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مصطفی کواکبیان به عنوان
نامزد اختصاصی حزب
مردمساالری در انتخابات
ریاستجمهوری  1400معرفی
شد.در نشست بعد از ظهر کنگره
نوزدهم حزب مردمساالری
پس از تصویب رئوس مهم و
محورهای اساسی قطعنامه این
کنگره و تصویب اولویتهای
برنامه سال  1400اعضای کنگره
به تفصیل در مورد مشارکت
مشروط حزب مردمساالری

داشته باشد و به نهاد اجماع ساز
اصالحطلبان معرفی نماید.آنگاه
در ادامه این نشست اعضای
مجمع عمومی کنگره نوزدهم
با تصویب برخی پیشنهادات
و شروط مطرح شده از سوی
مصطفی کواکبیان به اتفاق آرا
معرفی ایشان به عنوان نامزد
اختصاصی انتخابات ریاست
جمهوری  1400از سوی حزب
مردمساالری را به تصویب
رساندند.

شاید با آمدن رئیسی ،قالیباف کاندیدا نشود /بدنبال آراء رسگردان هستیم
مهدی چمران ،عضو شورای
ائتالف به خبرآنالین گفت:قطعا
و یقینا مشارکت حداکثری یکی
از ایدهآلهای اصولگرایان است
و باید تالش کنیم هر چه بیشتر
و فراگیرتر ،مردم مشارکت کنند.
شخص و تیمی که اصولگرایان
برای انتخابات  ۱۴۰۰معرفی
میکنند باید شخصیتی باشد
که در جامعه جایگاه خوبی از
دید مردم داشته باشد.صرفا
نباید بگوییم مشارکت خوب
است بلکه باید عمل کنیم .نباید

مردم را از انتخابات دلزده کنیم.
اصولگرایان هم باید رأی افرادی
که اعتقادات قوی انقالبی
برخوردارند را جذب کنند هم
آراء خاکستری و سرگردان را به
سمت خود بکشانند .چهرههای
جدید هم می توانند وارد عرصه
انتخابات شوند  .کاندیدایی
که برای انتخابات می آید باید
جامع االطراف باشد بنده روی
نظامی بودن یا نبودن و یا
غیره تاکید ندارم .افرادی که به
عنوان کاندیدا مطرح هستند

 37نماینده مجلس درخواست
بررسی نقض قانون و عدم رعایت
شئونات حسن روحانی رئیس
جمهور را امضا کردند تا این موضوع
بررسی و به مقامات صالحه قضائی
ارجاع داده شود.حسینعلی حاجی
دلیگانی نماینده مردم شاهین
شهر و میمه در مجلس شورای
اسالمی درخواست اجرای ماده
 ۲۳۴آئیننامه مجلس شورای
اسالمی در خصوص رسیدگی
به عدم رعایت شئونات توسط
حسن روحانی رئیس جمهور داد.
وی در این کاربرگ  ۵۳مورد از

منیت
اگر برای َمن بودن و ّ
شرکت نکرده باشند بلکه برای
خدمت باشد مایه خرسندی
و خوشحالی است شاید با
کاندیداتوری رئیسی ،قالیباف
وارد انتخابات نشود .البته چون
صحبتی نداشته ام نمی توانم
بگویم چه اقدامی خواهند
کرد .شورای ائتالف به توافق با
شورای وحدت امیدوار است.
امکان دارد این اتفاق رخ دهد و
امید فراوانی هم داریم که چنین
بشود.

عالوه بر حاجی دلیگانی به عنوان
طراح 36 ،نماینده دیگر نیز این
موضوع را امضا کردهاند؛ ابوالفضل
ابوترابی نماینده نجفآباد و تیران
و کرون ،حسین رجایی نماینده
لنجان ،رحمتاهلل فیروزی نماینده
نطنز بادرود و قمصر ،حسین
محمدصالحی نماینده فریدن و
چادگان ،فریدونشهر ،بوئین و
میاندشت ،پروین صالحی نماینده
مبارکه و حسین میرزایی نماینده
مردم اصفهان از جمله نمایندگان
استان اصفهان موافق این طرح
بودند.

پیامهای خود را باید از کانالی منتقل کنیم؛ عامن و قطر فرقی ندارد
بایدن خواهان بازگشت به میز
مذاکرات  5+1با ایران شد

محمدجواد جمالی نوبندگانی ،عضو کمیسیون
امنیت ملی مجلس دهم در گفتوگویی با
«آزادی» در تشریح اهداف سفر وزیرخارجه قطر
به تهران گفت« :این سفر هم میتواند مربوط به
روابط دوجانبه باشد و هم مربوط به روابط اخیر
قطر و چند کشور شورای همکاری خلیج فارس
که اخیرا از سر گرفته شده است .همچنین ممکن
است که وزیرخارجه قطر حامل پیامهایی از سوی
آمریکاییها یا اروپاییها باشد».وی افزود « :به نظر
من قطر دائما دنبال این است که ایران را از بابت
روابط مجدد خود با عربستان ،امارات و بحرین
مطئمون کرده و ثابت کند قدردان ایران به خاطر
آن چند سالی که تمام راهها را به روی این کشور
بسته بودند و ایران کمک شایانی کرد ،هست .کما
اینکه اعالم کرده روابط با کشورهای عربی آسیبی
به روابطش با ایران نخواهد زد .ضمن اینکه قطر
میخواهد که بازیگر مهمی در منطقه باشد .با
توجه به اینکه روابط آن با ایران خیلی بهتر از سایر
کشورها به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس

فاز دیگری از برجام دوشنبه
کلیدمیخورد!
وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه
اروپا و آمریکا روز دوشنبه  ۲۲فوریه ( ۴اسفند)
تشکیل جلسه خواهند داد تا درباره آخرین تحوالت
بینالمللی از جمله ایران و برجام گفتوگو کنند.به گزارش ایرنا ،تارنمای اتحادیه
اروپا روز جمعه با اعالم این خبر افزود که نشست پیشرو به ریاست «جوسپ
بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار میشود« .آنتونی بلینکن»
وزیر امور خارجه آمریکا هم به صورت ویدئو کنفرانس در این نشست شرکت
خواهد کرد.آینده روابط اتحادیه اروپا و آمریکا ،چالشهای امنیتی و دفاعی
مشترک اتحادیه اروپا ،تحوالت میانمار ،اتیوپی ،بالروس و روسیه از دیگر
موضوعات این نشست عنوان شده است.این نشست یک روز پس از آن برگزار
خواهد شد که رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تهران
برای تغییر رای جمهوری اسالمی در خصوص توقف اقدامات داوطلبانه تحت
برجام و پروتکل الحاقی چانه زنی خواهد کرد.

به گزارش ایرنا معاون پژوهش فناوری
دانشگاه خلیج فارس وز سهشنبه اعالم کرد :این
آغاز پنجاه و یکمین کنفرانس ساالنه ریاضی ایران ،برای
جایزه در
ارائه بهترین مقاله در پنجاهمین دوره این کنفرانس در دانشگاه شیراز ،به
این دو پژوهشگر اهدا شد.روح اهلل فاتحی گفت :کنفرانس ریاضی ایران از
معتبرترین و با سابقهترین همایشهای علمی بینالمللی کشور است که
همه ساله در یکی از مراکز مهم دانشگاهی برگزار میشود و صدها مقاله
علمی درگرایشهای مختلف علوم ریاضی از سوی اعضای هیات علمی
ایرانی و خارجی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در این همایش ارائه
میشود.وی یاد آور شد :عباس ریاضی کرمانی از ریاضیدانان و منجمان
برزگ کشور بودند و انجمن ریاضی ایران ساالنه جایزه ویژه بهترین مقاله
کنفرانسهای ساالنه ریاضی ایران را با نام جایزه عباس ریاضی کرمانی به
محقق برتر اهدا میکند.

قدرت خرید یارانه نقدی برابر هفت هزار تومان شد
بیش از  ۱۵۰چترباز اقتصادی هر از گاهی با جابجایی
سرمایههای نقدپذیر خود دریای اقتصاد را متالطم
میکنند.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام در جمع اعضای اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی اصفهان گفت :بنابر اطالعات
موثق بیش از  ۱۵۰نفر در کشور متخصص چتربازی
هستند که پول خود را در بانکها و یا داراییهای
نقد شونده نگه میدارند و میدانند و فرصتهای
سودآوری را میشناسند و پیشبینی میکنند.
رضایی گریزی هم به وضع نابسامان بورس زد و
گفت :برای اینکه گروه متوسط و ضعیف جامعه که
سرمایههای اصلی خود را به بورس آورده بیش از
این ضرر نکند باید زودتر برای بورس تصمیم جدی
گرفتمحسن رضایی گفت:برنامه هفتم توسه کشور
اولین برنامه گام دوم انقالب است و برای تحول
بنیادین در حوههای فرهنگی و اقتصادی باید تهیه
و تنظیم شود.
او افزود :پیشبینیمیشود از این پس قوای
سهگانه موظف شوند ظرف شش ماه پس از ابالغ
سیاستهای کلی ،برنامههای خود را برای اجرایی

با ایران است؛ میتواند روابط ایران و همسایگان
جنوبی را ترمیم کند».این کارشناس مسائل
سیاست خارجی در ادامه گفت « :دقت داشته
باشید که قطر کشوری است که از نظر جغرافیا
و جمعیت موئلفه قدرت ندارد اما از نظر پول و
منابع قوی است لذا شکننده به حساب میآید و
هر تنش و مشکلی در منطقه برای او و کشورهایی
مثل بحرین و امارات مسالهساز است .به همین
خاطر آنها خیلی تالش دارند که در بحث روابط
ایران و عربستان و یا روابط ایران با اروپا و آمریکا
شرایط طوری رقم بخورد که ثبات وجود داشته
باشد و بتوانند به امورات اقتصادی خود بپردازند».
وی همچنین درباره ظرفیت قطر برای میانجیگری
بین ایران و غرب یا ایران و عربستان نیز گفت« :
همیشه عمان در این زمینه نقش برجستهی ایفا
کرده است .االن هم آنها به دنبال فعال شدن
قطریها  ،فعالیت خود را بیشتر کردهاند .قطعا ما
هم باید پیامهای خود را از یک کانالی منتقل کنیم
و فرقی ندارد که عمان باشد یا قطر».

جایزه «عباس ریاضی
کرمانی» به عضو هیات
علمی دانشگاه خلیج فارس
رسید

رضغامی ناکامیها را پای
پدرخواندههاانداخت
عزت اهلل ضرغامی ضمن اشاره به
تحوالت داخلی و خارجی امروز ایران
افزود :محافظه کاری و مرعوب بودن و انفعال در مقابل پدیده پدرخوانده
های خودساخته ازجمله عوامل ناکامی احزاب محسوب میشود.
ضرغامی یکی از رموز موفقیت تشکلها را صداقت با مردم و هواداران و
شفافسازی در رفتار و گفتار دانست و گفت :حساس بودن احزاب وتشکل
های سیاسی به مسایل اساسی کشور و جامعه الزمه فعالیت احزاب است.
وی گفت :در کنار تمام تالش احزاب باید مکانیزم راهبردی کارشان همراه
با رفتار صادقانه باشد تا موجب تحقق برکت امور و اهدافشان در خدمت
بهینه به مردم قرار گیرد.وی همچنین توسعه فعالیت تشکل ها و احزاب در
فضای مجازی را با تولید وانتشار مناسب محتوای مفید و ناظربر مسایل
و نیازهای واقعی جامعه خواستار شدند .وی ظرفیت جوانان را برگ برنده
اقتدارو عزت نظام اسالمی برشمرد.

دبیر کل جامعه روحانیت مبارز با
اشاره به انتخابات ریاست جمهوری
آتی ایران گفت :مردم ایران امروز
در تعیین حق سرنوشت آزاد
هستند .مصداق بارزش این است
که هیچ یک از ما نمیداند که
چه کسی رئیس جمهور خواهد
شد .شاید این تعبیر چندان
جالب نباشد اما حتی مقام معظم
رهبری هم نمیتواند بگوید که
رئیس جمهور بعدی ایران کیست.
پورمحمدی در پایان جلسه در

بخش پرسش و پاسخ مخاطبان
در مورد سوالی مبنی بر حضور
آیت اهلل رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰
گفت :ما به دوستان والیی خود
گفته ایم که دور هم جمع شوید و
با هم مشورت کنید .به هر نتیجه
ای که رسیدید ،جامعه روحانیت
مبارز از شما حمایت می کند .ما
گفته ایم که به هیچ عنوان نامزد
انتخاباتی پیشنهاد نمی دهیم اما
از نامزد شما حمایت می کنیم .از
ما پرسیده شد که چرا چک سفید

امضا می دهیم .ما گفتیم که
ارزش خرد جمعی ،تحمل یکدیگر
و مشارکت بیشتر از اینها است.
وی افزود :نه گزینه ای داریم و نه
گزینه ای پیشنهاد خواهیم داد اما
هر کدام از جریان های سیاسی ما
را به جلسات دعوت کند حضور
می یابیم .دوستانی هم که در
شورای وحدت حضور دارند می
توانند شهادت دهند که به هیچ
وجه نمی خواهیم گرایش یا گزینه
خاصی را تحمیل کنیم.

جاملی نوبندگانی:

تقاضای بررسی عدم رعایت شئونات توسط رئیس جمهور
مواردی که رئیس جمهور خطاب به
منتقدان و مردم را در سخنرانیهای
خود اعالم داشته به همراه تاریخ
لیست کرده و باتوجه به مطالب
نقض اصلی یکصد و بیست و
یکم قانون اساسی و عدم رعایت
شئونات توسط حسن روحانی
رئیس جمهور را آشکار دانسته
است.همچنین مطابق ماده ۲۳۴
قانون آئین نامه داخلی تقاضای
بررسی نقض قانون و عدم رعایت
شئونات توسط وی و معرفی به
مقامات صالحه قضائی جهت
مجازات قانونی را درخواست کرد.
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پورمحمدی :حتی رهربی هم منیتوانند بگویند که رئیس جمهور بعدی کیست

کواکبیان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد
در انتخابات  1400به بحث و
بررسی پرداختند .در ابتدا در
مورد انتخابات شوراها بحث
شد و قرار شد که استانها
با هماهنگی اصالحطلبان
همان استان لیست انتخاباتی
پیشنهادی را پس از تصویب
شورای مرکزی منتشر سازند.در
مورد انتخابات ریاست جمهوری
نیز پس از تبادل نظر فراوان در
ابتدا مقرر شد که حتما حزب
مردمساالری نامزد اختصاصی
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آمریکا بدون توجه به نقض عهد و
خروج از برجام توسط دولت ترامپ،
خواهان بازگشت به میز مذاکرات 5+1
با ایران شد.جو بایدن رئیس جمهور
آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ
بدون اشاره به اعمال تحریمهای دولت
ترامپ و خروج این کشور از برجام،
خواهان بازگشت به میز مذاکرات 5+1
شد و گفت :ما باید تالش های ایران
برای بی ثبات سازی خاورمیانه را زیر
سوال ببریم.ما آماده هستیم که با پنج
بعالوه یک درمورد فعالیت هسته ای
ایران ،وارد تعامل شویم.

هاشم ی روحانی را در تور
اصالحطلبان انداخت!
صادق خرازی دبیرکل حزب ندای
ایرانیان با بیان اینکه خاتمی سال
 ۹۲مخالف کاندیداتوری روحانی بود
ولی هاشمی رفسنجانی او را راضی
کرد ،تاکید کرد :گزینه اول ما آقای
روحانی نبود .آقای هاشمی در شورای
نگهبان رد شد که اگر چنین نمیشد
آقای روحانی اصال مطرح نمی شد.
وی افزود :در بین اصالح طلبان بعضی
از روی نفاق ،برخی از روی عالقه و ...
به آقای روحانی رای دادند اما اصل
مطلب این بود که گزینه ای بهتر از
آقای روحانی برای اصالح طلبان نبود.

بیانیه مضطربانه دفرت
نتانیاهو درباره ایران
دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی
اعالم کرد که مواضع تل آویو درباره
توافق هستهای ایران تغییر نکرده است.
بنابر ادعای دفتر نتانیاهو« ،اسرائیل
معتقد است بازگشت به این توافق
قدیمی مسیر ایران را به سمت زرادخانه
هستهای هموار می کند .اسرائیل در این
مورد با ایاالت متحده تماس نزدیک
دارد».

شورای وحدت اصولگرایان چه
در رس دارد؟
حجت االسالم مصطفی پورمحمدی
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز درباره
نوع نگاه شورای وحدت اصولگرایان به
انتخابات هم افزود :در این شورا روی
هیچ فردی بحثی نشده است ،تلقی ما
این است اگر آقای رئیسی کاندیدا شود
میل و نظر شورای وحدت به سمت
ایشان است ،ولی دیگر روی هیچ فردی
بحثی نشده است.پورمحمدی تاکید
کرد :اگر آقای رئیسی وارد صحنه نشوند
ما ممکن است با تعدد کاندیداها روبرو
شویم و اینگونه احتماال انتخابات به دور
دوم کشیده خواهد شد.

درگیری  2میلیون نفر در ایران
با انتخابات 1400
شدن آن اعالم کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر
جلب مشارکت فعاالن اقتصادی در برنامهریزی برای
اجرای سیاستهای کالن کشور اظهار کرد:پیشنهادها
و نظرات فعاالن اقتصادی به ویژه اعضای اتاقهای
بازرگانی را بر مبنای نقشی که در تحقق برنامههای
کالن کشور از جمله برنامه هفتم بر عهده خواهند

گرفت ،دریافت میکنیم.او با تاکید بر ضرورت عزم
جدی و مدیریت قرارگاهی برای مبارزه با فقر ،فساد
و تبعیض گفت :در چند سال گذشته ارزش پول ملی
کاهش شدیدی یافته است ،به طوری که توان خرید
مردم با یارانه  ۴۵هزارتومانی در سال  ۹۲برابر ۲۷۰
هزارتومان امروز است و قدرت خرید  ۴۵هزار تومان
یارانه امروز برابر  ۷هزار تومان در سال  ۹۲است.

عرف رییس ستاد انتخابات کل کشور
با بیان اینکه در مجموع بیش از یک
میلیون نفر از عوامل اجرایی ستاد
انتخابات هستند ،گفت :اگر ناظران و
ماموران نیروی انتظامی و کسانی را هم
که مسئولیت تامین امنیت انتخابات را
برعهده دارند در این فهرست بگنجانیم،
حدود  ۲میلیون نفر وظیفه ایجاد شرایط
مناسب اعم از اجرایی ،نظارتی و امنیتی
برای انتخابات  ۱۴۰۰را بر عهده دارند.

