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سياسي

نباید شیرینی
انتخابات با بداخالقی به
کام ملت تلخ شود

معاون اول رئیسجمهور در واکنش به برخی اظهارات مطرح شــده درباره صحت انتخابات  29اردیبهشــت اظهار کرد :نباید کسی به خود اجازه دهد شیرینی انتخابات را با
بداخالقی و سخنان نادرست به کام ملت تلخ کند.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در توئیتر خود نوشت :انتخابات اوج نقطه شکوفایی ،عظمت و اقتدار کشور بود و نباید کسی به خود اجازه دهد
شیرینی انتخابات را با بداخالقی و سخنان نادرست به کام ملت تلخ کند.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت:

قطعا مطالبات اصالح طلبی مردم انجام خواهد شد

محمدباقــر نوبخت در نشســت هفتگی خود ضمن تشــریح عملکرد دولت به
پرسش های خبرنگاران نیز پاسخ داد .خالصه سخنان وی در ادامه می آید:
به گزارش ایلنا ،سخنگوی دولت در مورد ساماندهی موسسات مالی عنوان کرد:
بانک مرکزی قرار است به زودی در مورد این موسسات مالی تصمیم بگیرد.
او در پاسخ به سوالی در مورد صادرات گاز به ترکیه اظهار داشت :در مورد صادر
کردن گاز به ترکیه وزارت نفت توضیح خواهد داد.
نوبخت در مورد اظهارات اخیر رییسی در مشهد که گفته رای  ۱۶میلیونی به خود
را رای به ارزشها دانسته و مدعی شده تخلفات انتخاباتی سازماندهی و مهندسی
شــده بوده است ،گفت :ما نباید نســبت به گفته دیگران صحبت کنیم ،سیاست
دولت این است که ملت ایران بدون تقسیمبندی رای که االن توسط برخی مطرح
میشود برای ما عزیز هستند و برای این که به رشد  ۸درصدی برسیم باید از همه
کمک بگیریم .او با تاکید بر اینکه صحبت از مهندســی انتخابات ســخن درستی
نیســت ،گفت :همه فرایند انتخابات تحتنظر شــورای نگهبان بوده ،ضمن اینکه
همه کاندیداها از برنامههایشان دفاع کردند و حتی گاهی دیدیم که چگونه مقابل

آقای روحانی موضع گرفتند.
او خاطرنشــان کرد باید یادی کنیم از اقدام جوانمردانه ناطق نوری در سال ۷۶
که هنگامی که در اواسط شمارش آرا متوجه شدند رای طرف مقابل باالتر است به
آقای خاتمی تبریک گفتند .ســخنگوی دولت در مورد رفتارهای عربستان سعودی
یادآور شــد :رییسجمهور تلفنی با روسای سایر کشــورها صحبت داشتند و امیر
عمان هم اعالم کرد این شو که در عربستان اتفاق افتاد مورد قبول همه نیست.
او با اشــاره به طرح مسکن مهر یادآور شد :دولت خود را موظف میداند مسکن
مهر را به پایان برساند ،دولت  ۱۰۰۰میلیارد تومان در این زمینه افزایش اعتبار داد
که این طرح به اتمام برسد.
نوبخت عنوان کرد :دولت قصد دارد مســکن اجتماعی و حمایتی را نیز اجرایی
کند و به مسکنهای روستایی نیز تسهیالتی پرداخت کند.
او در پاســخ به ســوالی در مورد رفع حصر و اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه
گفت :قدرت در ســاختار نظام جمهوری اســامی ایران بین سه قوه تقسیم شده،
رییسجمهور باید از همه اختیارات خود اســتفاده کند ،رییس قوه قضاییه نباید این
گونه نظرات خود را بیان کنند ،ســروران محترم بهتر اســت مباحث را در جلسات
مطرح کنند .وی در ادامه افزود :جلســه شــورای عالی امنیت ملی که رییس قوه
قضاییه هم عضو آن است به صورت مرتب برگزار میشود .
نوبخت در مورد زمان تنفیذ رییسجمهوری عنوان کرد :هنوز مطرح نشده است
که تنفیذ چه زمانی اســت.او در مــورد جوانگرایی در کابینه گفت :جوانگرایی به
این معنا نیست که امور اجرایی را به هر کسی بسپاریم  ،البته ناگفته نماند که آقای
رئیسجمهور مصمم هستند از جوانان در کابینه استفاده شود.
سخنگوی دولت ادامه داد ۲ :هزار جوان قرار است در کنار مدیران قرار بگیرند .نه
تنها جوانان بلکه زنان هم قرار است در پستهای اجرایی قرار بگیرند و ظرف این
هفته  ۴مدیر زن در ســازمان برنامه و بودجه معرفی خواهند شد.سخنگوی دولت
در مورد فرآیند اخذ رای و پیشــنهاد رییسجمهور به شورای نگهبان گفت :یکی از
اقداماتی که باعث شــد برخی نتوانند رای دهند این بود که گفته شد انتخابات روز
جمعه  ۲۹اردیبهشــت است و بعد از ساعت  ۱۲شــب به بعد جمعه نیست و این

فرآیند متوقف شد .البته وزیر کشور تمامی تالش خود را در این زمینه انجام داد.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا مطالبات اصالحطلبی مردم تحقق پیدا
خواهد کرد؟ گفت :بله قطعا انجام خواهد شد.
نوبخــت در مورد احضار برخی از اســتانداران و فرمانداران اظهار داشــت :این
واقعیت اســت که برخی از مدیران سیاســی اقداماتی انجام دادهاند و از سوی رقبا
شــکایتهایی مطرح شــده اما این که خالف قانون بوده یا نــه باید منتظر نظر
شــورای نگهبان بود.او درباره اولویتهای دولت یازدهم گفت :صنعت ،اشــتعال،
کاهــش فاصله طبقاتی ،انجام طرحهای عمران و آبادانی ،خاک و محیط زیســت
در اولویت قرار دارد.
رییس ســازمان برنامه و بودجه در مورد افرایش یارانه افراد نیازمند عنوان کرد:
از محــل قانون هدفمندی یارانهها میتوان یارانه افراد را ســه برابر افزایش داد از
طرفی سیاست کلی مقام معظم رهبری در مورد هدفمندی یارانهها هر سال ابالغ
میشــود ،اما اقدامی که دولت انجام داد در مورد افراد تحت پوشش و در چارچوب
قانون است.سخنگوی دولت در پاســخ به سوالی مبنی براینکه شما عنوان کردید
یارانه مســتمریبگیران افزایش خواهد یافت از طرف دیگــر معاون وزیر اقتصاد
عنوان کرد تورم ممکن است از خرداد به مسیر دو رقمی برگردد آیا با این افزایش
احتمال دو رقمی شــدن تورم قوت نخواهد گرفت ،گفت :افزایش مستمریبگیران
و تورم هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد .تورم ریشــههای دیگری دارد ضمن این که
این حرف حرف نادرستی است که تورم دو رقمی شود.
نوبخت با بیان اینکه تورم در ماه گذشــته مطابــق اعالم مرکز آمار برابر با ۷.۱
دهــم درصد بــود ،گفت :ایجاد و باال بــردن انتظارات تورمــی کمکی به اقتصاد
کشــور نخواهد کرد.او افزود :دولت همچنان سیاســت مهار تورم را دنبال میکند
و براین اساس متوسط مستمری خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان
بهزیستی ماهانه  ۷۰هزار تومان بود که ما از محل هدفمندی یارانهها این مبلغ را
به  ۲۴۰هزار تومان رساندیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی مبنی
بر این که برخی از کشورها حســابهای بانکی کشور را بستهاند ،گفت :اطالعی
در این مورد ندارم.

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور:

جهانگیری با اقتدار معاون اول رییسجمهور میماند

معاون اجرایی رییسجمهور نســبت به
مباحث مطرح شده درباره احتمال انتصاب
وی بــه معاونت اولــی در دولت دوازدهم
واکنش نشان داد.
به گــزارش ایلنا ،محمد شــریعتمداری

در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه گفته
میشود شما در دولت دوازدهم معاون اول
رییــس جمهور خواهید بــود ،آیا صحبتی
با شــما در این باره صورت گرفته است؟
گفت :بحــث دولت دوازدهــم را باید در

دولت دوازدهم انجام داد.
او ادامه داد :معــاون اول رئیس جمهور
آقای جهانگیری هستند و ایشان انشااهلل
با اقتدار تشریف خواهند داشت.
معاون اجرایی رییسجمهور در پاســخ

به این ســوال که چــه رایزنیهایی برای
ترکیب دولت دوازدهم انجام شــده است؟
اظهار داشــت :من هیــچ اطالعی از این
مباحث ندارم.

نمایندگان حضور مطهری در نایب رئیسی را تداوم بخشند

به گزارش ایرنا ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن
رد فضاســازیهای اخیر درباره نفــوذ برخی اعضای کابینه
دولت یازدهم در تعیین هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی
گفت :امید است نمایندگان فراکسیونهای امید و مستقالن
مجلس زمینه تداوم حضــور علی مطهری در جایگاه نایب
رئیسی مجلس را فراهم کنند.

نگرانی از رواج استفاده از
رحم اجارهای در کشور

رییس انجمــن متخصصان زنان ،مامایــی و نازایی
نســبت به تبدیل شــدن اســتفاده از رحم اجارهای به
فرهنگ در کشور ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایلنا اعظم سادات موسوی؛ رییس انجمن
متخصصان زنان ،مامایی و نازایی  ،با بیان اینکه در هیچ
جای دنیا اســتفاده از رحم اجارهای یک خواسته دلخواه
نیست ،گفت :اســتفاده از رحم اجارهای در تمام دنیا در
صورت شرایط خاص انجام میشود و سازمان بهداشت
جهانی در شــرایطی که مادر به دالیل خاصی رحمش
را از دســت داده باشد ،اجازه اســتفاده از رحم اجارهای
را میدهد.
او با اشاره به شرایط مادر برای استفاده از رحم اجارهای
ادامه داد :زنان تنها در صورت از دست دادن رحم خود بر
اثر بیماری ،نداشتن رحم به طور مادرزادی ،آسیب رحم
بر اثر سقطهای مکرر و یا انجام پیوند کبد اجازه استفاده
از رحم اجارهای را دارند.
رییس انجمــن متخصصان زنان ،مامایــی و نازایی
تصریح کرد :زنانی میتوانند از رحم اجارهای اســتفاده
کنند که بــا وجود بیماری اما عمر طبیعــی برای او از
سوی پزشک پیشبینی شده اســت ،در غیراینصورت
اجازه استفاده از رحم اجارهای را ندارند.
موسوی با اشاره به معاهده بین درخواست کننده رحم
اجارهای و صاحب رحم ،خاطرنشــان کرد :طبق قانون
باید یک معاهدهای بین آنها منعقد شود تا بعدها از لحاظ
حقوقی و عاطفی برای طرفین مشکلی ایجاد نشود.
او با اشاره به استفاده از رحم اجارهای در ایران تصریح
کرد :در ایران نیز بیمارانی هستند که به دالیل مختلف
از رحم اجارهای استفاده میکنند از جمله بیماری که به
دلیل سرطان رحم خود را از دست داده بود و خواهرش
رحم خود را برای بارداری در اختیارش قرار داد.
رییس انجمن متخصصان زنان ،مامایی و نازایی ادامه
داد :زنانی که داوطلب هســتند در مراکز نازایی ثبتنام
میکنند ،سپس از نظر سالمت بررسی میشوند و یک
قرارداد رســمی در مرکز نازایــی بین دو طرف منعقد و
براســاس آن حق و حقوق دو طرف مشــخص و اگر
مبلغی نیز تعیین شده باشــد ،بر طبق قرارداد پرداخت
میشود.موسوی در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از
رحــم اجارهای در ایران آمار باالیی دارد یا نه گفت :آمار
دقیقی در این زمینه ندارم ،اما به هر حال تجربه زیادی
در ایــن مورد وجود دارد و ما امیدواریم که این اتفاق به
یک فرهنگ در جامعه ما تبدیل نشود.

محمود واعظی با بیان اینکه آقای علی مطهری شخصیتی
آزاده ،صادق و معتدل هســتند ،بیان کرد :ايشان در جایگاه
نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی در یک سال گذشته
عملکرد مناسبی داشتهاند و در دوران تبلیغات انتخاباتی نیز
با ســفرهای استانی و سخنرانی های خود ،نقش موثری در
حمایت از دکتر روحانی داشــتند.عضو هیات دولت تدبیر و

باشــیم که پس از حماسه  29اردیبهشت با همدلی و تقوی
برای خدمت به مردم تالش بیشــتری داشته باشیم.پیشتر
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در اینســتاگرام شخصی
خود ،شــایعه دخالت دولت در انتخاب هیات رئیسه مجلس
شــورای اسالمی را تکذیب کرده بود.انتخابات هیات رئیسه
مجلس روز چهارشنبه  10خرداد ماه برگزار می شود.

علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

فقر مطلق تا پایان دولت دوازدهم برطرف خواهد شد

علی ربیعی وزیر تعاون ،کار ور فاه اجتماعی گفت :انسجام،
عزم و تدبیر ملی برای مبارزه با فقر پدید آمده است.
به گزارش ایلنا ،کمیســیون تخصصی شورای عالی رفاه و
تامین اجتماعی به ریاســت علی ربیعی وزیر رفاه و با حضور
شــهیندخت مالوردی معاون رئیس جمهــور در امور زنان ،

پرویز فتــاح رئیس کمیته امداد امام خمینــی (ره)  ،رضوی
معاون توســعه روستایی و مناطق محروم کشور  ،پوراصغری
معاون امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه و معاونین سایر
وزراتخانه های عضو شورای عالی رفاه برگزار شد.
در این نشست که با دستور کار بحث و بررسی سیاست های
رفاهی دولت داوزهم برگزار شد ،ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی با تاکید بر اینکه عزم  ،انســجام و تدبیر ملی برای
مبارزه و کاهش فقر در کشور به وجود آمده است ،اظهار کرد:
یکی از تاکیدات مهم رئیس جمهور برطرف کردن فقر مطلق
در کشور تا پایان دولت دوازهم است .
ربیعی با اشاره به بیش از سه برابر شدن مستمری مستمری
بگیران نهادهای حمایتی تصریح کرد :یکی از موضوعاتی که
باید در کمیسیون تخصصی شــورای عالی رفاه بررسی شود
تــداوم و مرتبط کردن این موضوع با اشــتغال فراگیر ضد
فقر است .
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات مثبتی

کــه در خصوص کنتــرل  ،کاهش و مهار فقــر درمان  ،فقر
آموزشــی  ،فقر غذایی و تمرکز بر سیاســت مسکن حمایتی
انجام شده است ،تاکید کرد :سیاست ها و برنامه های هدفمند
حمایت اجتماعی و توانمند سازی گروه های آسیب پذیر و فقرا
در دولت دوازدهم به جد پیگیری و دنبال خواهد شد .
ربیعی با اشاره به مطالبی که در این جلسه در خصوص نظام
شناســایی فقرا  ،هدفمندی حمایت از گروه های آسیب پذیر
 ،پنجره واحد رفاهی  ،هماهنگی بین بخشــی و حمایت های
هدفمند از گروه های هدف نظیر ســالمندان  ،زنان سرپرست
خانوار و زنان بد سرپرســت  ،کــودکان بازمانده از تحصیل ،
معلولین و آسیب دیدگان اجتماعی بیان شد ،خاطرنشان کرد:
نظام چند الیه حمایتی محور سیاســت های حمایتی خواهد
بود و کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه به صورت ویژه
و فوق العاده تاکید رئیس جمهور مبنی بر سیاســت گذاری و
برنامه ریزی برای برطرف کردن فقر مطلق در کشور تا پایان
دولت دوازهم را پیگیری خواهد کرد.

محمدجواد ابطحی نماینده مجلس:

تمام تالشمان را میکنیم تا مطهری جزو هیات رئیسه نباشد
عضو جبهه پایداری با تاکید براینکه تالش
میکنیم در انتخابات روز چهارشنبه مطهری
در هیات رئیسه مجلس نباشد ،گفت :انتقاد ما
از مطهری به دلیل مواضعی اســت که حتی
علیه نظام گرفتــه و میگیرد و به این دلیل
برای جایگاه نایب رئیسی مناسب نیست.
به گزارش ایلنا ،محمدجواد ابطحی با اشاره
به تزلزل آرای اعضای فراکسیون مستقلین
والیی در رابطه با مســائل مختلف از جمله
انتخابــات هیات رییســه مجلس شــورای
اســامی اعالم کرد :در حال حاضر اعضای
فراکســیون مســتقلین والیی به چند دسته
تقسیم شدند که بر این اساس گروهی قصد
دارند به فراکسیون امید پیوسته و از نظر آنها
تمکین کنند و گروهی نیز به نظر فراکسیون
نمایندگان والیی نزدیک هستند.
نماینده مردم خمینیشــهر در مجلس در
واکنش به ســوال دیگری مبنی بر اینکه به
جز بحث انتخاب رئیس مجلس و اجماع دو
فراکســیون مستقلین و نمایندگان والیی در
مورد علی الریجانی این دو فراکســیون در

چه مسائل دیگری اشتراک نظر دارند گفت:
نظر ما همواره این بوده که نباید اداره مجلس
قائم به شخص باشد چرا که الحمداهلل نیروی
توانمند برای ریاست مجلس بسیار زیاد است
و این درست نیست که همیشه فقط یک نفر
گزینه ریاست مجلس باشد.
او درباره مشی سیاسی فراکسیون مستقلین
والیی گفت :مستقلین بندباز هستند و گاهی
از این ســوی بند حمایت میکنند و گاهی از
آن سو اما نمیتوان همیشه روی بند زندگی
کرد .این در حالی اســت که قرآن کریم نیز
مذبذ بین را مزمت کرده است.
نماینده عضو جبهه پایداری خمینیشــهر
در مجلس در پاســخ به این ســوال که آیا
در نهایت با مستقلین درباره انتخابات هیات
رئیسه به نتیجه میرسید یا خیر گفت :خیلی
خوشبین نیســتم و فکر میکنم فراکسیون
نماینــدگان والیی باید به صورت مســتقل
برای تمامی ارکان هیات رئیسه لیست بدهد
که یــا رای میآورد یا حداقل تاکید میکنیم
که نظرمان چه بوده و چه مقدار رای داریم.

یادداشت

آقای رئیسی! بازی نخورید از ما اصولگراها
محمد مهاجری

 -1ســیزده چهارده سال پیش وقتی در سرمقاله کیهان از سازمان بازرسی انتقاد
کردم و شــما تلفنی و حتی بدون واســطه منشــی به خاطر آن نوشته،مرا مرهون
لطفتان کردید ،شیفته تواضع و حسن برخوردتان شدم .به خاطر همان سابقه وقتی
نامزد ریاســت جمهوری شدید در جایی نوشتم که گروه خون تان نمی خورد به ما
اصولگراها.
 -2عده ای دوره تان کردند و وارد بازار مکاره انتخابات شدید .ادبیاتتان تغییرکرد.
لحن تان عوض شد .خلق تان تنگ شد .رفتارتان در مناظره ها تند شد .این بار در
جایی نوشتم چه نزدیک شده اید به ما اصولگراها.
 -3دیروز در جلسه تفسیر قرآن کریم ،دوباره برگشتید به روزهای مناظره .انگار نه
انگار که 9-8روز گذشته است از انتخابات .کاری به گالیه هایتان ندارم .شما قاضی
اید و ناگزیرم بپذیرم که بر اساس شواهد و قرائن سخن گفته اید ،اما به عنوان یک
آدم مطلع ناگزیرم به حضورتان عرض کنم که اطالعات ارائه شده به شما که مبنای
قضاوتتان شــده ،شاید حالل نباشد .شاید شبهه ناک باشد .شاید راست نباشد.شاید
آلوده به غرض باشد .شاید بی مرض نباشد .همه این شیوه های اطالع رسانی ،یافت
می شود ،در دکان ما اصولگراها.
 -4آقای رئیسی! سید عزیز! مراقب اطرافیان باشید .بسیار بزرگتر ها از شما غفلت
کردنــد و فروغلتیدند .تاریخ بعد از انقالب مشــهد را بخوانید .حتما برمی خورید به
کسانی که به حرف نزدیکانشان اعتماد کردند و به سرشان آمد آنچه نباید می آمد.
برخی از مشاوران و اعضای ستاد شما آدمهای کج خلق و تندخویی بودند و هستند
که به فکر شان و منزلت شما نیستند .اگر خواستید برایتان توضیح می دهم حال و
روز برخی از آنها را که پیشتر مدیر دولت سازندگی بودند ،و 12سال پیش صبح در
ستاد احمدی نژاد بودند،ظهر به ستاد الریجانی می رفتند ،و عصر هم خودشان را به
ستاد قالیباف می رساندند .چنین اعجوبه هایی داریم ما اصولگراها.
 -5اســم دکتر الریجانی آمد .می خواهم بگویم ســید عزیــز! در حرم حضرت
معصومه(س) به سمتش کفش پرتاب کردند و خیلی ازما اصولگراها سکوت کردیم
 .می ترســم حواس تان را جمع نکنید و دیری نپاید که همان کفشها به مشهد هم
بیاید ،و باز هم سکوت کنیم ما اصولگراها.
 -6حق شماســت البته که پیگیر تخلفات انتخابات باشــید .اما دور و بری های
شما بعضی هاشــان بازماندگان همان دولت برآمده از  88هستند که در گوشه ای
از فتنه نقش داشــته اند اما آن موقع با زرنگی سرشان را خم کردند تا دیده نشوند.
االن همانها بالتشــبیه قران بر سر نیزه کرده اند و دارند حرف همان معترضان به
انتخابات  88را می زنند  .سید عزیز!قربان جدتان بروم .بازی نخورید از ما اصولگراها.
منبع :وبالگ نویسنده
خبر

آغاز بازرسی حجاب کارمندان ادارات از ماه آینده

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

امید افزود :امیدوارم نمایندگان محترم فراکسیونهای امید
و مســتقالن مجلس با رای مثبت خود ،زمینه تداوم حضور
ایشان در جایگاه نایب رئیسی مجلس را فراهم کنند و ایشان
کماکان در این جایگاه ادامه فعالیت دهند.واعظی گفت :این
گونه جوسازیهای رســانهای دارای مقاصد سیاسی بوده و
امیدوارم در این ماه مبارک رمضان همه ما توفیق داشــته
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ابطحی تصریح کرد :در مجلس هشتم نیز
فراکسیون انقالب اسالمی را تشکیل دادیم
که اینچنین عمل میکــرد و دیدگاه جبهه
پایداری نیز همین اســت که باید به تکلیف
عمل کنیم و در حقیقت جمعی از فراکسیون
نمایندگان والیی بنابر دیدگاه جبهه پایداری
عمل میکند.
او در واکنش به مســائل مربوط به پروژه
حــذف مطهری و دربــاره اینکه آیــا دیدار
سیاســی یک نماینده با یک چهره سیاسی
از آن نماینده برای حضور در هیات رئیســه
سلب صالحیت میکند مخالفت کرد و گفت:
اینطور نیست که ســلب صالحیت شود اما
مسئله این اســت که بحث انتخابات هیات
رئیسه متفاوت از این موضوع است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد :انتقاد
مــا از مطهری به دلیل مواضعی اســت که
حتی علیه نظام گرفته و میگیرد .البته شاید
خودش متوجه نباشد اما بازخورد بیرونی این
مواضع در بنگاههای ســخنپراکنی خارجی
همچونی بیبیســی ،و وی او ای و صدای

آمریــکا که برای او کف میزنند مشــخص
است و به این دلیل برای جایگاه نایب رئیسی
مناسب نیست.
ابطحــی درپایان در واکنــش به اینکه به
هرحــال علی مطهری از مردم برای ورود به
مجلس رای گرفته و از نمایندگان مردم نیز
برای حضور در هیات رئیسه کسب رای کرده
گفت :قطع ًا اکنون نیــز اگر دوباره به او رای
بدهند ما تمکین میکنیم اما تمام تالشمان
را میکنیم که در هیات رئیسه نباشد اما اگر
نظر ما محقق نشــود ،به قواعد بازی تمکین
میکنیم.

روزنامه خراسان نوشت:
بر اساس ابالغیه برخی استانداری های کشور به مدیران محلی ،اعالم شده است
حســب تقویم برنامه های ســتاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق
شهروندی وزارت کشور در سال  ،96مقرر شده از ماه آینده (تیرماه) بازرسی از ادارات
استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه های بازرسی ستاد صیانت
استان آغاز شود که شــامل اداراتی چون دستگاه های اجرایی ،دانشگاه ها و بانک
های دولتی و خصوصی خواهد بود.

پاسخ وزارت نفت در پاسخ به صادرات گاز
رایگان به ترکیه

در بخشی از بیانیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت آمده :در ابتدا و به صراحت
اعالم میکنیم آنچه انجام میشــود در اجرای قرارداد منعقده برای صادرات گاز به
ترکیه بوده و امری متعارف برای تسویه حساب بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت
بوتاش ترکیه و در چارچوب ضوابط بینالمللی و با احترام به قرارداد موجود است.
واقعیت ماجرا این اســت که جمهوری اســامی ایران در ســال  1996میالدی
( )1374قــراردادی به منظور فروش گاز با ترکیــه منعقد کرد .پس از مدتی ترکیه
به قیمت آن روز خرید گاز از ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در این باره آغاز شــد.
اما ســرانجام ترکیه در سال ( 2005نیمه دوم ســال  )1384به داوری بین المللی
شــکایت کرد .این شکایت در ســال  2009میالدی یعنی  1387و در زمان دولت
مورد وثوق همین رسانه های مخالف دولت ،منجر به صدور حکمی شد که براساس
آن ،ایران باید قیمــت گاز صادراتی خود به ترکیه را  12.5درصد کاهش می داد و
مابه التفاوت دریافتیهای پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دالر می شد به
ترکیه بازپرداخت میکرد .که البته این رقم توسط دولت گذشته پرداخت شد و این
باند رسانهای و سایر مدعیان امروزی هم آن موقع هیچ سروصدایی راه نیانداختند.
ما معتقدیم دولت گذشته در این باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه ،رأی
دادگاه و رفتار دولت وقت ایــران در عرف قراردادهای تجاری یک رویداد عادی و
معمولی بوده و دلیلی هم برای سروصدا وجود نداشته است؛ آنچه غیرعادی به نظر
میآید رفتار فعلی این آقایان و جوسازیهای امروزشان علیه وزارت نفت است!
ترکیــه در ســال  )1391( 2012دوباره به قیمــت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز
صادراتی ایران به این کشــور اعتراض کرد .درخواســت و ادعای ترکیه  25درصد
اعمال جریمه برای اشــکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و  37.5درصد کاهش
قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران نسبت به قیمتهای خرید گاز
از دیگر کشورها توسط ترکیه بود .در مجموع ترکیه متقاضی کاهش  62.5درصد در
قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود.
با طرح موضوع در داوری و دفاعیات شــرکت ملی گاز ایران ،داوری درخواســت
ترکیه برای جریمه ایران (به میــزان  25درصد) را به طور کامل رد کرد و در مورد
کاهش قیمت نیز تنها با  13.3درصد کاهش موافقت کرد (در برابر درخواست 37.5
درصدی طرف ترکیه) .زمان اجرایی شدن این حکم نیز  9ماه بعد از درخواست ترکیه
تعیین شــد و به همین دلیل ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز،
اضافه بر رقم قیمت جدید دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد.
الزم به یادآوری اســت که در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد
بــا ترکیه یعنی مارس  ،2012تا زمان صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر ،2016
شــرکت ملی گاز ایران مبالغی را نقــداً دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش
قیمت ،معــادل  13.3درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار میشــد .در نتیجه برای
تســویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شــده تا
پایان تسویه حساب ،وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد .لذا بار دیگر تصریح
میشــود مبلغی به عنوان جریمه در کار نبوده و این موضوع ،روال متعارف این نوع
قراردادهای تجاری اســت که طرفین در آن میتوانند تقاضای تجدیدنظر و اصالح
قیمتها را بدهند.

حاجیبابایی ،مصری و فرهنگی ،گزینههای
نمایندگان والیی برای دو کرسی نواب رییس

عضو شــورای مرکزی فراکســیون نمایندگان والیی از برگزاری جلسات این
فراکسیون و همچنین نشست مجمع عمومی فراکسیون والیت خبر داد.حمیدرضا
فوالدگر در حاشیه نشست علنی مجلس با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرین
تصمیمها و جلسههای دو فراکسیون مستقلین و نمایندگان والیی درباره انتخابات
هیات رییســه مجلس گفت :قرار است جلسه شورای مرکزی فراکسیون والیت
متشــکل از دو فراکسیون مستقلین و نمایندگان والیی برگزار شود.او گفت :پس
از این جلسه نیز قرار است هر یک دو زیرفراکسیون مستقلین و نمایندگان والیی
بهصورت جداگانه تشکیل جلسه بدهند.

