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سرمقاله

خبر
آغاز توقف برخی تعهدات برجامی
توقف برخی تعهدات برجامی بر اساس
دستور شورای عالی امنیت ملی آغاز شده
است.
به گزارش ایسنا ،یک مقام مطلع در سازمان
انرژی اتمی اعالم کرد :اجرای برنامههای مربوط
به توقف برخی تعهدات کشور در برجام که در
بیانیه شورای عالی امنیت ملی بر آن تاکید شده
آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد :توقف برنامههای مربوط
به رعایت سقف تولید اورانیوم غنی شده و
همچنین تولید بدون محدودیت آب سنگین در
تاسیسات اراک که در دوره  ۶۰روزه مربوط به
گام اول بر انجام آن تاکید شده ،برنامههایی
است که با جدیت دنبال میشود.
این مقام مسئول که نخواست نام وی
اعالم شود ،افزود :طی روزهای جاری برای
آگاهی افکار عمومی از اقدامات انجام شده،
برنامههایی برای بازدید نمایندگان رسانههای
گروهی از تاسیسات فعال در نطنز و اراک
پیشبینی شده که به زودی اعالم خواهد شد.

خبر

واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت:

گفتوگوی ملی؛ از حرف تا عمل
ادامه از صفحه یک
لیکن به دلیل همین ماهیت نخست اخالقی
و سپس دوستانه است که به طور معمول این
رویکردها در همین ماه رمضان باقی میماند
تا ماه رمضان سال آینده و میهمانیهایی تازه؛
اما نباید فراموش کرد که مسئله گفتوگوی
ملی و حتی آشتی ملی ،به غایت از این دست
مفاهیم فراتر و توجه به آن ضروریتر است.
اشکالی که در این میان رخ مینمایاند ،خروج
پتانسیلهای خرد الزم برای تحقق این مسئله
در چنین رخدادهایی است .در حقیقت این
میهمانیها و سخنانی که در این ایام از زبانها
بیرون میآید ،ظرفیت اراده جمعی منسجم به
منظور دستیابی و نیل به این هدف را از میان
برمیدارد.
همانطور که بسیار گفته شده است ،کشور
امروز در شرایط جنگی به سر میبرد .خواه
این جنگ اقتصادی باشد یا نظامی ،تفاوت
چندانی ندارد .در حقیقت آحاد جامعه و
بهویژه فعاالن سیاسی و اجتماعی باید بیش از
گروه دیگری برای حضور در این عرصه آمادگی
کسب کنند.
نخستین راهبرد دستیابی به این آمادگی هم
به حداقل رساندن اختالفنظرها و وسعت
بخشیدن به اشتراکها است .این راهبرد
نهتنها نخستین ،بلکه اصلیترین راهبرد و
استراتژی ممکن برای رسیدن به این هدف
تلقی میشود.
در این میان باید توجه شود که جریانهای
تندرو و رادیکال در هر دو سوی جریانهای
سیاسی کشور ،از این گفتوگوی ملی مستثنی
هستند .چه اینکه طیفهایی از این دست
هویت خود را در جدال با گروه رقیب و دیگر
فعاالن سیاسی و اجتماعی تعریف میکنند.
لذا بدون منازعه با دیگر فعاالن سیاسی داخل
کشور اساسا هویتی نخواهند داشت .از این رو،
منازعه ،درگیری و اتهامزنی برای این عده به
مثابه شریان حیاتی غیرقابل عبور تعریف شده
و ماهیت عبور از آن را هرگز پیدا نمیکنند.
ماجرای گفتوگوی ملی زمانی میتواند
شکل و رنگ حقیقی و واقعیت عینی در سپهر
سیاست ایران پیدا کند که طیفهای میانی
هر دو جریان عمده سیاسی کشور تالش
کنند تا نسبت به ایجاد آن اهتمام جدی پیدا
داشته باشند .در حقیقت نطفه اولیه و اصلی
گفتوگو و آشتی ملی تنها و تنها در بین طیف
میانی ،معتدل و عقالئی سیاسی کشور قابل
ردیابی و جستوجو است .از این منظر ،باید
دانست مادام که ضرورت مسئله گفتوگوی
ملی در میان این طیف به عنوان یک اصل
الزامی موردتوجه واقع نشود ،نمیتوان و نباید
انتظار تحقق چنین مسئله مهمی را داشت.
مسئلهای که بیهیچ تردیدی عبور سالم و امن
کشور از شرایط خطیر فعلی را تضمین میکند.

سیاستروز
وزیر دفاع:

  از  ۶۰روز کوتاه نمیآییم
واعظی با اشاره به احتمال احیای وزارت بازرگانی
اظهار کرد :امیدوار هستیم نمایندگان مجلس با
سرعت بیشتری الیحه یا طرح دولت در این زمینه را
به تصویب برسانند یا اگر این طور نیست ،پیشنهاد
جدیدی به رئیس جمهوری ارائه شده است که ایشان
یک معاونت را به این امر اختصاص دهند و از شورای
عالی هماهنگی اقتصادی برای تشکیل آن اجازه بگیرند
تا بر اساس این پیشنهاد بخشی از این معاونت در
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و بخش دیگرش در
وزارت جهاد کشاورزی باشد تا زیرنظر این معاونت
بتواند بازار را اداره کنند .گفته میشود براساس طرح
تفکیک ،بخش بازرگانی از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت منفک شده و وزارت بازرگانی تشکیل میشود.
همچنین براساس طرح مذکور مقرر شده بخش
تجارت و بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نیز به
وزارتخانه جدید ملحق شود.
به گزارش ایسنا ،رئیس دفتر رئیسجمهوری با
اشاره به افزایش قیمت برخی کاالهای اساسی گفت:
طبیعی است که دولت باید بازار را سر و سامان بدهد،
اما در دولت هر فعالیت و اقدامی متولی خود را دارد.
وی افزود :بحث تولید محصوالت کشاورزی اولویت
نخست وزارت جهاد کشاورزی است و وزارت صنعت
معدن و تجارت هم به طور ذاتی به دنبال تولید
صنعتی است .آنچه این وسط میماند ،رهاشدگی
بازار است .واعظی گفت :امیدوار هستیم نمایندگان
مجلس با سرعت بیشتری الیحه یا طرح دولت را
به تصویب برسانند یا اگر این طور نیست پیشنهاد
جدیدی به رئیسجمهوری ارائه شده است که
ایشان یک معاون اختصاص دهند و از شورای عالی
هماهنگی اقتصادی برای تشکیل آن اجازه بگیرند.
رئیس دفتر رئیسجمهوری اضافه کرد :بر اساس
این پیشنهاد بخشی از این معاونت وزارت صنعت،
معدن و تجارت و بخش دیگر در وزارت جهاد
کشاورزی است تا زیر نظر این معاونت جمع شده و
بتواند بازار را اداره کنند.
بررسی الیحه شفافیت در دولت به پایان رسید
رئیس دفتر رئیسجمهوری گفت :امروز در دولت
الیحه مهم شفافیت را تمام کردیم .این الیحه در سه
جلسه در دولت بحث شد و دارای  44ماده است و
انشاءالله به مجلس خواهیم فرستاد .وی با اشاره به
اینکه بخش دیگری از محتوای نشست هیئت دولت
به سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار با مسئوالن
نظام اختصاص داشت ،گفت :موضوع دیگر این
جلسه مسائل اقتصادی ،رونق تولید و اینکه چگونه
میتوانیم اشتغال و تسهیالت برای سرمایهگذاریهای
داخلی و خارجی به وجود آوریم و بنگاههایی را که هم
دولت و هم نیروهای نظامی تصدیگری میکنند به
مردم واگذار کنیم.
واعظی افزود :امروز همچنین درباره بحث
گردشگری صحبت کردیم که چگونه میتوانیم در
این شرایط ،رونق گردشگری داشته باشیم و در
مجموع وقتمان صرف این شد که چه کنیم که
دستورات مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری
عملیاتی شود.

روز گذشته در جلسه هیئت دولت ،اعضا عالوه بر عملیاتی کردن دستورات رهبر انقالب اسالمی ،الیحه شفافیت را تصویب کردند .الیحه شفافیت
در دو سطح تکالیف عام و اختصاص ،مهمترین حوزههای شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف ،اختیارات ،مأموریتها
و صالحیتها»« ،شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آییننامه اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطالعات سازمانی» تقسیمبندی شده است.
در حاشیه این جلسه محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیسجمهوری با ابزار امیدواری برای تسریع در تصویب الیحه تفکیک وزارت صمت در مجلس
شورای اسالمی گفت :درصورت عدم تصویب این الیحه ،پیشنهاد جدیدی به رئیسجمهوری ارائه شده تا بر اساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از
بخشهایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت تشکیل شود.

ما به هیچ وجه
از مهلت ارائه
شده کوتاه
نمیآییم و در
زمان  60روز به
آنچه که اعالم
کردیم اقدام
میکنیم
پیشنهاد کاالبرگ الکترونیکی روی میز دولت است
رئیس دفتر رئیسجمهوری همچنین درباره ارز
 4200و تصمیم دولت درباره کاالبرگ گفت :تصمیم
سال گذشته دولت به قوت خود باقی است و مباحث
مطرح شده درباره کاال برگ الکترونیکی یا روشهای
دیگر ،پیشنهاداتی است که سازمان برنامه و بودجه
و برخی از دستگاههای دیگر تنظیم کردند .وی اضافه
کرد :این پیشنهادها روی میز است و روشهای
آمادگی است تا اگر در آینده الزم شد استفاده کنیم،
اما فعال سیاستی که دنبال می شود همان ارز 4200
است .واعظی همچنین درباره انتخاب سخنگوی
دولت گفت :موضوع سخنگو را بررسی کردیم و قرار
است یک نفر به رئیسجمهوری معرفی شود .رئیس
دفتر رئیسجمهوری با اشاره به حاشیههای ایجاد
شده درباره سهمیهبندی بنزین اظهار کرد :پیش از
آنکه دولت درباره سهمیهبندی دولت تصمیم بگیرد و
موضوع نهایی شود ،بر اساس اشتباه در خبررسانی،
التهابی در جامعه به وجود آمد .وی با بیان اینکه
در همان زمان هم مسئوالن درباره شایعه بودن این
موضوع و قعطی نشدن آن واقعیت را به مردم گفتند،
گفت :البته ما جلسات مختلفی دراینباره تشکیل
دادیم اما اینکه این تصمیم چه زمانی و چگونه اجرایی
میشود ،هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است و

رئیسجمهوری با اشاره به اشتباه آمریکاییها:

منتظر هستیم که آرامشی به وجود بیاید .واعظی در
بخش دیگر از سخنانش به موضوع وزارت صنعت،
معدن و تجارت اشاره کرد و گفت :وزارت بازرگانی
تو
گذشته دو شقه شد ،بخشی در وزارت صنع 
بخشی در وزارت بازرگانی است و این دو بخش از
یک سیاست تبعیت نمیکنند و با هم اختالف سلیقه
دارند بنابراین یک نفر باید بر آنها نظارت و اقدامات را
هم هماهنگ کند .رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود:
ما در دور میز دولت به یک نفر حامی از مصرفکننده
نیاز داریم که آن وزیر بازرگانی است.
از  ۶۰روز کوتاه نمیآییم
وی درباره پیشنهاد ایران برای صادرات نفت یک
و نیم میلیون بشکهای به اروپا تصریح کرد :چیزی
که در بیانیه و در صحبتهای چهارشنبه گذشته
رئیسجمهوری بود ،این است که تعهدات برجامی
طرف مقابل باید اجرایی شود که اگر اجرایی شود این
مطلبی که گفتید در آن وجود دارد.
رئیس دفتر رئیسجمهوری در پاسخ به پرسشی
درباره اینکه اروپا به  120روز زمان برای نشان دادن
تعهدش به اینستکس نیازدارد ،خاطرنشان کرد :به
نظر من حرف درستی نیست ،آن چیزی که ثبت شده
و سازوکارش مشخص است ،اجرایش نباید بیش از
یک هفته طول بکشد .وی همچنین گفت :قرار است

وزاری خارجه  3کشور و اتحادیه اروپا راجع به مسئله
ایران بحث کنند و مذاکراتی با طرف ایرانی داشته
باشند و ما حرفهایمان را آنجا خواهیم زد.
واعظی با بیان اینکه اروپاییها از  120روز زمان
برای اجرایی کردن اینستکس سخن گفتهاند ،درست
نیست ،گفت :ما به هیچ وجه از مهلت ارائه شده
کوتاه نمیآییم و در زمان  60روز به آنچه که اعالم
کردیم اقدام میکنیم که این زمان شروع هم شده
است و در  60روز دوم هم آنچه که در مرحله
دوم است اجرایی خواهد شد .وی درباره سخنان
رئیسجمهوری در جمع فعاالن سیاسی مبنی بر
اینکه رئیس ایاالت متحده آمریکا  19بار درخواست
مالقات کرده و پاسخی داده نشده است ،اظهار کرد:
آقای رئیس جمهوری اینگونه گفت :در سفری که به
نیویورک رفتم ،در سه روزی که آنجا بودم از کانالهای
مختلف  19بار برای مالقات تماس گرفته شد که من
هم گفتم کسی از برجام خارج شده و میز مذاکره را
برهم زده است ابتدا باید به قوانین بینالمللی متعهد
باشد تا طرف مقابل هم گفتههای او را باور کند.
رئیس دفتر رئیسجمهوری تاکید کرد :خواسته
جمهوری اسالمی ایران این است که هرکس که
ادعایی دارد ،ادعای خودش را در عمل و نه در حرف
مشخص کند.

شماره تلفنهای زیادی از آنها داریم!

رئیسجمهوری گفت :امروز هم دشمن در پی زور و تزویر
است ،صبح ناوگانش را میفرستد و شب شماره تلفن میدهد.
البته ما شماره تلفنهای زیادی از آنها داریم و هر تاریخی که
آنها در آن روز جنایتی علیه ملت ایران انجام دادهاند شماره تلفن
واقعی آنها است.
به گزارش به نقل از پایگاه اطالعرسانی دفتر رهبر انقالب،

معاون رئیسجمهوری اعالم کرد

طعم تلخ شکست را
 صهیونیستیبه جبه ه آمریکایی 
خواهیم چشاند

روحانی در دیدار کارگزاران نظام با رهبر انقالب ،گفت :سال
 ۹۷سال سختی برای مردم کشورمان به ویژه از لحاظ فشار بر
معیشت و زندگی مردم و کاهش درآمدهای دولت بود.
رئیسجمهوری با اشاره به تصمیم آمریکا برای متوقف کردن
صادرات نفت ایران و اخالل در صادرات غیرنفتی و فشار روانی و
تبلیغی افزود :با ایثار و وحدت مردم و با سازماندهی ،برنامهریزی،
مدیریت بهتر و هماهنگی بیشتر و تمرکز در اداره کشور میتوانیم
از این معضالت عبور کنیم.
رئیسجمهوری با بیان اینکه اداره کشور بدون تغییر در ساختار
بودجه و اقتصاد امکانپذیر نیست ،گفت :این کار تنها در اختیار
دولت نیست ،باید اختیارات متمرکز و درک مجلس و دولت از
شرایط کشور و منطقه و جهان یکسان شود.
وی با اشاره به اینکه میتوانیم به جای درآمد ،نفتی درآمد
غیرنفتی را جایگزین کنیم ،گفت :آمریکاییها با محاسبات اشتباه
و غلط فکر میکردند ظرف چند ماه میتوانند ملت بزرگ ایران را
به زانو در آورند و تاریخهایی را برای این موضوع تعیین کردند اما

ملت ایران با استقامت ،ایستادگی و مقاومت روزها و ساعات
زرینی را در تاریخ جمهوری اسالمی ایران خلق کرد.
وی با بیان اینکه ملت ،رهبری ،دولت و مجلس موجب ناکامی
دشمن شدند ادامه داد :امروز هم دشمن در پی زور و تزویر
است ،صبح ناوگانش را می فرستد و شب شماره تلفن می دهد.
البته ما شماره تلفن های زیادی از آنها داریم و هر تاریخی که آنها
در آن روز جنایتی علیه ملت ایران انجام داده اند شماره تلفن
واقعی آنهاست.
آقای روحانی با بیان اینکه دنیا به بردباری ملت ایران پی
برده است ،افزود :بعد از تخلف آمریکا از توافق هستهای به
دوستانمان و اتحادیه اروپا که هر دو از ما مهلت خواسته بودند
تا به وظایفشان عمل کنند به اندازه کافی فرصت دادیم.
وی افزود :برخی به اشتباه میگویند که  ۶۰روز مهلت دادیم تا
 ۶۰روز دیگر عمل کنند در حالی که ما از روز  ۱۸اردیبهشت عمل
کردیم و  ۲تعهد را کنار گذاشتیم و  ۲تعهد دیگر را نیز بعد از ۶۰
روز کنار خواهیم گذاشت.

رئیس کل دادگستری گلستان خبر داد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید
کرد :ملت سرافراز ایران اسالمی این بار نیز
همچون همه آزمونهای گذشته با تکیه بر
عزم و اراد ه ملی ،نیروهای مسلح مقتدر و
تالش و حمایتهای دولت خدمتگزار از این
بره ه حساس نیز با سربلندی عبور خواهد
کرد و طعم تلخ شکست را به جبه ه آمریکایی-
صهیونیستی خواهد چشاند.
به گزارش ایسنا ،امیر سرتیپ امیر حاتمی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت:
حضور در جمع پربرکت ایثارگران ،رزمندگان،
بسیجیان و مدافعان ایران اسالمی را برای
خود توفیقی بزرگ می دانم و معتقدم کشور
عزیزمان ایران ،امروز بیش از هر چیز دیگری
همچون دوران دفاع مقدس نیازمند روحیه
مقاومت ،ایستادگی و پایمردی در برابر زیاده
خواهیهای نظام سلطه است.
وی با بیان اینکه «امروز نیز همچون دوران
جنگ تحمیلی ،درگیر جنگی تمام عیار و همه
جانبه هستیم» ،اظهار کرد :تفاوت جنگ امروز
با دوران هشت سال دفاع مقدس در آن است
که امروز فقط به ظاهر شاهد عملیات نظامی
از سوی دشمن غدار نیستیم ،ولیکن معتقدیم
دشمنان با به کارگیری تمام ظرفیت ،توان و
ابزار و توطئهها به صحنه مقابله با ملت ایران
اسالمی آمدهاند تا با ایجاد رعب و وحشت در
منطقه و کشور ،ایستادگی و مقاومت مردم
عزیزمان را هدف قرار دهند.
وزیر دفاع هدف اصلی دشمن را تضعیف و
تخریب روحیه خودباوری ،اعتماد به نفس و
آرمانخواهی ملت بزرگ ایران اسالمی برشمرد
و افزود :آمریکاییها در طول  ۴۰سال عمر
پربرکت نظام اسالمی از عملیاتی کردن هیچ
دسیسه ،توطئه و فتنهای علیه این کشور
دریغ نکردهاند و شعار حمایت از مردم در
برابر حاکمیت ،دروغ ،نیرنگی بزرگ و توطئهای
جدید است.
امیر حاتمی رمز پیروزی و موفقیت در دوران
دفاع مقدس و هجمههای سنگین دشمن در
شرایط فعلی را اطاعت و پیروی از والیت فقیه
و تدابیر و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) به عنوان سکان دار
کشتی انقالب در برابر مخاطرهها دانست
و اظهار امیدواری کرد :ملت سرافراز ایران
اسالمی این بار نیز همچون همه آزمونهای
گذشته با تکیه بر عزم و اراد ه ملی ،نیروهای
مسلح مقتدر و تالش و حمایتهای دولت
خدمتگزار از این بره ه حساس نیز با سربلندی
عبور خواهد کرد و طعم تلخ شکست را به جبهه
آمریکایی -صهیونیستی خواهد چشاند.
وی با اشاره به دیدارها ،جلسات و
توگوهای بینالمللی خود با سایر کشورها
گف 
گفت :امروز جمهوری اسالمی ایران در پیشگاه
افکار عمومی ملتها و دولتهای آزادیخواه،
به عنوان نظام و دولتی حقیقتخواه ،خواهان
استقالل واقعی ،صلحطلب و حامی مظلوم
شناخته شده و بارها از زبان مسئوالن عالیرتبه
کشورها مورد تمجید و تکریم قرار گرفته است
و این در حالی است که آمریکاییها با رفتارهای
غیرقانونی و روحیه تجاوزگریشان به عنوان
دولتی متجاوز ،بدعهد ،زیادهخواه ،غیرقابل
اطمینان و عهدشکن در عرصه جهانی و افکار
عمومی ملتها شناخته میشود.

یک عضو حزب موتلفه اسالمی:

نظر موافق دولت با استانی شدن انتخابات مجلس

سه متهم یک پرونده لیزینگ خودرو محاکمه میشوند

از برگزاری نشستهای«گفتوگوی ملی» اطالعی ندارم

معاون پارلمانی رئیسجمهوری گفت :دولت به استانی شدن انتخابات
ی نظر موافق داشت.
مجلس شورای اسالم 
به گزارش ایسنا ،حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهوری در
حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت اظهار کرد :درباره برگزاری
انتخابات و استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی عنایت دارید
که دولت به استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی نظر موافق
داشت؛ طرحی را نمایندگان مجلس شورای اسالمی تهیه کرده بودند
که این طرح احکام متعدد داشت از جمله استانی برگزار شدن انتخابات در
مجلس شورای اسالمی که نظر دولت هم با آن موافق است.
وی در ادامه گفت :طرح استانی شدن انتخابات را نمایندگان مجلس تهیه و ارائه کردند .این طرح
احکام متعددی داشت از جمله آن استانی برگزار شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی است و
دولت نیز با این موضوع موافق است.
وی گفت :درخواست ما از مجلس شورای اسالمی این بود که این الیحه در دستور کار قرار گیرد
که به رأی گذاشته شد و نمایندگان مجلس به قرار گرفتن طرح استانی شدن در دستور کار مجلس
رأی موافق دادند ،مجلس این طرح را بررسی و مصوب کرد ،این طرح در ادامه فرآیند بررسی به
شورای نگهبان ارسال شده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور کیفرخواست متهمان پرونده
لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر خبر داد.
به گزارش ایسنا ،هادی هاشمیان دراینباره اظهار کرد :پس از مطالعه
و بررسی پرونده  ۳۳هزار صفحهای پرهام آزادشهر ،دادسرای مرکز
استان برای سه متهم این پرونده به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور
کیفرخواست صادر کرد.
هاشمیان افزود :از آنجا که پروندههای اخالل در نظام اقتصادی کشور در
شعب ویژه رسیدگی میشود برای تعیین دادگاه رسیدگی این پرونده با معاون
اول قوه قضائیه نامهنگاری و درخواست کردهایم در صورت امکان برای سهولت دسترسی شاکیان که
بیشترشان گلستانی هستند پرونده پرهام در استان گلستان رسیدگی شود.
وی اضافه کرد :پرونده پرهام حدود سه هزار نفر شاکی دارد که  ۲هزار و  ۵۰۰نفرشان گلستانی
هستند و مبلغ کالهبرداری بر اساس کارشناسیهای انجام شده حدود  ۲۲۰میلیارد تومان است.
به گفته هاشمیان ،شناسایی اموال متهمان و توقیف آن در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود :پرونده پرهام آزادشهر از سال  ۹۵در دو شهرستان
سرباز استان سیستان و بلوچستان و شهرستان آزادشهر استان گلستان تقریبا ً به طور همزمان
تشکیل شد ،اما پرونده به صورت یکجا در سیستان و بلوچستان و شهرستان سرباز رسیدگی شد.

یک عضو حزب موتلفه اسالمی گفت :مفید است که یک نوع گفتوگو
در رابطه با پایبندی همه جناحهای سیاسی به منشور رقابت سالم
سیاسی میان تمامی نیروها مورد بحث قرار بگیرد و خوب است همه
آنهایی که طبق قانون میتوانند در انتخابات شرکت کنند و صالحیت
قانونی دارند ،در رابطه با رقابت سالم تعامل و تبادل نظر داشته
باشند.
به گزارش ایلنا ،حمیدرضا ترقی در واکنش به خبر شکلگیری
توگوی ملی» و در پاسخ به این سوال که آیا از
نشستهای موسوم به «گف 
اعضای حزب موتلفه اسالمی شخصی در این گفتوگوها شرکت میکند یا خیر ،گفت :بنده اطالعی
از شکلگیری این گفتوگوها ندارم.
این عضو حزب موتلفه اسالمی در پاسخ به سوالی در خصوص لزوم شکلگیری گفتوگو گفت:
مفید است که یک نوع گفتوگو در رابطه با پایبندی همه جناحهای سیاسی به منشور رقابت سالم
سیاسی میان تمامی نیروها مورد بحث قرار بگیرد و همه آنهایی که طبق قانون میتوانند در انتخابات
شرکت کنند و صالحیت قانونی دارند ،خوب است که در رابطه با رقابت سالم ،تعامل و تبادل نظر
داشته باشند تا بتوانند به یک منشوری برسند که رعایت آن موجب سالمت بیشتر انتخابات و پرهیز
از تخریبها و رفتارهای ناسالم در عرصه انتخابات باشد.

