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ویژه های خراسان

بررسیپیشنهاد 2وزارتخانه
برایسهیهبندیگازوئیل
درحالیکهطیروزهایاخیراخباریدرخصوص
منتفی شدن سهمیه بندی بنزین ،در رسانه ها
منتشرشدهاستبررسیصورتجلساتمسئوالن
مهماجرایینشانمیدهددرهفتهگذشتهنشستی
در نهاد ریاست جمهوری جهت بررسی پیشنهاد
مشترکوزارتنفتووزارتراهوشهرسازیدرباره
تعیینسهمیهدولتیگازوئیلبرایناوگانایرانیو
همچنیننرخفروشآنبهناوگانایرانیوخارجی
خروجی از کشور برگزار شده که در روزهای آینده
نیزادامهجلساتآنتشکیلخواهدشد.

تذکرالریجانیبهروحانیدرباره
حسابرسیشرکتهایدولتی
باتوجهبهاینکههیئتوزیراندراواخراردیبهشت
امسالتصویبکردکهاقداماتیجهتحسابرسی
از شرکت های دولتی که بیش از  50درصد سهام
شان متعلق به ایــدرو ،ایمیدرو و شرکت صنایع
پتروشیمی باشد صورت بگیرد ،علی الریجانی
رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور ،متذکر
شــده با توجه به ایــن موضوع که استناد مصوبه
مذکور ،یکی از بندهای تبصره  7قانون بودجه
امسال اســت ،اما عنوان شرکت های دولتی در
قانون بودجه وجود ندارد و به همین دلیل تصمیم
کابینهبهعلتتوسعهشمولقانون،قابلیتتصویب
وابالغنداردوبایداصالحیاابطالشود.

چهره ها و گفته ها

جبههجدیدعارف
علیمحمد نمازی عضو شــورای مرکزی حزب
کارگزارانگفت:عملکردغیرقابلدفاعفراکسیون
امید مجلس با ریاست آقای عارف و متعاقب آن
عملکرد ضعیف شورای سیاستگذاری در سال
های اخیر موجب شده تا ایشان بهسمت تأسیس
یک جبهه حرکت کند که من فکر نمیکنم چنین
کــــاری مــــورد استقبال
گــــروههــــای مختلف
جریان اصالحات قرار
گیرد/.تسنیم
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آمریکامخالف«بیشتردربرابربیشتر»

گاردینمدعیپیشنهادقابلتوجهظریفشدامامنابعغربیازمخالفتواشنگتنبااینپیشنهادخبرمیدهند

رسانههایغربیکهدرروزهایگذشتهبرداشتهایعجیبوغریبی
از صحبت های ظریف در آمریکا داشته و حتی مدعی آمادگی ایران
برای مذاکره موشکی شده اند ،این بار ادعا کردند ایران پیشنهادی
«قابل توجه» به آمریکا داده است؛ پیشنهادی که به ادعای روزنامه
گاردین وزیر خارجه کشورمان در جمع گروهی از خبرنگاران غربی
در اقامتگاه سفیر ایران در سازمان ملل مطرح کرده و بر اساس آن در
ازای تصویب پروتکل الحاقی توسط ایران ،آمریکا به صورت دایمی
تمامتحریمهایایرانرارفعکند.براساسبرجام،پروتکلالحاقیهم
اکنونتوسطایرانبهصورتداوطلبانهاجرامیشودوبرفرضمحال
اگرتوافقهستهایبتواندبهحیاتخودادامهدهد،ایرانبایددرسال
 ۲۰۲۳یعنیچهارسالدیگرپروتکلالحاقیرادرمجلسبهتصویب
برساند و همزمان هم کنگره آمریکا تحریمهای ایران را به صورت
دایمیلغوکند .تصویبپروتکلالحاقیدرمجلسشورایاسالمی
به معنای پذیرش «بازرسیهای ارتقا یافته و دایمی» از فعالیتهای
هستهایاست.بهادعایروزنامهگاردین،ظریفدرجمعخبرنگاران
گفته که اگر ترامپ «بیشتر در برابر بیشتر» را می خواهد می تواند
همین حاال لغو همه تحریم ها را در کنگره به تصویب برساند و در
عوضتصویبپروتکلالحاقیدرایرانراهمشاهدباشد.قابلپیش
بینی بود که این پیشنهاد با مخالفت مقامات آمریکایی روبه رو شود.
یکمقامکاخسفیدبهشرط افشانشدننامشبهخبرگزاریرویترز
گفتهاینپیشنهادطرحی«نشدنی»استچراکهایرانبااینپیشنهاد
میتواندتخفیفتحریمیبگیرد،بهغنیسازیاورانیومادامهدهدو
همزمان اقدامی برای مهار نفوذ خود در یمن ،عراق ،سوریه و لبنان
انجام ندهد .همزمان ترامپ گفته توافق مطلوب او توافقی است که
 100سالهباشدوایرانهمبرنامهموشکیخودراکناربگذارد!روایت
خبرسازدیگریکهرسانههایغربیازاظهاراتظریفمنتشرکرده
اند احتمال دیدار او با یک سناتور آمریکایی به نمایندگی از ترامپ
است.بهگزارشفارس،ظریفدربارهاحتمالگفتوگوباسناتوررند
پالگفتهاست«:منبافرستادههاسروکارندارم».امابهنوشتهروزنامه
نیویورک تایمز ظریف تصریح کرده که «با افرادی از کنگره به عنوان
نماینده مجلس آمریکا و نه نماینده دولت این کشور مالقات خواهد
کرد ».درعین حال رئیس جمهور آمریکا مأموریت اش به «رند پال»

عارف :حضور حداکثری مردم
در انتخابات ،نظام را بیمه میکند

برایدیدارباظریفراتکذیبکرد.
▪اذعانماکرونبهمشکلسازبودنتحریمهایجدیدآمریکا

دردیگرسو رئیسجمهورفرانسهکهمدعیشدهبرایمتوقفکردن
کاهشتعهداتایرانتالشمیکند،برایسومینبارطیهفتههای
جاریباروحانیتماسگرفت.رئیسجمهورکشورماندراینتماس
تصریح کرد «راهکارهای چند ماهه برای توقف فعالیت های ایران»
قابل قبول نیست .به نظر می رسد اشاره روحانی به طرح «توقف در
برابر توقف» باشد که به تازگی از سوی فرستاده ماکرون به تهران
آوردهوبهدلیلنامتوازنبودنردشد.روحانیبااشارهبهاینکهایران
وضعیت فعلی برجام را نامتوازن می داند ،تأکید کرد اروپایی ها باید
تالش کنند تا گام های متوازنی در راستای حفظ توافق هسته ای
برداشته شود چرا که «گذشت زمان و از دست رفتن فرصت ها ایران
را مجبور به اجرای گام سوم خود خواهد کرد» رئیس جمهور فرانسه
نیز در این گفت وگوی تلفنی اذعان کرد :تحریم های اعمال شده
از سوی آمریکا فعالیت تجاری بسیاری از کشورها با ایران را دچار
مشکلکردهاست.ماکرونهمچنینروزپنجشنبهباهمتایروسی
خود درباره برجام گفت و گوی تلفنی انجام داد .هر دو طرف در این
تماسبراهمیتتوافقهستهایتأکیدکردند.اینتحوالتدرحالی
استکهخزانهداریآمریکااعالمکردنامپنجفردایرانیوهفتشرکت
ایرانی،چینیوبلژیکیرابهدلیلهمکاریبابرنامههستهایایراندر
فهرست تحریم قرار داد .به ادعای آمریکا افراد و شرکت های تحریم
شدهدرزمینهخریدوتأمین«قطعاتحساس»برایبرنامههستهای
ایرانفعالیتمیکردهاند.

 10تحریمدر 4ماه
تحریمهایآمریکاآنقدرانتقادبرانگیزشدهکهدیروزیورونیوزبهکنایهنوشت«:واشنگتنبازهمکلیدتحریمرافشارداد!»تحریمیکهدو
روزپیشاعالمشددهمینتحریمآمریکادرچهارماهگذشتهبود.چهارماهیکهآمریکاییهاهموارهمدعیآمادگیبرایمذاکرهبودهاند!
تحریم  ۱۲فرد و شرکت مرتبط با ایران
محدودیت شدید تردد دیپلمات های ایرانی
تحریم رهبری و نهادهای وابسته
تحریم شرکت های پتروشیمی ایران
لغو  2معافیت هسته ای ایران
تحریم صنایع فلزی ایران
تحریم کامل نفت ایران و لغو معافیت های نفتی
تروریستی خواندن بخشی از نیروهای مسلح ایران
تحریم  ۹فرد و  ۱۴نهاد مرتبط با برنامه دفاعی ایران
تحریم  ۱۴فرد و  ۱۷نهاد دارویی

تأکیداصالحطلبان
برحضورگستردهدرانتخابات
باچاشنیهشدار

گفت و گو
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درحالی که افرادی مانند حجاریان از اصطالح «مشارکت
مشروط» برای تبیین سیاست اصالح طلبان برای حضور
در انتخابات استفاده می کنند ،برخی دیگر از چهره های
برجسته این جریان بر ضرورت حضور گسترده در انتخابات
تأکید می کنند .چهره های سرشناس و موثری در جریان
اصالحات نظیر محمدرضا تاجیک ،بهزاد نبوی و صادق
زیباکالم از جمله کسانی هستند که در هفته های اخیر
برخالف پیشنهاد سعید حجاریان ،بر لزوم مشارکت گسترده
در انتخابات توسط اصالح طلبان تاکید کرده اند .این گروه
در عین حال در سخنان خود از مسئوالن می خواهند مهره
ها و شخصیت هایشان در انتخابات تأیید صالحیت شوند.
در همین زمینه محمدرضا عارف رئیس شــورای سیاست
گذاری اصالح طلبان در حساب توئیتر خود ضمن تأکید بر
حضور گسترده در انتخابات نوشت :در شرایط فعلی کشور
متولیان برگزاری انتخابات باید در نظر داشته باشند که
پیش رو نظام را بیمه
حضور حداکثری مردم در انتخابات ِ
میکند .وی افزود :به همین دلیل نباید به گونهای عمل شود
که یک جریان سیاسی با محدودیت در ارائه کاندیدا به دلیل
رد صالحیت روبهرو شود .همچنین روز گذشته نیز اظهارات
رئیس دولت اصالحات در دیدار شورای مرکزی حزب پیرو
اصالحات منتشر شد .براساس گزارش امتداد ،او در سخنان
خود با تأکید بر این که انتخابات نباید تحریم شود ،گفت :نباید
اصل انتخابات را زیر سوال برد .وی افزود :اصالحطلبان و
مردم ناراضی باید فداکاری و از خودگذشتگی کنند و به خاطر
ِ
ایران پای صندوقها بیایند تا جلوی خطر اصلی گرفته شود.
رئیسدولتاصالحاتدرعینحالتأکیدکرد:اصالحطلبان
نمی توانند به هر قیمتی وارد انتخابات شوند و ان شاءا ...فضا
باز شود و صالحیتها تأیید شوند .مصطفی کواکبیان عضو
فراکسیون امید مجلس هم در توئیتی نوشت :اقتدارگرایان
تنگ نظر بدانند از میدان به در کردن اصالح طلبان دلسوز،
راه اقــتــدارگــرایــی آنـــان را
هموارتر نمی کند؛ بلکه
زمینه ساز عرض اندام
براندازانی خواهد بود
که مردم را از حضور در
پای صندوق آرا مایوس
مــی کنند .بنابراین
توصیه می شود فضا
را بــا بگیر و ببند
بــرخــاف منافع
ملی سوق ندهند.

روایتآیتا...یزدیازساختو
پاختبرخینمایندگانباوزیران
همه دارایی هایم را با 3میلیون تومان
واگذار می کنم

عضو فقهای شورای نگهبان گفت :من بی پروا
میگویم؛ نمایندگان هم میخواهند بشنوند
میان برخی از نمایندگان با وزیــران ساخت و
پاختهایی وجود دارد .به گزارش مهر ،آیت ا...
محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در گفت
وگویی درباره روابط وزیران و برخی نمایندگان
مجلس گفت :برخی نمایندگان به عنوان نمونه
فالن وزیــر را صدا میزنند و از او میخواهند
که «فــان معدن را به من یا به فرزند و دامــاد
من بده» تا برود از آن استفاده کند .وی افزود:
در این گونه روابــط فاسد ،امتیاز قراردادهای
خاص را از وزیران مطالبه و تهدید میکنند که
اگــر با خواسته شــان موافقت نشود آنــان را به
مجلس احضار میکنند یا برای پاسخ به سوال
یا استیضاح ،آنان را به مجلس فرا میخوانند.
آیــت ا ...یــزدی تصریح کــرد :وزیــر بیچاره هم
که گیر ایــن چنین نمایندگانی افتاده است،
میخواهد آبرویش محفوظ بماند ،اما اگر میان
وزیــران و این گونه وکال قــراردادی تنظیم و از
این امتیازات سوءاستفاده شود ،چون وزیر هم
امضا کرده است هر دو مرتکب تخلف شده اند و
هر دو در پیشگاه خداوند قطع ًا نتیجه اعمالشان
را خواهند دید .این عضو فقهای شورای نگهبان
افزود :وزیران به این گونه نمایندگان بگویند که
خالف نمیکنند و تصریح کنند که مطالبه آنان
خالف قانون است حتی اگر به قیمت استیضاح
و برکناری آنان تمام شود.
▪بــرای من هم جوسازی میکنند که فالنی
چند پمپ بنزین ،کارخانه و اموال دیگر دارد

وی همچنین با اشاره به جوسازیها علیه شورای
نگهبان اظهار کرد :چه جوسازیهایی که علیه
شهید بهشتی نکردند؛ اکــنــون بــرای مــن هم
جوسازی میکنند که فالنی چند پمپ بنزین،
کارخانه و اموال دیگر دارد .آیت ا ...یزدی افزود:
به یکی از دوستانم گفتم به شما وکالت میدهم
که هر کسی چنین ادعایی کرد بگویید فالنی
اعالم کرده است که همه داراییهایش را با سه
میلیون تومان واگذار میکند  .

