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حسینعلی امیری ،معاون امور مجلس رئیس جمهوری در گفتوگو با «ایران»:

بهمناسبتهشتمینسالگردفقدانمرحومدکترحسنحبیبی

مرد علم و عمل

از شمار دوچشم یک تن کم  /وز شمار خرد هزاران بیش

امیدواریم در صحن مجلس کلیت بودجه تغییر اساسی نکند

ëëاحوالپرسی از آیتاهلل نظری خادمالشریعه
حجتاالســام والمســلمین محمدیگلپایگانــی همچنین از طرف
رهبر معظم انقالب اسالمی جویای حال آیتاهلل نظری خادمالشریعه
شد .در پی کسالت آیتاهلل نظری خادمالشریعه و بستری شدن ایشان،
حجتاالســام والمســلمین محمدیگلپایگانی از طــرف رهبر معظم
انقالب اســامی جویای حال این عالم پارســا شــد و ضمن ابالغ ســام
رهبر انقالب ،برای سالمتی و بهبود ایشان دعا کرد.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری با اشاره به فرآیندهای سؤال و استیضاح که در
قانون اساســی برای نظارت نمایندگان بر کار وزرا پیشبینی شــده اســت ،گفت که به
لحاظ قانونی یک نماینده نمیتواند در این حوزهها از وزیر شکایت کند و اگر در حوزه
وظایف او شکایت کند ،این شکایت یک فرد عادی از وزیر تلقی میشود.
بهگــزارش برنــا ،حســینعلی امیــری در واکنش بــه شــکایت برخــی از نمایندگان
از اعضــای دولت بــه قوه قضائیه ،گفت :مجلس شــورای اســامی میتواند از وزرای
دولت در مورد «وظایفی» که در وزارتخانههای خود دارند ســؤال کند ،اما نمایندگان
نمیتواننــد از «اختیــارات» وزرا ســؤال کننــد ،ولــی میتواننــد از وظایف آنان ســؤال
بپرسند.
او بــا بیان اینکه اگــر موضوعی مربوط به وظایف وزرا باشــد مطابق با فرآیندهای
قانون اساســی یا قانون آییــن نامه داخلی مجلس میتوان ازوزیر ســؤال کرد ،افزود:
امــا اینکــه نماینده مجلــس از وزیری به قــوه قضائیه شــکایت کند ،مانند این اســت
که یک فرد عادی از وزیری شــکایت کرده اســت ،قضات در قوه قضائیه انســانهای
شــریف و دارای دانش قضایی هســتند و قانون را بلد هستند و با لحاظ اصول قانونی
و دادرسی ،به این موضوع رسیدگی میکنند.
معــاون رئیسجمهوری گفت :کار مجلس در رابطه با وظایف نمایندگان ،ســؤال
اســت اما شــکایت به قوه قضائیه شــرایط دیگری دارد .نماینــده نمیتواند از جهت
قانونی به این موضوع ورود کند و این مقبول نیست.

شورای اسالمی نمیتوانند برای بودجه طرح
بدهنــد .اینکه قانونگذار اساســی ابتکار تهیه و
تنظیم بودجه را به دولت داده اســت ،پشــت
آن منطــق بســیار مهمی وجــود دارد و نتیجه

این امــر این میشــود که الیحه بودجــه نباید
دســتخوش تغییراتی بشــود که آن را به طرح
تبدیــل کند .زیــرا در این صــورت ،آنچه عمالً
نهایی میشــود ،طرح بودجــه خواهد بود ،نه

دولت در اجرای قانون مجلس درنگ نکرد

شــورای اســامی ارائــه کنــد و در آن صــورت
مجــدداً بر اســاس مــواد  36و  37برجام به
تعهداتمان عمل میکنیم.
وی گفــت :دشــمنان مطمئــن باشــند که
ما مصمــم بر اجــرای قانون مذکور هســتیم
تا شــاهد رفع تحریمها به طور کامل باشیم؛
صنعت هســتهای کمــک میکند گام مهمی
در جهت خنثیسازی تحریمها برداریم.
محمدباقــر قالیباف در صفحه شــخصی
خود در توییتر هم بعد از بازدید از تاسیسات
فــردو نوشــت« :برنامــۀ هســتهای ،قــدرت
چانهزنــی بــرای رفع تحریم ایجــاد میکند و
بــا تولید انــرژی در بیاثر کــردن تحریم موثر
است .در نظارت میدانی از تاسیسات قدرت
آفرین فــردو اطمینان یافتم که غنی ســازی
 20درصــد طبــق برنامــه در حال اجراســت.
طــرف مقابــل به جای پیششــرط گذاشــتن
به تعهداتــش عمل کند تا بــه تعهداتمان
عمل کنیم».
ëëافزایش ذخایــر اورانیــوم  ۲۰درصدی به ۱۷
کیلوگرم
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی هم در
جمع خبرنگاران خبر داد که ذخایر اورانیوم
غنــی شــده  ۲۰درصــد کشــور بــه حــدود ۱۷
کیلوگرم رسیده است.
بهــروز کمالونــدی افــزود :رئیس مجلس
وقــت مبســوطی را بــرای بازدیــد از ســایت
فــردو قرار دادنــد و از بخشهــای زیرزمین و
آزمایشــگاه خأل مــواد و غیره بازدیــد کردند.
آقــای قالیباف و هیأت همــراه از اینکه قانون
به نحو احسن اجرا میشود خوشحال بودند

ëëادبیاتــی کــه برخــی از نماینــدگان دربــاره
بودجــه بــه کار میگیرنــد ،عجیــب و غریــب
اســت کمــا اینکه ادعــا کردهاند الیحــه دولت
برای فروپاشــی بوده است .دیدگاه شما در این
باره چیست؟
هرکســی کــه در حاکمیــت قــرار میگیــرد،
میخواهــد نماینــده مجلس ،وزیر یــا قاضی
باشــد ،بایــد بــه گونــهای صحبــت کنــد کــه
صحبتهــای او بــرای جامعــه آرامبخــش
باشــد و نباید به گونهای صحبت کند که ذهن
مــردم دچار تشــویش شــود .عموم مــردم که
نظام تفکیــک قوا را نخواندهاند ،مردم ما کل
نظام جمهوری اسالمی را یکپارچه میبینند،
بنابرایــن بایــد گفتوگوهــا و اظهــار نظرهای
مــا بــرای جامعه آرامبخش باشــد .خــروج از
ایــن قاعــده هــم ســرمایه اجتماعی نظــام را
کــم میکند ،هم مــردم را دچار ســرگردانی و
ناامیــدی میکند و کشــور دچار بــی اعتمادی
میشــود .بنابرایــن خواهــش من از دوســتان
ایــن اســت و بارهــا هــم حضــوری خدمــت
نمایندگان محترم عرض کردهام که هر موقع
کــه میخواهید دولت را نقد کنید ،همان طور
که آقای رئیس جمهــوری بارها گفتهاند ،نقد
بکنند ،اما با ادبیات فاخر .نقد بســیار خوب و
پســندیده اســت ،اما آنچه بد اســت ،تخریب
اســت .اگــر نقــد دلســوزانهای وجــود داشــته
باشــد ،حتمــاً دولــت از آن اســتقبال میکند.
یــا اگر مطلبــی را نقــد میکنیم ،خوب اســت
کــه پیشــنهاد جایگزیــن هــم داشــته باشــیم.
بنابرایــن اســتفاده از واژهها یــا تعبیرهایی که
بــرای جامعــه بــار روانــی دارد از جانب هیچ
کس پسندیده نیست ،کما اینکه رهبر معظم
انقــاب نیــز تأکیــد زیــادی روی ایــن موضوع
داشتهاند.

رقابت ،متغیر مهم تحقق مشارکت در انتخابات است
ت جمهوری اردیبهشت  ۱۴۰۰انجام میشود
نامنویسی انتخابات ریاس 

کمالوندی :ذخایر اورانیوم  ۲۰درصدی به  ۱۷کیلوگرم افزایش یافت

محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس صبح
پنجشــنبه برای بازدید از مجتمع غنیسازی
شــهید علیمحمدی راهی فردو شــد .او این
روز را بســیار خوشــحالکننده و افتخارآمیــز
بــرای خود دانســت و هــدف از حضورش در
آنجا را اینگونه توضیح داد :بر اساس نظارت
میدانــی و نیز با توجه به قانون راهبردی رفع
تحریمهــا که در مجلس به تصویب رســید و
زمانبنــدی اجرایی آن درباره غنی ســازی۲۰
درصــد ،بــه ســایت فــردو آمدیــم و وظیفــه
خودم میدانــم از طرف خودم و نمایندگان
مردم از دولت عزیز تشــکر کنم که در اجرای
ایــن قانــون انصافــاً لحظهای درنــگ نکرد و
هم در بیان و هم در عمل امروز شاهد بودم
که مرحله به مرحله این کار را انجام دادند.
بهگــزارش فــارس ،رئیس مجلــس ادامه
داد :دشمن بداند ما مصمم به اجرای قانون
راهبــردی رفــع تحریم هســتیم تا شــاهد رفع
کامل تحریمها باشیم .البته صنعت هستهای
در خنثیســازی تحریــم که گام اصلی اســت
به ما کمــک میکند .همچنیــن بحث نصب
ســانتریفیوژهای  IR2Mنیــز مســیر خــودش
را طــی کــرده و بخشهایــی از آن نصــب و
بخشهای دیگر در حال انجام است.
وی اضافــه کــرد :وقتــی در صنعــت
هستهای گامی برمیداریم به این معناست
کــه ایــن صنعــت میتوانــد پشــتیبانی برای
نیازهــای مــا در حــوزه ســامت و درمــان
بخصوص رادیو داروها ،روشهای تشخیص
و نیز ســایر حوزههای حیاتی و مرتبط بخش
درمان باشد.
قالیبــاف در ادامــه تأکید کــرد :مجلس با
مصوبــهای کــه در ارتبــاط بــا رفــع تحریمها
داشــت ،نشــان داد بــرای طــی شــدن ایــن
مســیر مصمــم اســت .تمــام اقدامــات در
چارچــوب برجام و مبتنی بــر مواد  36و 37
اســت؛  5+1به تعهداتشان عمل نکردند لذا
هیــچ وظیفهای نداریم بــه تعهداتی که آنها
عمــل نکردنــد ،پایبند باشــیم .در این قانون
پیشبینی شده هر موقع آنها به تعهداتشان
عمــل کننــد و شــاهد رفــع عملــی تمــام
تحریمهــا ،برطرف شــدن مشــکالت فروش
نفــت ،محدودیتهــای بانکــی ،تجــارت،
واردات و صــادرات باشــیم و ایــن مــوارد بــه
روال خودشــان بازگردنــد ،قانــون بــه دولت
اجــازه میدهــد گــزارش آن را بــه مجلــس

الیحه بودجه .از این رو ،براســاس سوابقی که
از گذشته وجود دارد ،اگر لوایح بودجه اینقدر
تغییــر کنند که اســاس آن بهم بخورد و عمالً
بــه طــرح نماینــدگان تبدیــل شــود ،معمــوالً
شورای محترم نگهبان ایراد میگیرد .امیدوار
هســتیم کــه تغییرات به انــدازهای نباشــد که
اســاس الیحه بودجــه را بهم بزنــد و موضوع
حل و فصل شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور:

ایرانا

هایزر وارد ایران شــد ،من خبر نداشــتم .علتش این بود که امریکاییها
بــرای حضور در کشــور نیازی به گذرنامه و ویزا نداشــتند ،همانند کشــور
خودشــان بــود .وضعیت ما در زمان شــاه چنین بود .رئیــس دفتر مقام
معظــم رهبــری ادامــه داد :اکنــون نیــز دشــمنان بــرای مذاکــره کــردن
التمــاس میکنند ،رهبری پیش از این قضایــا گفتند نه مذاکره میکنیم
و نــه جنگــی واقــع خواهد شــد و اکنــون نیز همیــن اتفاق افتــاد ،ترامپ
جنایتــکار تا آخرین لحظه دســت از دشــمنی بر نداشــت و قاتل شــهید
بزرگوار شــهید ســلیمانی بود و اعتراف کرد .خداوند نیز چنان کرد که در
ســالگرد این شــهید بزرگوار او نیز ساقط شــد .محمدی گلپایگانی ادامه
ط آنها با رهبری عالیقدر
داد :راز و رمز موفقیتها در اتحاد مردم و ارتبا 
اســت .مردم به دنبال رهبر خود بودند و هستند و خواهند بود .حضرت
آقــا لب تر کنند هزاران بلکه میلیونها نفــر حاضرند جان خود را در راه
این نظام بدهند.

ëëامــا فرض را بر این بگیریم که شــاکله بودجه
تغییــر بکنــد ،در ایــن صــورت چــه اتفاقــی را
میتــوان پیشبینی کــرد؟ آیا شــورای نگهبان
بودجــه را رد میکنــد یــا اینکــه ممکن اســت
دولت الیحه را مسترد کند؟
در جلسه چهارشــنبه گذشته هیأت دولت
تأکیــد رئیــس جمهوری بر این بــود که رئیس
محتــرم ســازمان برنامــه و بودجــه و وزرای
اقتصــادی بــرای تصویــب الیحــه بودجــه بــا
مجلس هماهنگی کنند .اما نکته اینجا اســت
که مطابق قانون اساسی ابتکار تدوین بودجه
از دولت شــروع میشود و نمایندگان مجلس

«نماینده» نمیتواند از «وزیر» به قوه قضائیه شکایت کند

خبــــر

رئیــس دفتــر رهبر معظم انقالب خواســتار تشــریح و توضیح ظلمها و
فســادهای خاندان پهلوی از ســوی تریبونداران شــد .به گزارش ایســنا،
حجتاالسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی در مراسم آغاز همزمان
ســه هزار میلیارد تومان پروژههای محرومیتزدایی بنیاد مســتضعفان
در سراســر کشور ،با بیان تســلیت ایام فاطمیه و تبریک فرا رسیدن دهه
فجــر ،گفت :رضاخان بیش از  4هزار و  500روســتا را به زور گرفت .امام
کاری کــرد کارســتان و ایــن کار شــوخی نبود .مســئولین فرهنگــی ما چه
آنهایی که صاحب ترییون هســتند ،چه آنهایی که باالی منبر میروند و
چه آنهایی که در دانشــگاهها ،مدارس و حوزههای علمیه فعال هستند
در رابطه با اطالعرســانی این موارد آن طور که باید کوتاهی کردند .باید
شناســنامه زندگی سراســر ظلم خانــدان پهلوی را بــرای مردم گفت که
یکی از عوامل سقوط این خاندان فساد حاکم بر این دربار بود.
وی گفــت ۱۳ :ســال یک بهایی در این کشــور نخســت وزیــر بود و چه
جنایتهایی که انجام دادند ،عوامل متعددی در ســقوط آنها مؤثر بود
کــه از جمله آنها فســاد بود .آنها مملکت را فروختند .در کتابی که شــاه
تحت عنوان «پاســخ به تاریخ» نوشــته اســت ،میگوید زمانی که ژنرال

خبــــر

حضرت آقا لب تر کنند ،میلیونها نفر جان خود را
در راه نظام میدهند

یادداشت

رئیس دفتر مقام معظم رهبری:

قالیباف در بازدید از سایت هستهای فردو:

هــم تغییراتــی کــه کمیســیون تلفیــق در الیحه
بودجــه اعمال کرده به ســمت تغییر اســاس و
شــاکله الیحه در حرکت اســت ،هم ادبیاتی که
برخی نماینــدگان درباره الیحه به کار میبرند،
از منطــق و اخالق سیاســتورزی در جمهوری
اســامی به دور اســت .دولتمردان بارها نسبت
به این ادبیات اعتراض کرده و خواستار رعایت
الزامــات اخالقــی و سیاســی همــه بازیگــران
قــدرت در نظــام شــدهاند .در کنار ایــن ،رئیس
جمهوری بارها ضمن تأکید بر همراهی دولت
و پذیــرش تغییــرات و پیشــنهادهای راهگشــا،
تأکیــد کرده اســت کــه مطابــق قانون اساســی،
تغییرات در الیحه بودجه نمیتواند به گونهای
باشــد که اســاس الیحــه را تغییر دهــد .به رغم
ایــن تأکیــدات دولــت ،امــا هنــوز در فرآیندها و
رفتارهــای آن ســوی ماجــرا تغییــری رخ نداده
اســت .ایــن رونــد به کجــا منجــر میشــود؟ آیا
دولــت الیحــه را پس میگیــرد یا اینکه شــورای
نگهبان الیحه بســیار تغییر یافته را رد میکند؟
پاســخهای تــوأم بــا خوشبینــی معــاون امــور
مجلس رئیس جمهوری را بخوانید .حسینعلی
امیــری میگوید که مصوبات کمیســیون تلفیق
مصوبات کلیت مجلس نیست و امیدوار است
تغییــرات بودجــه در صحــن علنــی حداقلــی
باشد.

بــــرش

ëëرئیس جمهوری همچنان تأکید دارند که نباید
شــاکله بودجه در مجلس تغییر کنــد ،زیرا در این
صورت دولت نمیتوانــد آن را اجرا کند .به باور
شــما با مصوبات کمیســیون تلفیق شاکله الیحه
بودجه تغییر کرده است؟
آنچه کمیســیون تلفیق تصویب کرده است،
نظر این کمیسیون است و نظر مجلس نیست.
به عبارت دیگر بودجه باید به تصویب مجلس
برســد ،آن هم با شرایطی که در قانون اساسی،
در آییننامــه داخلــی و در سیاســتهای کلــی
ابالغــی که از ســوی رهبر معظــم انقالب آمده
اســت .بنابرایــن اکنــون نمیتوانــم پیشــداوری
کنم کــه مجلس اســاس الیحه دولــت را تغییر
خواهد داد.

مرتضی گل پور

خبرنگار حوزه دولت

ëëســؤال را به گونه دیگری طــرح میکنم :این
دغدغه رئیس جمهوری ناظر بر چه بود؟
باالخره رئیس جمهوری به صورت روزانه
اطالعــات مربــوط بــه مصوبــات کمیســیون
تلفیــق را دریافــت مــی کننــد ،بــه اضافــه
اینکــه نماینــدگان یــا رئیس محتــرم مجلس
مصاحبــه میکنــد یــا معــاون امــور مجلــس
و ســازمان برنامــه گزارشهایــی را خدمــت
رئیس جمهوری ارسال میکنند و همه اینها
باعث میشود که رئیس جمهوری به صورت
مســتمر در جریــان اتفاقــات و تصمیمــات
جدید نمایندگان دربــاره بودجه قرار بگیرند.
بنابرایــن ایشــان حــق دارد بــه عنــوان رئیس
جمهوری کشــور ،به عنوان کسی که باید کشور
را اداره بکند و امر سخت اجرا به عهده ایشان
اســت ،دغدغههای خــود را مطــرح کنند .اما
بــا وجــود ایــن نمیتوانــم اکنــون پیشــداوری
کنــم که الیحــه بودجــه در مجلــس دچار چه
سرنوشــتی خواهد شــد .زیرا کمیسیون تلفیق
همــه مجلس نیســت و درباره الیحــه بودجه
بایــد کل مجلــس اظهــار نظــر کنــد .بســیار
امیــدوار هســتیم کــه نماینــدگان محتــرم در
صحن علنی مجلس (اساســاً بودجه را تغییر
ندهنــد) بویــژه اینکــه آقــای دکتــر نوبخــت و
مدیرانشــان آماده هســتند تا نسبت به همه
تبصرهها و احکام بودجه و منطقی که پشــت
ایــن احکام وجــود دارد ،توضیح دهند .از این
رو امیدواریــم همکاری خوبی شــکل بگیرد تا
بتوانیم از ابتدای ســال قانــون بودجه  1400را
بدون مشکل اجرا کنیم.

سجاد صفری  /ایران

دانشــمند فرزانه مرحوم آقای دکتر «حســن
حبیبــی» از شــمار خردمنــدان و فرهیختــگان
ایــن مرز و بــوم بود .اخــاق متواضعانــه و صبر
و شــکیبایی او در کنــار تفکــر عالمانــه و خدمات
صادقانــهاش شــخصیتی کمنظیــر و پرجاذبه از
حمید میرزاده
استاد دانشگاه
او ســاخته بــود .دکتر حبیبی با ژرفاندیشــی و با
نــگاه عمیق فرهنگــی کار میکــرد و معتقد بود
راه توســعه ایران از توســعه فرهنگی میگذرد .اثر انگشــت ســلیمانی و دم
مســیحایی دکتــر حبیبــی در اغلب مجموعههــای مهم علمی یــا فرهنگی
کشــور بخوبی پیداست .مجموعه عظیم فرهنگســتانهای ایران ،کتابخانه
ملی ایران ،بازســازی ساختمان قدیمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهــران بهعنــوان اولیــن پردیس علمــی دانشــگاه ،مجموعه عظیــم بنیاد
ایرانشناســی و بنیــاد امیرکبیــر و بازســازی مجموعههای میــراث فرهنگی
ایــران همــه و همــه نشــانه روشــن جدیتهــا و پیگیریهــا و دلواپســیها و
دلســوزیهای این مرد بزرگ برای احیای ادب و فرهنگ ایران هســتند .در
کنار این همه اقدامات گرانسنگ و بنیادین ،کتابها و آثار پژوهشی فخیم و
نفیس وی مثل مجموعه بازارهای ایران ،مجموعـــــه تقســـــیمات کشوری
ایــران ،مجموعــه شــهرهای
ایــران و مجموعــه اماکـــــن
مذهبــــی ایـــــران که اخیراً با
همــت بنیــاد ایرانشناســی
به زیور طبع آراســته شدهاند
همگی نشاندهنده عظمت
و اســتواری شــخصیت
دکتــر حبیبــی در پاســداری
از عرصههــای علمــی و
فرهنگــی ایــران اســت .در
کارنامــه پربــار خدمــات
بــا صفــا و بیریای او همکاری با شــش دولــت پس از انقــاب از نقطههای
روشــن و بارز حضور فعال او در تدبیر امور سیاســی ایران را میتوان دید .او
همیشــه از ســر اعتقاد و باور قلبی و به تعبیر ادبــا از بن دندان و صدق دل
بیصــدا و فروتنانه کار میکرد .خوب اســت ناگفته نمانــد بهعنوان همکار
ایشــان کــه ســالهای مدیــدی در محضرشــان درس میگرفتــم ،مدیــری
دقیقتر و به آیینتر و مؤثرتر و دلســوزتر از او برای توســعه ادب و فرهنگ
ایــران ندیدم و این پرواضح اســت کــه کارهای باعظمت و اســتوار او بدین
خوبــی و جاودانی که هر یــک در جای خود یــادگاران پربهایی برای ایران
هســتند ،نمیتوانــد بــدون تأییدات و اســتظهار الهــی از این مرد شــریف
باشــد .بیهیــچ تردیــد و انــکار ،عملکــرد این مــرد علم و عمــل حاکی از
بزرگــی و عظمت قــدر و کثرت معرفت و خلوص نیت و صداقت محض
و محض صداقت اوست .دکتر حبیبی فرزند اسالم و ایران و همیشه مایه
مباهــات ماســت .او از مدیــران پرفایــده و کمهزینه برای کشــور بود .امید
است آنچه از قلم من از بیان واالیی و فرخندگی مقام باالی دکتر حبیبی
عزیز به ناتوانی باز ماند ،به توانایی چشــم و دل سایر همکاران ارجمند و
نکتهیاب او روشن شود.
این یادداشت همزمان در روزنامه اطالعات نیز منتشر می شود.

و ســؤاالت زیــادی داشــتند که به آنها پاســخ
داده شــد.وی درباره نصب ســانتریفیوژهای
 IR۲mطبــق مصوبه مجلس در نطنز گفت:
االن آمــار دقیق ندارم .اما حتماً قبل از پایان
ســه ماه مهلــت تعیین شــده ،هزار ماشــین
 IR۲mرا نصب شده خواهیم داشت.
کمالونــدی دربــاره تولید بــرق در نیروگاه
اتمــی بوشــهر گفــت :االن یک و نیــم درصد
از ظرفیــت تولیــد بــرق در کشــور از طریــق
هســتهای تأمیــن میشــود اگرچــه خیلی کم
اســت .واحدهای  ۲و  ۳در سطح زیرساخت
و بتنریزی واحد اول انجام شده و بتنریزی
واحــد ســوم در شــرف آغــاز اســت .اگــر بــه
همین شــکل پیش رویم ظرف هشــت ســال
دو نیــروگاه اتمــی دیگر خواهیم داشــت .هر
نیروگاهی که به مدار میآید  ۱۲تا  ۱۴میلیون
بشــکه نفــت صرفهجویــی نفتــی خواهیــم
داشت که برای حفظ محیط زیست و کاهش
آلودگی مؤثر هستند .نیروگاه اتمی بوشهر در
سالهای گذشته در پیک باالی مصرف برق
به کشور کمک کرده است.
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی در
پاســخ به اینکــه اگر تا اوایل اســفند امریکا به
برجــام بازنگردد اجرای پروتکل الحاقی لغو
میشــود ،گفت :مســلماً ما قانون را مو به مو
اجرا میکنیم .اینکه پروتــکل الحاقی را اجرا
میکنیــم یا نه تصمیمی مربــوط به دولت و
مجلس است .ما برای اجرای قانون آمادگی
داریــم و آنچــه مهم اســت اینکه بــا تحمیل
اراده مــردم ایــران بــر بدخواهــان بتوانیــم
شرایط را بهتر کنیم.

رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور در هفتمیــن
همایــش ویدیوکنفرانســی معاونیــن سیاســی
امنیتــی و اجتماعــی اســتانداریهای سراســر
کشــور اظهــار داشــت :تأکیــدات مصــرح رهبر
معظم انقالب بر مشارکت پرشور است و برای
همین تالش داریم در جهت برقراری شــرایط
مشارکت پرشور تالش کنیم.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت کشور؛
جمــال عرف با تشــریح شــرایط رو بــه بهبود و
آرامش کشــور ،گفــت :انتخابات ۱۴۰۰ریاســت
جمهوری و شــوراهای اســامی شــهر و روســتا
مهمترین اتفاق سیاســی کشــور در سال آینده
اســت و باید با فعال کــردن همه ظرفیتهای

بالقــوه ،امــکان برگــزاری انتخاباتــی پرشــور
درشــأن نظام جمهوری اسالمی ایران را ایجاد
کنیم.
معــاون سیاســی وزیر کشــور با اشــاره به در
پیش بــودن ایاماهلل دهه فجــر پیروزی انقالب
اســامی به بیانات حضرت امــام خمینی(ره)
بنیانگــذار کبیــر انقالب اســامی اســتناد کرد و
گفت :مردم در اندیشــه امام و رهبری ،جایگاه
محــوری و تعیین کننده دارند و امروز به تعبیر
مقــام معظــم رهبری ،همــه ما باید پاســدار و
حافظ اندیشههای حضرت امام باشیم.
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور بــه مســأله
مشارکت و حضور مردم بهعنوان رکن و اساس
انتخابات اشــاره کرد و گفــت :تأکیدات مصرح
رهبر معظم انقالب بر مشــارکت پرشور است
و برای همین تــاش داریم در جهت برقراری
شرایط مشارکت پرشور تالش کنیم .وی افزود:

یکی از ملزومات جدی و اساسی مشارکت باال،
تحقــق رقابــت واقعــی و تنــوع ســایق و افکار
اســت .معاون سیاســی وزیر کشــور با اشــاره به
فعالیــت قانونی  ۱۲۰حزب مجوز دار در کشــور
گفــت :بیتردیــد ،جنــب و جــوش و فعالیــت
این احزاب ،کمک بزرگی به گرم شــدن فضای
انتخابات  ۱۴۰۰خواهد کرد.
عــرف ابــراز امیــدواری کرد کــه با اســتفاده
درســت و ســنجیده از تجربــه انتخابــات
اســفندماه گذشــته ،انتخابات  ۱۴۰۰بــا رعایت
دقیــق پروتکلهــای بهداشــتی مصوب ســتاد
ملــی مدیریــت مقابلــه بــا کرونــا ،در شــرایط
کامــاً ایمن برگزار و مردم شــریف ایران بدون
دغدغه در انتخابات شرکت نمایند.
ëëنامنویســی انتخابــات ریاســت جمهــوری
اردیبهشت  ۱۴۰۰انجام میشود
دبیر و ســخنگوی ســتاد انتخابات وزارت کشور
زمــان ثبتنــام داوطلبــان انتخابــات ریاســت
جمهوری را اردیبهشت ماه اعالم کرد و گفت:
با همــکاری وزارت بهداشــت در حال طراحی
و تدویــن پروتکلهــای بهداشــتی بــرای روز
انتخابات هستیم.
سیداســماعیل موســوی در گفــتو گــو بــا
ایرنا ،با اشــاره به زمانبندی مراحل انتخابات
 ۱۴۰۰گفــت :ثبتنــام انتخابــات یــک مرحلــه
دارد و در وزارت کشــور انجــام میشــود امــا در
ایــن دوره از انتخابــات بهدلیل شــیوع ویروس
کرونــا داوطلبــان مرحلــه نخســت نام نویســی
را خودشــان انجــام میدهنــد .وی زمــان
نام نویســی داوطلبــان انتخابــات شــوراها را
اســفند  ،۹۹داوطلبان انتخابــات میان دورهای
مجلس شــورای اســامی و داوطلبــان دومین
میــان دورهای پنجمیــن دوره مجلس خبرگان
رهبری را فروردین آینده و داوطلبان انتخابات
ریاســت جمهــوری را اردیبهشــت  ۱۴۰۰اعالم
کرد.
موســوی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیا
ســتاد انتخابات در شــرایط کرونایی برنامه ای
ویــژه بــرای روز برگــزاری انتخابــات دارد یا نه،
گفــت :بــا همــکاری وزارت بهداشــت در حال
طراحــی و تدوین پروتکلهای بهداشــتی برای
روز انتخابات هســتیم و جلساتی هم روی این
موضوع برگزار کردیم که این نشســتها ادامه
دارد .وی یــادآور شــد :بــا نزدیکتــر شــدن بــه
زمــان انتخابات تمهیدات در نظر گرفته شــده
در این زمینه قطعی و اعالم میشود.

