابات مجلس
موافق است.
به گزارش ایرنا« ،حسینعلی امیری» معاون امور مجلس
رئیس جمهوری ظهر دیروز چهارشــنبه در حاشــیه
جلسه هیأت وزیران در گفت و گو با خبرنگاران درباره
الیحه جامــع انتخابات گفت :در حــال حاضر الیحه
جامع انتخابات را در دســتور کار دولت داریم ،که تا دو
هفته آینده در صحن دولت مورد رســیدگی دقیق قرار
می گیرد.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری با اشاره به بررسی
کلیات الیحه جامع انتخابات در جلســه گذشته دولت،

معاون امور مجلس
رئیسجمهوری:

دولت با استانی
شدن انتخابات
موافق است
در اعتراض به تداوم تعطیلی دولت آمریکا؛

دمکراتهای سنای آمریکا الیحه تحریم جدید
علیه ایران را تأیید نکردند

نمایندگان دمکرات مجلس ســنای آمریکا در اعتراض به ادامه تعطیلی
دولت این کشور؛ از تأیید الیحه ای در مورد اعمال تحریم های جدید علیه
ایران ،سوریه و روسیه خودداری کردند.
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک ،این الیحه بــا عنوان «تقویت امنیت
آمریکا در خاورمیانه» به دنبال هدف قرار دادن ســوریه و هم پیمانانش
(روســیه و ایران) با تحریم های جدید و تقویــت همکاری های امنیتی
واشنگتن با اسرائیل و اردن بود.
این الیحه تنها از حمایت  56نفر از  100ســناتور برخوردار شد اما برای
بررسی بیشتر به  60رأی نیاز داشت.
تصمیم دمکرات ها در ایجاد مانع برای تصویب این الیحه در حالی اتخاذ
شد که تعطیلی دولت آمریکا موجب تنش هایی میان دمکرات ها و دونالد
ترامپ شده است.
«کریس وان هولن» ســناتور دمکرات در صفحه توییترش نوشــت که
دمکرات های سنا باید مانع از تصویب هر الیحه غیرمرتبط با بازگشایی
دولت آمریکا شوند.
به گزارش ایرنا ،دولت فدرال آمریکا در زمان حاضر تعطیل شده و ترامپ
درخواســت پنج میلیارد و  600میلیون دالر برای ســاخت دیوار مرزی
کرده است اما دمکرات های مجلس نمایندگان که اکثریت قوی تشکیل
داده اند ،از قبول درخواست مالی او امتناع می کنند.
ترامپ پیش تر گفته بود که امیدوار اســت با اعالم شــرایط فوق العاده
بتواند بودجه الزم برای ساخت دیوار را اخذ کند.
دمکرات های مجلس نمایندگان ،ســاخت دیوار را نوعی «ظاهر سازی»
دانســته و تهدید امنیتی در مرز مکزیک را «ناچیز» می خوانند و به هیچ
وجه نمی خواهند کوتاه بیایند.
بدین ترتیب آنان برای اختصاص بودجه برای امنیت مرزی آمادگی دارند؛
اما آنها برای ساخت دیوار که مشخصه تبلیغات انتخاباتی دونالد ترامپ
در سال  2016بود ،بودجه تصویب نخواهند کرد.
اما ترامپ می گوید ساخت دیوار برای امنیت مرزی ضروری است.
ترامپ تأکید کرده که تعطیلی دولت تا زمان اختصاص بودجه برای ساخت
دیوار ادامه خواهد داشت.

ی نفتی خود به ایران را
هند پرداخت بده 
آغاز کرد

مدیر اجرایی بانک یوکو ( )UCOهند گفت :پاالیشــگاههای این کشور
روند پرداخت بدهی خود بابت خرید نفت از ایران را از طریق مکانیســم
روپیه آغاز کرده اند.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز ،یک مقام ارشــد بانکی هند اعالم کرد:
بعد از اعمال تحریمهای آمریکا علیه تهران در ماه نوامبر ســال گذشته
از روز ســه شــنبه روند پرداخت بدهیهای نفتی هند به ایران از طریق
مکانیسم روپیه آغاز شد.
«چاران سینگ» مدیر اجرایی بانک دولتی بانک یوکو به رویترز گفت ،در
روز گذشته سه شــنبه ما مبلغی از بدهی شرکت های هندی به ایران را
دریافت کردیم.
وی مبلغ دریافتی برای پرداخت بدهی پاالیشگاه ها را اعالم نکرد.
دهلی نو اخیرا ً مکانیســم پرداخت هزینه خرید نفت از ایران با استفاده از
واحد روپیه بدون در نظر گرفتن مالیات را تصویب کرده اســت که این
اقدام میتواند کمک بسزایی به پاالیشگاههای هندی برای پرداخت بدهی
 1/5میلیارد دالری خود به ایران باشد.
یک منبع گفته اســت که پاالیشــگاه نفت هند و پاالیشگاه منگلور که
پاالیشگاههای اصلی هند به شــمار میآید بدهی خود بابت واردات نفت
از ایران را پرداخت کردهاند.
ایران برای هند به عنوان یکی از خریداران مهم نفت این کشور تسهیالتی
از قبیل حمل رایگان ،تمدید مهلت پرداخت نفت خریداری شده و دریافت
بخشی از پول با روپیه در نظر گرفته است.
آمریکا به دلیل نگرانی از افزایش قیمت نفت با اعمال دور دوم تحریمهای
این کشور علیه مردم ایران ،سرانجام به اعطای معافیت به هشت کشور
جهــان برای ادامه واردات نفتی از ایران به مدت  180موافقت کرد که از
میان هشت کشور معاف شده پنج کشور در حوزه منطقه آسیا و چین و هند
نیز در این میان از بزرگترین خریداران نفت این منطقه از ایران است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا  18اردیبهشــت ماه امسال ،خروج
آمریکا از برجام را اعالم کرد اما بالفاصله دیگر کشورهای امضا کننده این
توافق یعنی انگلیس ،فرانسه ،آلمان ،چین و روسیه ضمن محکوم کردن
خروج این کشــور از این توافق چندجانبه بینالمللی ،تأکید کردند که به
برجام پایبند مانده و از تجارت شرکتهایشان با ایران حمایت میکنند.

بیان کرد :طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای
اسالمی روز گذشــته با دو فوریت در مجلس شورای
اسالمی رأی آورد ،دیروز هم در جلسه دولت این موضوع
مطرح و مفصل راجع به این طرح صحبت شد.
امیری افزود :در جلســه امروز پس از بحث و بررسی
رای گیری انجام شد و دولت با طرح نمایندگان محترم
مبنی بر استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی
موافقت کرد.
* الیحه بودجه یکپارچه دیده شده است
امیــری گفت :معــاون اول رئیس جمهــوری به کلیه
دستگاه های ارایی کشور ابالغ کرده است که به صورت
یکپارچه از الیحه بودجه سال  98دفاع کنند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح کرد :نباید نگاه
بخشــی به الیحه بودجه از ناحیه دستگاه های اجرایی
در مجلس شورای اســامی وجود داشته باشد و برای
تغییر ارقام و تبصره ها و سقف بودجه نباید احیاناً البی
صورت بگیرد.
امیری با بیان اینکه الیحه بودجه یکپارچه دیده شــده
اســت ،گفت :معاون تقنینی و معــاون بودجه و امور
مجلس ســازمان برنامه و بودجه مراقبت می کنند که
کارشناسان دستگاه های اجرایی در جهت تأمین نظر
دولت و اجرای بخشــنامه معاون اول رئیس جمهوری
بودجه در کمیسیون های مجلس و تلفیق و صحن علنی
مجلس تصویب شود.
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معاون امور مجلس رئیــس جمهوری همچنین درباره
البی گری برای بودجه ســال آینده افــزود :تا کنون
گزارش مکتوبی در زمینه البــی گری برای بودجه 98
داده نشــده اســت و به معاون تقنینی مجلس و تمام
معاونان پارلمانی دستگاه های اجرایی تأکید کرده ام که
بودجه یکپارچه است و هیچ کس حق ندارد درباره تغییر
و سقف ردیف های آن اقدامی انجام دهند.
نمایندگان مجلس شــورای اســامی با کلیات طرح
اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس موافقت کردند
کــه در صورت تصویب نهایــی آن ،انتخابات مجلس
شورای اسالمی به صورت استانی  -شهرستانی برگزار
می شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از مردم قم خطاب به مسئوالن تأکید کردند:

مهمترین کار امروز مسئوالن رسیدگی به مشکالت معیشتی است
حضرت آیت ا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح دیروز (چهارشنبه) در ســالروز قیام تاریخساز
مردم قم در  ۱۹دی  ۱۳۵۶در دیــدار هزاران نفر از
مردم قم ،با اشاره به ضرورت پرهیز از سهلانگاری و
سهلاندیشی درباره ریشه دشمنی آمریکا و استکبار با

ایران اسالمی« ،ماهیت و حقیقت انقالب و شجاعت و
وفاداری ملت و نظام به اهداف و مبانی انقالب» را علت
اصلی این خصومت عمیق و مستمر خواندند و با بیان
وظایف مهم «مســئوالن و مردم» در این مقطع تأکید
کردند :رسیدگی به مشــکالت معیشتی مردم بهویژه
قشــرهای ضعیف مهم ترین وظیفه امروز دولتمردان
است و ملت و مسئوالن باید با هوشیاری ،تحریم های
آمریکا را همانند دوران دفاع مقدس به شکســتی بی
سابقه برای شیطان بزرگ تبدیل کنند.
حضــرت آیــت ا ...خامنــهای بــا تجلیــل از قیام
سرنوشتساز مردم قم در  ۱۹دی سال  ۵۶بهعنوان
نقطه عطف انقالب اسالمی ،قم را «شهر ،مرکز و مادر
انقالب» خواندند و افزودند :البتــه انگیزههایی برای
انقالبی قم و کمرنگ کردن روحیه انقالبی
تغییر فضای
ِ
و دینی در آن وجود دارد و نباید از مکر دشمن و عوامل
آن غفلت کرد.
ایشان با تأکید بر هوشــیاری در مقابل این انگیزهها،
تأکید کردند :قم سرچشــم اصلی و پشتوانه معنوی
انقالبی است که دنیا را متحول کرد ،بنابراین بزرگان
و جوانان قم نباید اجازه دهند دستهای خائن ،قم را
از مرکزیت انقــاب ،خارج و این حرکت تحولی را در
آن کمرنگ کنند.
رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان چند درس مهم و
ماندگار از قیام  ۱۹دی پرداختند و خاطرنشان کردند:
رئیسجمهور وقت آمریکا در  ۱۰دی  ۵۶به تهران آمد
و با تمجید اغراقآمیز و دروغین از محمدرضا پهلوی،
ایران را «جزیره ثبات» یعنی مایه آرامش خیال آمریکا
ایران وابسته و مسئوالن نوکرمآب آن ،خواند.
از
ِ
ایشان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم ،وابسته و فاسد
پهلــوی در فاصله ای کمتر از ده روز از این ســخنان
را نشــانه ضعف عمیق دســتگاه محاسباتی آمریکا و
غرب دانســتند و گفتند :کمتر از ده روز پس از سفر
رئیسجمهــور آمریکا و تعبیــر او از ایران به جزیره
ثبات ،قیام عظیم مردم قم شکل گرفت و به دنبال آن،
قیام مردم تبریز و طوفان انقالب اســامی و نابودی
رژیم سرسپرده طاغوت محقق شد.
حضرت آیت ا ...خامنهای ،اســتمرار ضعف دســتگاه
محاسباتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند و
افزودند :با وجود آنکه عدهای غربزده و آمریکازده ،پُ ِز
قدرت محاسباتی و آیندهنگری آمریکاییها را میدهند
اما آمریکا همچنان دچار ضعف محاسباتی است.
ایشــان با اشاره به سخنان سال گذشت ه یک دولتمرد
اوباش تروریست و وعده او به آنها
آمریکایی در جمع
ِ
که جشن ســال  ۲۰۱۹میالدی را در تهران خواهیم
گرفت ،خاطرنشان کردند :توانایی محاسباتی دشمنان
ایران در همین حد است ،همانطور که آن زمان صدام
امیدوار بود یک هفتهای به تهران برســد و منافقین
مزدور نیز خیال میکردند در حمله مرصاد سه روزه از
کرمانشاه به تهران خواهند رسید.
رهبــر انقالب اســامی افزودند :برخــی دولتمردان
آمریکایی اینطور وانمــود میکنند که دیوانهاند ،البته
بنــده این را قبول ندارم اما آنهــا حقیقتاً «احمقهای
درجه یک» هستند.
ایشــان قیام مردم قم را نشانه صفبندی دو دستگاه
دموکراسی دروغین
بندی «لیبرال
محاسباتی یعنی صف ِ
ِ
و پــای در گِل غربــی» در مقابل «نظــام توحیدی و

غربی ها را بــه حرفهای دلقک ها تشــبیه کردند و
افزودند :آنها به ایران توصیه می کنند حقوق بشر را از
سعودی ها یاد بگیرد؛ آیا این ،حرف یک دلقک نیست؟
حضرت آیت ا ...خامنه ای خاطرنشــان کردند :رفتار
صحیح و عقالنی وظیفه مســئوالن اســت ،چرا که با
ِ
احساسات صرف ،نمی شــود کشور را اداره کرد البته

اسالمی» برشمردند و گفتند :پس از انقالب نیز آنها با
تحریم جمهوری اسالمی تصور میکردند کار نظام در
کمتر از شش ماه تمام خواهد شد در حالیکه انقالب
اکنون به چهل سالگی رسیده است.
حضرت آیــت ا ...خامنهای افزودنــد :در مقابل این
محاسباتی دقیق
محاســبات غلط استکبار ،دســتگاه
ِ
نظام اســامی وجود دارد که امــام بزرگوار ما فرمود
«صدای شکستهشدن اســتخوانهای مارکسیسم را
میشــنوم» و یکی دو ســال بعد همه دنیا آن صدا را
دشمنی استکبار
شــنیدند .حضرت آیت ا ...خامنهای،
ِ
دشــمنی عمیق
تمدنی انقالب اســامی را
با پدیده
ِ
ِ
دانستند و خاطرنشــان کردند :برخی از روی نفهمی
یا مسائل دیگر ،علت دشــمنی مستکبران را سخنان
امام یا فالن مسئول علیه آمریکا میدانند ،در حالیکه
زورگویان جهانی با یک قدرت جوان ،رو به رشــد ،پر
تالش و پر انگیزه دشمن هستند که این قدرت معنوی
 ۴۰سال است در مقابل چشم آنها روز به روز تنومندتر
و قدرتمندتر شــده و ت ََرکها و شکافهای استکبار را
عمیقتر کرده است.
رهبر انقالب اسالمی ،ایران را قلّه موقعیت راهبردی در
منطقه خواندند و افزودند :علت عصبانیت آمریکاییها
در اول انقالب این بود که لقمه چرب و نرم ایران را به
عنوان مهم ترین کشور منطقه و سرزمینی سرشار از
ثروتهای مادی و منابع طبیعی از دست دادند.
* خود غربیهــا میگویند ایران بــا توجه به
ظرفیتهای فوقالعادهاش پنجمین کشور ثروتمند
جهان است ،بنابراین طبیعی است
ایشان با اشاره به اعتراف چند روز پیش یک مؤسسه
غربی افزودند :خود آنها میگوینــد ایران با توجه به
ظرفیتهای فوق العادهاش پنجمین کشــور ثروتمند
جهان است ،بنابراین طبیعی است که بهخاطر از دست
دادن چنین ثروتی ،عمیقاً عصبانی باشند.
حضرت آیــت ا ...خامنهای افزودنــد :این عصبانیت
همچنان ادامه دارد اما مســئله اصلی و ریشــه تقابل
آمریکا و ملت ایران ،تقابل تاریخی و ذاتی حق و باطل
است ،چرا که استکبار و استعمار از خون ملتها تغذیه
میکنند و انقالب اســامی در مقابل این ظلم آشکار
ایســتاده و برای بیدار کردن ملتها نیز تالش کرده
است.
رهبر انقالب اسالمی ،شنیده شــدن فریاد «مرگ بر

آمریکا» در کشورهای متعدد را بی سابقه و نشانه ای از
موفقیت ایران برشمردند و خاطرنشان کردند :استکبار
تالش میکند ملتها را با «ایران هراســی»« ،اسالم
هراسی» یا «شیعه هراسی» گمراه کند ،اما ملتها ذاتاً
با ایران اسالمی دشمنی ندارند و هر جا حقیقت روشن
بشود ،از آن حمایت می کنند.
ایشان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و آمریکا
را نشانه آشکار شــدن پیامدهای خطرناک حفرههای
معنوی در تمدن غرب خواندنــد و افزودند :در طرف
مقابل ،مردمســاالری دینی و حرکت به سمت تمدن
اسالمی با استفاده از امکانات و ابزارهای روز دنیا ادامه
دارد و این واقعیت برای مستکبران رعبآور است.
رهبــر انقالب اســامی بــا تأکیــد بــر پرهیز از
سهل انگاری و سهل اندیشی در زمینه علت واقعی و
اصلی دشــمنی ظالمان جهانی با ایران افزودند :علت
اصلی این دشــمنی« ،ماهیت و حقیقت حرکت عظیم
انقالب اسالمی ،شجاعت ،فداکاری و وفاداری ملت و
پایبندی مستمر و کامل نظام به مبانی انقالب اسالمی»
است که اگر به توفیق الهی ،این حرکت به نتایج مورد
نظر خود دســت یابد ،بساط استکبار و استعمار غرب
را برمی چیند.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای با اســتناد به آیات قرآن
مجید افزودند :فرعون می دانســت موسی حق است
اما دشــمنی می کرد و خدا به حضرت موســی گفت
«نترســید ،حرکت کنید من با شــما هستم» که این
خطــاب امروز عیناً به ملت ایران اســت که در مقابل
دشمنی آگاهانه فراعنه عالم ،ایستاده است.
ِ
رهبر انقالب اسالمی در تبیین نتیجه صف آرایی استکبار
و ملت ایران خاطرنشان کردند :هر جبهه ای که در راه
خدا حرکت کند ،وعده قطعی و بدون تردید پروردگار
درباره نصرت و پیروزی او محقق خواهد شد ،همچنانکه
در طول  ۴۰ســال هر جا درست حرکت کردیم ،پیروز
شدیم و هر جا کوتاهی داشتیم ،پیروزی حاصل نشد.
* رسیدن به چهل ســالگی در روند شکلگیری
تمدنها ،آغاز بلوغ و شکوفایی است
حضرت آیت ا ...خامنه ای رســیدن به چهل سالگی را
در روند شــکلگیری تمدن ها ،آغاز بلوغ و شکوفایی
خواندند و افزودند :در این مسیر تمدنی ،چهل سالگی
نه دوران پیری بلکه دوران عمق یافتن حرکتها است
و به فضل الهی و به برکت «ایمان دینی ،عزم راســخ،

حضور و آمادگــی و کار و تالش ملــت بهویژه انبوه
جوانــان خوشفکر ،مبتکر و امیدوار به آینده» ،حرکت
تاریخــی ملت ایران به نتایج درخشــان خود خواهد
رســید .ایشــان پیروزی انقالب و تشکیل جمهوری
اسالمی را مقدماتی برای شکل گیری «تمدن اسالمی
متناسب با دوران فعلی» دانستند و خاطرنشان کردند:
اگر خدا اراده نکرده بود ،این مقدمات فراهم نمی شد.
رهبر انقالب اسالمی سخنانشان در جمع هزاران نفر
از مردم قم را با بیان نکاتی مهم خطاب به مســئوالن
و مردم ادامه دادند.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای در مهم ترین توصیه خود
به مســئوالن بهخصوص دولتمــردان تأکید کردند:
اولویت کاری خود را حل مشــکالت معیشــتی مردم
بهویژه قشرهای ضعیف قرار دهید ،چرا که این مسئله
اهمیت ویژه ای دارد .رهبر انقالب با اشــاره به تمرکز
دشمن بر مسائل معیشــتی مردم گفتند :منابع کشور
کم اســت اما چرا با وجود تذکرات مکرر ،جریان ها و
افرادی ،ظالمانه این منابع را می بلعند و با دالل بازی
و انحصارطلبی در تجارت ،مانع پیشــرفت کشور می
شوند و در تقویت تولید داخلی کارشکنی میکنند.
رهبر انقالب بار دیگر مهم ترین کار امروز مسئوالن را
رسیدگی به مشکالت معیشتی خواندند و افزودند :البته
این کار فقط با پول پخش کردن حاصل نمی شود ،باید
مراقب جریان ها و دســتهای خطرناک و مضر بود،
همچنانکه این مســائل را بارها با جزئیات در جلسات
کاری به مسئوالن تذکر داده ایم.
ایشــان ،کار و تالش و خدمت به انقالب ایران عزیز
و ملت بزرگ را نعمتی الهی خواندند و به مســئوالن
و دولتمــردان تأکید کردند :قدر نعمت مســئولیت در
نظام اســامی را بدانید و به لوازم قدرشناسی از آن
یعنی «مراقبت در حــرف و رفتار ،پرهیز از گرایش به
اشرافیگری و اســراف و رفتارهای طاغوتی» پایبند
باشید و تالش کنید مسیر حرکت شما همواره به سمت
الگوی رفتاری و مدیریتی امیرمؤمنان باشد.
«شــجاعت» و «عقالنیت» دو نکته مهم و تذکر دیگر
رهبر انقالب خطاب به مسئوالن بود.
ایشان افزودند :در مقابل توپ و تشر و یاوه گویی های
آمریکا و اروپا پس نزنید و بایستید و بدانید که اینها نه
تهدید ،نه «وعده و قول» و نه حتی امضایشان اعتبار ندارد.
حضرت آیت ا ...خامنــه ای حرف های بی ربط برخی

مجلس با کلیات طرح اصالح قانون انتخابات موافقت کرد؛

احتمال استانی شدن انتخابات مجلس!

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با کلیات طرح اصالح
مــوادی از قانون انتخابات مجلــس موافقت کردند که در
صورت تصویب نهایی آن ،انتخابات مجلس شورای اسالمی
به صورت استانی  -شهرستانی برگزار می شود.
نمایندگان در جلســه علنی روز چهارشنبه مجلس با 155
رای موافــق 64 ،رأی مخالــف و دو رأی ممتنع از مجموع

 231نماینــده حاضــر کلیات طرح یــک فوریتی اصالح
مــوادی از قانون انتخابات مجلس شــورای اســامی را
تصویب کردند.
در صــورت تصویب نهایی این طــرح ،انتخابات مجلس
استانی  -شهرستانی برگزار می شود.
علی الریجانی رئیس مجلــس پس از تصویب کلیات این

طرح گفت :محمدجواد کولیوند رئیس کمیســیون شوراها
نامه ای به هیأت رئیســه مجلس داده و خواســتار ارجاع
این طرح به این کمیســیون برای بررسی جزییات و ایجاد
اصالحات در این طرح شده است.
وی در ادامه از نمایندگان خواســت که ارجاع یک هفته ای
این طرح به کمیســیون شوراها را به رای بگذارد که نهایتاً
نمایندگان با  186رأی موافق 24 ،رأی مخالف و چهار رأی
ممتنع از  230نماینده حاضر با ارجاع این طرح به کمیسیون
شوراها مجلس موافقت کردند.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :اعضای
کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها طبق آیین نامه یک
هفته فرصت دارند جزییات این طرح را در این کمیســیون
بررسی کنند.
به گزارش ایرنــا ،این طرح پس از بررســی جزییات در
کمیسیون امور داخلی کشــور و شوراها به صحن مجلس
برای تصویب نهایی ارجاع می شود.
* مخالفت با مسکوت ماندن سه ماهه طرح اصالح قانون
انتخابات مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیش از بررسی کلیات
این طرح ،به بررســی تقاضای مسکوت گذاشتن سه ماهه
این طرح پرداختند اما با این تقاضا مخالفت کردند.
حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر به عنوان
متقاضی مســکوت ماندن این طرح گفت :بررســی این
موضوع در شرایط فعلی با این حجم از مشکالت اقتصادی
کشور درست نیســت ،این گونه زمانی که مردم مذاکرات
مجلس را از اســتماع می کنند ،مــی گویند که نمایندگان
مجلس شورای اسالمی دنبال انتخابات بعدی هستند تا این
که به مشکالت رسیدگی کنند.
وی اظهار داشــت :دولت الیحه جامع انتخابات را در حال
بررسی دارد و این الیحه به زودی به مجلس ارائه می شود.
وی ادامه داد :با استانی شــدن انتخابات توجه نمایندگان
متمرکز مراکز اســتان شــده و نقاط کم جمعیت و محروم
به فراموشی ســپرده میشوند از این رو انگیزه مردم برای
مشارکت در انتخابات کم خواهد شد.
محمدعلی وکیلی نماینده تهران نیز در مخالف با مسکوت
گذاشتتن این طرح یک فوریتی گفت :درست نیست که هر

موضوعی را به معیشت مردم گره بزنیم نوعی عوامفریبی
است.
وی بــا بیــان این کــه نباید از معیشــت مــردم برای
برخی خواســتهها نردبان ساخت ،یادآور شــد :مطالبه و
معیشــت مردم به حق اســت ولی باید بررسی شود که
کدام ســاختار و روش بــه بهبود معیشــت مردم کمک
میکند.
* دولت موافق کلیات طرح قانون انتخابات مجلس است
سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس
و هماهنگی استان ها در این جلسه با اعالم موافقت دولت
با کلیات طرح اصالح قانون انتخابات مجلس گفت :موافقت
دولت با کلیات این طرح ،منوط به رسیدگی مجدد جزییات
این طرح در کمیسیون شوراهای مجلس است.
وی افزود :انتخابات یک امر سیاســی اســت و هر چقدر
بتوانیم فرآیندهای برگــزاری انتخابات و نتایج آن را مؤثر
از مولفه هایی از جنس سیاســی قرار دهیم یقینا به کیفیت
و اثربخشی نتایج حاصل از انتخابات در ادامه کشور کمک
می کنیم.

احساســات به عنوان پشتوانه عملی شدن تصمیمات
عقالنی الزم است.
«شــناخت ،قدردانی و استفاده از ظرفیت های درونی
بهویــژه جوانــان» دیگر توصیه مؤکــد رهبر انقالب
اسالمی به مسئوالن و دولتمردان بود.
ایشان افزودند :جوانان می توانند گره های دستگاه ها
را باز کنند ،بنابراین به آنها مراجعه کنید و قدرشان را
بدانید چرا که حتی بلندپروازی های آنها خوب است و
کشور را به جلو می برد.
حضــرت آیــت ا ...خامنــه ای در بخــش پایانی
سخنانشان ،مردم را نیز به کمک به مسئوالن توصیه
کردند و افزودنــد :بخش مهم تقویت تولید داخلی در
زمینه های کیفی و توزیعی ،به تولید کننده و فروشنده
و مغازه دار و مردم مربوط می شود.
ایشان گفتند :امسال سال تقویت تولید کاالهای ایرانی
بوده اســت ،اما االن در آخر سال باید ببینیم چقدر در
این زمینه پیش رفته ایم و چه کارهایی کرده ایم.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای حضــور در صحنه های
انقالب را بهترین کمک مردم به کشــور دانســتند و
افزودند :دشــمن در تالش اســت با شایعه سازی و
تهمت پراکنی مردم را مضطرب کند و به جان یکدیگر
بینــدازد که البته نمــی تواند ،اما مــردم باید با این
شگردهای دشمن مقابله کنند.
ایشان خاطرنشــان کردند :انقالب و نظام با خواست
و حمایــت مردم شــکل گرفته و اســتمرار یافته اما
مســتکبران با وقاحت تمام مردم را به مقابله با همین
نظام فرا می خوانند که الزم است مردم در مقابل این
تبلیغات ایســتادگی و علیه آن حرکت کنند و جوانان
با هوشــمندی ،فضای مجازی را به ابزاری برای زدن
تودهنی به دشمنان تبدیل کنند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای تحریم ها را باعث فشــار
و بروز مشــکالتی برای کشور دانســتند و افزودند:
آمریکایی ها با خوشــحالی می گویند تحریم کنونی
ملــت ایران در تاریخ ســابقه ندارد امــا ملت ایران
انشــاءا ...در این زمینه شکستی به آنها می دهد که
در تاریخ بی سابقه باشد.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشــاره به تحریم کامل
ملت ایران در دوران دفاع مقدس افزودند :دشــمنان
حتی به ما سیم خاردار نمی دادند اما ملت و مسئوالن،
آن تحریــم ها را به زمینه ای بــرای تکیه بر درون و
شــکوفایی اســتعدادها تبدیل کردند ،بهگونه ای که
همان مســیر ،امروز ایران را به قدرت بی نظیر منطقه
تبدیل کرده اســت .رهبر انقالب تأکید کردند :باید با
درس گیری از این تجربه درخشان و تکیه بر جوانان،
تحریم کنونی را به وســیله ای بــرای کار و تالش و
شکوفایی تبدیل کنیم و با بی نیازی از دیگران به جایی
برسیم که آنها نیازمند ایران عزیز باشند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای تأکید کردند :به فضل الهی
و در پرتو مقاومت و هوشیاری مردم و مسئوالن و کار
و تالش بیوقفه ،از تحریم ها و مشکالت عبور خواهیم
کرد و همچنانکه در جنــگ تحمیلی صدام را به خاک
سیاه نشاندیم و به درک اسفل رفت ،جمهوری اسالمی
هر روز موفق تر و زنده تر خواهد بود و دشــمنان ملت
در آمریکا و غرب به سرنوشــت صدام دچار خواهند
شد.

قائم مقام وزیر در امور مجلس وهماهنگی استان ها تصریح
کرد :هر چه بتوانیم سایر مولفه های تأثیرگذار در انتخابات
را محــدود و کم اثر کنیم نتیجه آن اســت که به هدفمند
شــدن و انطباق برآیند نهایی آرا با مصالح کشــور کمک
کرده ایم.
سامانی افزود :از ابتدای شروع دولت این دغدغه به صورت
جدی از سوی دکتر روحانی مطرح شد ،وزیر کشور دستور
داد الیحــه نظام جامع انتخابات در وزارت کشــور تدوین
شود این کار انجام شد ،چهار انتخابات سراسری ریاست
جمهوری ،مجلس شوراهای شهر و روستا و خبرگان رهبری
در این الیحه دیده شد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد :پیش نویس این الیحه
آماده و در کمیســیون سیاســی دولت مصوب و در صحن
دولت در حال رسیدگی است ،اقدامات اساسی این الیحه
در دولت انجام شده است.
وی گفت :بــا توجه به این که طرح اصالح قانون انتخابات
در مجلس با اولویت رســیدگی می شود این موضوع امروز
در جلســه هیأت وزیران مطرح می شود ،قرار شده است
هیأت وزیران موافقت خود با کلیات این طرح را اعالم کند،
منوط به این که در کمیسیون شوراها موضوعات مختلف از
حیث ملزومات اجرایی و بودجه ای که باید برای این طرح
دیده شود و مخالفت هایی که نمایندگان دارند باید در پیش
نویس نهایی این طرح لحاظ و حتما این طرح بار دیگر در
کمیسیون مجددا ً بررسی شود.

