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تازه های مطبوعات

••آفتاب یــزد -ایــن روزنــامــه در تیتر یک خــود با
عنوان" :چرا مردم به نماینده مجلس بیاحترامی
کردند؟!" نوشته است :با احتساب  ۱۹روزی که از
اسفند ماه گذشته و مبدأ ماجرا یعنی سوم بهمن
 ،۹۹حاال  ۴۶روز از آن حادثه تلخ یعنی درگیری
عنابستانی و سربازنیروی انتظامی میگذرد.
پلیس مصرانه پیگیر شکایت خود از نماینده خاطی
است اما محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون
امنیت مجلس می گوید 10« :سال قبل اگر بود آن
سرباز راه را باز میکرد و بفرما هم میزد ،بگردید
دنبال ریشههای اجتماعی ماجرا نه محکوم کردن
یک نماینده مجلس!»
••اعتماد  -این روزنامه اصالحطلب در گزارشی با
اشاره به این که «پایداریهای پارلمان همچنان بر
استرداد لوایح مربوط به  FATFپافشاری میکنند»
تحتعنوان«قانونگریزیزیرسقفپارلمان»نوشته
است « :هیچیک از اصول قانون اساسی و آییننامه
داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشت یا
استرداد لوایح مصوب مجلس را ازسوی این نهاد به
مجمع مجاز نمیداند و جالب آن که اعضای مجمع
چون مجید انصاری و محمد صدر نیز صراحتا این
مسئله را خالف قانون اساسی بیان کردهاند» .
••جــوان  -این روزنامه در سرمقاله امــروز خود
نیز با عنوان «گا مبهگام» در برجام با آمریکای
ثابتقدم؟!» نوشته است « :تأمل و تأخیر آمریکا در
واپسگردیدن به برجام ظاهر ًا اثر خودش را روی
مذاکرهکنندگان و خالقان برجام در ایران گذاشته
و ایشان را به تکاپوی دیگری واداشته است تا بلکه
آمریکا از خر شیطان پایین بیاید».
••شرق -آذری جهرمی به سالنامه این روزنامه
گــفــت:جــوا نگــرایــی در مسئولیتهای کالن
کشور ،بیشتر یک شعار است.بزرگان هر دو جناح
سیاسی کشور ،راه را برای هیچ جوانی باز نخواهند
گذاشت .بیشتر به دنبال جوان دنبالهرو هستند تا
پیشرو.حس پدرخواندگی در این افراد وجود دارد؛
از اول انقالب که خودشان مسئولیت را گرفتند،
حاضر به تحول نیستند.

انعکاس
••الف نوشت :محسن پیرهادی،نماینده تهران
و عضو هیئت رئیسه مجلس در نامهای به علی
شمخانی،دبیرشورایعالیامنیتملی خواستار
انتشار گزارشی از رونــد رسیدگی و اقدامات
ایــن ش ــورا بــه آســیـبدیــدگــان و خــانــوادههــای
کشتهشدگان آبان ۹۸شد.
••همشهری آنالین مدعی شد  :برخی اعضای
شورای اسالمی شهر تهران در نامهای خطاب به
رئیس قوه قضاییه خواستار رعایت حداکثر دقت
و انصاف در رسیدگی به پرونده جمعیت امام
علی(ع) شدند.
••انتخاب نوشت ۱۰۰ :روز مانده به انتخابات
ریاستجمهوری رئیس بنیاد بــاران از دیــدار
روحانی با محمد خاتمی در روز یک شنبه خبر
داد و اظهار کرد :از جزئیات بیشتر این دیدار خبر
ندارد اما این دیدارها در گذشته درباره مسائل
روز انجام میشده است .جواد امام در پاسخ به
این که آیا دربــاره انتخابات ریاست جمهوری
نیز گفتوگویی صــورت گرفته اســت ،با تاکید
بر بیخبر بودن از جزئیات جلسه گفت :آقای
خاتمی قصد کاندیداتوری در انتخابات را ندارند.
••خبرآنالین نوشت  :ســردار سعید محمد در
مشهد برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری
 ۱۴۰۰اعالم کاندیداتوری کرد .وی در ویدئویی
که منتشر کرده است ،می گوید ،راه سختی در
پیش دارد اما محکم جلو خواهد رفت.
••عصرایران نوشت  :بادامچیان دبیرکل حزب
موتلفه گفت  :اصالحطلبان در درون خود دچار
درگیری و اختالف هستند و میبینیم در این
نهاد کسی به ریاست میرسد که فرسوده شده
است و با عصا راه می رود .اصالح طلبان چند
دسته هستند .یک دسته کسانی هستند که می
خواهند در چارچوب نظام باشند و برخی هم فقط
نق می زنند و برخی هم تندرو هستند که حتی
خود اصالحطلبان هم این طیف را قبول ندارند.
••الف نوشت  :سردار دهقان وزیر سابق دفاع با
بیان این که بعضی افراد این گونه القا می کنند که
اگر یک نظامی رئیس جمهور شود ،نظامی گری
ایران در آستانه
را حاکم می کند ،اظهار کرد :در
ِ
ورود به قرن جدید ،امکان نظامی گری و اعمال
حکومت نظامی وجود ندارد.
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رئیسمجلسدرپنجمینسفراستانیبراینظارتمیدانی،واردکردستانشد

پایگالیههایمرزنشینانوکولبران
گروه سیاسی-کردستان،پنجمینمقصدیبود
که مشمول نظارت میدانی رئیس مجلس شد؛
سرزمینی پرظرفیت و مستعد بــرای توسعه که
معاالسفآنطورکهبایدوشایدتاکنونموردتوجه
نبودهاست.صبحروزگذشتهمحمدباقرقالیباف،با
هدفبازدیدونظارتمیدانیبرحوزههایانتخابیه
نمایندگان استان کردستان و بررسی مشکالت
اینمناطقوپیگیریمطالباتمردمواردایناستان
شد .این پنجمین سفر استانی قالیباف-پس از
خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،چهار محال
وبختیاری و ورامین-پیشوا  -از زمان ریاست او بر
مجلس شورای اسالمی است.رئیس مجلس در
تشریحعزیمتخودبهایناستان،بیانکرد«:سفر
بهکردستانکهیکیازمناطقپرظرفیتومتاسفانه
مناطق محروم کشور نسبت به شاخص های
توسعه ای به شمار می آید ،براساس برنامه های
نظارت میدانی بر پروژه ها به ویژه نظارت بر پروژه
های نیمه تمام پس از پایان بررسی الیحه بودجه
که کار فشرده ای بود ،صورت گرفت ».قالیباف با
اشاره به این که مسائل عمدۀ استان کردستان از
چند هفته قبل احصا شده است و براساس همین
پایشدراینسفرسهنفرازروسایکمیسیونهای
تخصصیاوراهمراهیمیکنند،گفت«:دربازدید
میدانیکهدراستانمستقرخواهیمبود،تقریب ًابه
همه حوزه های استان سرکشی خواهیم داشت و

موضوعاتمدنظررابررسیخواهیمکرد».رئیس
مجلس همچنین در بدو ورود خود به کردستان
با اشــاره به این که این استان ظرفیت باالیی در
حوزهصنایعبهویژهصنایعتبدیلیداردوهمچنین
مشکالتینیزدرتامینآبموردنیازبرایکشاورزی
و آب شرب وجود دارد گریزی هم به مسئله کولبر
ها زد و افــزود «:مسئله کولبری در استان یکی از
زخمهایکهنهدرحوزهمرزیکشورچهدرشمال
غرب و چه در جنوب شرق به شمار می آید که همه
این موضوعات ذکر شده با بهره گیری از نظرات
کارشناسان استان و مشورت با وزیران و سازمان
برنامه و بودجه پیگیری خواهد شد تا تحرک را در
استانکردستاندرسال 1400شاهدباشیم».
▪گفتوگویبیواسطهدرشهرمرزیبانه

رئیس قوه مقننه سپس نظارت میدانی خود را
از شهر مرزی بانه شروع کرد و در ابتدا به سراغ
شهرک صنعتی بانه رفت و از صنایع روشنایی
ایران زمین تولیدکننده المپهای کم مصرف و
کلیدهای مینیاتوری بازدید کرد .او سپس به بازار
مرزی بانه رفت و در دیــداری چهره به چهره پای
درددل کولبران نشست .یکی از مرزنشینان در
گفت و گو با رئیس مجلس توضیح داد:وقتی شما
فرمانده نیروی انتظامی بودید ،نه امنیت کشور
دچار مشکل می شد و نه در مرزها اتفاقی برای

کاندیداتوریسیدحسنخمینیجدیشد؟
گمانهزنیهادربارهکاندیداتورینوهامامدرانتخاباتریاستجمهوری
افزایشیافتهاست.اصالحاتچهبرنامهایبرایاودارد

توکلی  -کمتر از سه ماه دیگر به انتخابات
مانده و اصال حطلبان نیز به تکاپو افتاد هاند
تــا کــانــدیــدای مــد نظر خــود را پــیــدا کنند.
کاندیدایی که هم بتواند رای قابل توجهی
با خود به همراه داشته باشد و هم اهــداف و
برنامههای این جریان را در چهار و شاید هم
سال پیشرو جلو ببرد .جریان سیاسی
هشت ِ
اصالحات در این زمینه با چالشی جدی مواجه
است و معلوم نیست که برای برآمدن از پس آن
با گزینهای میانهرو ائتالف میکند یا سراغ
کاندیدای خالص و حداکثری رفته و ریسک
و حذف شدن در رقابتها را به جان میخرد.
در این بین « ناسا » یا همان «نهاد اجماع ساز
جدید اصال حطلبان» تحت عــنــوان جبهه
اصالحات ایران به ریاست بهزاد نبوی شروع
به کار کرده و حاال دیگر روسای کمیتههای آن
هم مشخص شدهاند .قرار است این نهاد گزینه
نهایی را پیدا کند و احزاب عضو نیز از نظر جمع
تبعیت کنند .با این حال شاهدیم که چهرهها
و رسانههای اصالحطلب مدام در حال ارائه
پیشنهادهای خود و معرفی کاندیداهایی
هستند که به ظن خودشان شانس بیشتری
دارند.مصداق این مدعا مصاحبه روز گذشته
«شــرق» با فیضا ...عر بسرخی است .این
فعال سیاسی اصالحطلب در واقع دو پیشنهاد
دارد .سید محمد خاتمی و سید حسن
خمینی  .از آن جایی که بعید اســت رئیس
دولت اصالحات دوباره پا به صحنه انتخابات
بگذارد عکس یک شرق به سید حسن خمینی
اخــتــصــاص یــافــتــه اســت.عــربســرخــی در
مصاحبه با شرق میگوید« :درباره سیدحسن
خمینی قصه متفاوت است .ایشان فاقد تجربه
اجرایی کالن در سطح حکومت هستند اما
او به لحاظ ظرفیت فکری و عقبه اجتماعی
و سیاسی که دارد و حمایت گسترد های که
میتواند از جانب نیروهای توانمند از ایشان
صــورت بگیرد و همچنین با مالحظه توان
بسیجکنندهای که در جامعه دارد ،میتواند
در نبود آقای خاتمی یکی از چهرههای مثبت
و مؤثر در انتخابات باشد » در این بین اما توئیت
اخیر فرید مدرسی خبرنگار نزدیک به جریان
اصالحات باعث شده که گمانه حضور سید
حسن خمینی جدی تر از قبل شود  «:با پررنگ

شدن حضور نظامیان درانتخابات،۱۴۰۰
احتمال کاندیداتوری حسن خمینی افزایش
یافته است .او حضور نظامیان در انتخابات
را مخالف دیــدگــاه امــام خمینی مــیدانــد و
غیرقابل تجدیدنظر ».کیهان امــا پیشتر؛
همه اینها را یک بــازی رسانهای خوانده و
معتقد اســت که اصال حطلبان میدانند او
رد صالحیت خواهد شد امــا با طــرح نــام او
فضا را بــرای معرفی کاندیدای اصلی خود
آماده میکنند .این روزنامه اصولگرا نوشته
است« :جریان اصالحات و سیدحسن خمینی
رابطه خوبی دارند .هر چند یادگار امام رسما
عضو هیچ گــروه و حزبی نیست ،امــا روابــط
نزدیکش با شخصیتهای برجسته جریان
اصالحات بهویژه سیدمحمد خاتمی باعث
شده تا بسیاری او را از جمله اصال حطلبان
بشناسند .نام سیدحسن خمینی اما حاال در
شرایطی مطرح میشود که به نظر میرسد
احزاب اصالحطلب برای رسیدن به کاندیدای
واحد چالشهایی جدی پیشرو دارند .این
فضاسازی در حالی انجام میشود که بنا
بر برخی اخبار موثق ،ترغیب افــراد مشابه
ب ــرای نــامــزدی -بــا احــتــمــال رد صالحیت
شــدن -مــورد تأکید پدرخواند ههای طیف
مدعی اصال حطلبی قرار گرفته تا با قربانی
شــدن آن هــا ،بتوان بــرای نامزد نهایی این
طیف فضاسازی کرد و به جای پاسخگویی به
کارنامه بسیار منفی اصالحطلبان در دولت
یازدهم و دوازدهــم ،مجلس دهم و همچنین
شورای شهر تهران ،به مظلو منمایی درباره
رد صالحیتها پــرداخــت» .کیهان یــادآور
میشود ،طبق اصل  115قانون اساسی،
«رئیسجمهور باید از میان رجــال مذهبی
و سیاسی  انتخاب شــود .همچنین تاکید
میکند که «صر فنظر از میزان انطباق یا
عــدم انطباق سیدحسن خمینی بــا بخش
عمد های از شرایط ،محرز است که وی فاقد
کمترین سابقه اجرایی (حتی در حد اداره
یک شهر و اداره کوچک) برای احــراز شرط
مدیر و مدبر بودن است .تنها فعالیت او تولیت
آستان امام خمینی(ره) و مؤسسه تنظیم و
نشر آثار حضرت امــام(ره) است .سید حسن
خمینی پیش از ایــن با وجــود ثبتنام برای

کولبران رخ می داد ،همه می دانیم که برخورد
قهریبامرزنشینانتبعاتاجتماعیبسیارزیادی
دارد .یکی دیگر از اهالی بانه نیز هنگام بازدید
رئیس مجلس از بازار این شهر به وی گفت :به این
بــازار نگاه نکنید ،مــردم این منطقه کم بضاعت
هستند ضمن این که االن بازار هم کم رونق شده
است .این شهروند بانه ای تاکید کرد «:به دلیل
گرانی اجناس و سختی های شدید در واردات
کاال مردم به سختی شدید افتاده اند و حتی برای
ســرزدن به اقــوام شان حین تــردد از مرز مشکل
دارند».رئیس مجلس نیز در پاسخ به مشکالتی
که از سوی کولبران مطرح شده بود ،اظهار کرد«:
موضوع رسیدگی به مرزنشینان و کولبری بحث
جدیدی نیست و این امر در جنوب شرق و شمال
غربمانندمنطقهکردستانوجوددارد.تبادالت
انتخاباتمجلسخبرگان،ازحضوردر
آزمونعلمینامزدهایاینانتخابات
منصرفشد».البتهاینفقط«کیهان»
نیست که احتمال رد صالحیت
سیدحسن خمینی را جدی
مــیگــیــرد و بــرخــی از
سیاسیوندرجریان
اصـــاحـــات نیز
این احتمال را
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مرزی برای مرزنشینان است از این رو ابتدا باید
تعریف مشخصی از مرزنشین تبیین و این امر
ضابطه مند شود ،سپس مشخص شود مرزنشین
ها چه کسانی و در چه حاشیه ای از مرز هستند».
محمدباقرقالیبافبابیاناینکهبهدلیلفعالیت
درستادمبارزهباقاچاقکاالوارزوهمچنیننیروی
انتظامی راجع به موضوع مرزنشین ها و کولبری
آشنایی کامل دارم ،افزود «:جامعه مرزنشین باید
معیشت زندگیاش را از مرز تامین کند اما همه
باید ضابطه مندی را بپذیریم و بر اساس آن کار
کنیم.قرارنیستافرادیازنقاطمختلفکشوربه
اینجابیایندوکارهایغیرقانونیراتحتپوشش
مرزنشینیانجامدهنددرحالیکهچنیناقداماتی
قصدمرزنشیناننیست».رئیسقوهمقننهباتاکید
بر این که باید به گونه ای رفتار کنیم که مرزنشین
منفعتاقتصادیخودشراببرد،اظهارکرد«:مقام
معظمرهبریفرمودندکولبریراقاچاقنمیدانم،
اما این مهم باید برای افراد مرزنشین باشد نه این
که کاالهای مجاز و کاالهای غیرمجاز با همدیگر
تلفیقشود.البته موضوع مربوط به سامان دادن
و رسمی کردن بازارچهها و ایجاد منطقه آزاد
میتواندبهاینبحثکمککند ».رئیسمجلس
طی نظارت میدانی خود از معدن طالی زرکوه
شهرستان قروه نیز با اشاره به گالیه های اهالی
استان ها ،شهرستان ها و روستاهای قرار گرفته
در اطراف معادن مبنی بر این که باید از امکانات
اشتغال زایی ،اجتماعی و خدمات زیرساختی
برخوردار باشند ،تاکید کرد که دولت باید سهم
 ۱۵درصدیمعادنراکهبهخزانهواریزمیشود،
در استان و منطقه هزینه کند.
در نظر دارند .به عنوان مثال ناصر
قوامی،فعالسیاسیاصالحطلب
پیشتر؛در گفتوگویی بــا «نامه
نیوز» گفته بــود « :بعید می دانــم که
سید حسن خمینی در این اوضــاع و
احـــوال کــشــور حــاضــر شــود،
کاندیدا شــود .ضمن این
کهاحتمالردصالحیت
هم دارد» .
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ویژه های خراسان
هشدارجدیبهمدیراندربارههمکاریدر
تغییرکاربری
یک نهاد مسئول با ارســال ابالغیه ای خطاب به
تعدادیازدستگاههایدولتیوتشکلهایصنفی،
بهآنهامتذکرشدهباتوجهبهتبعاتوخسارتهایی
که موضوع خــرد شــدن اراضــی کــشــاورزی و تغییر
کاربریزمینها،بهبرخیاستانهاواردکردهاست،
مقررشدهنظارتبیشتریراجعبهاینموضوعصورت
بگیرد ،لذا مخاطبان توجه داشته باشند هرگونه
همکاریومساعدتدراینگونهاقداماتغیرقانونی
موجبپیگردقضاییواداریخواهدشد.

بهخاطرکروناتخلفاتخریدآنالینرا 24ساعته
رسیدگیکنید
با توجه به دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی
برممنوعیتبرگزاریحراجوبساطگسترانیدست
فروشان در معابر عمومی طی هفته های جاری ،
یک مقام مسئول در نامه ای خطاب به تعدادی از
وزارتخانههاوسازمانهایذیربط،ازآنهاخواسته
است با توجه به افزایش خریدهای نوروزی مردم از
طریق بسترهای آنالین ،در صورت وصول شکایت،
در کمتر از  24ساعت این موضوع را به اتحادیه ها
و اصناف مربوط ارجاع دهند و پیگیری کنند تا در
صورتنارضایتیشاکی،امکانارجاعسریعپرونده
تخلف به مراجع قانونی فراهم شود و اقبال مردم به
خریدنکردنفیزیکیافزایشیابد.

بدون تیتر
بااتمامرسیدگیبهپروندهاتهاماتعیسیکالنتری
رئیسسازمانحفاظتازمحیطزیستدرشعبه26
دادگاهانقالب،نامبردهبهاتهامتوهینبهبنیانگذار
انقالباسالمیحضرتامامخمینی(ره)به صورت
بدویبه 4ماهحبستعزیریومنععضویتدراحزاب
و گروههای سیاسی و اجتماعی  به مدت  2سال
محکومشد/.تسنیم

