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ازمیانخبرها

خبرخوشمدیریتیبرای
کارمندانمسن
در حالی کــه حجت االســـام روحــانــی رئیس
جمهور در ابالغیه تیرماه ســال  1393خود
به همه دستگاه های دولتی ،با تشریح فرایند
ی های عمومی مدیریت به منظور
توسعه شایستگ 
پــرورش و توسعه مــدیــران حرفهای موردنیاز
نهادهای اجرایی ،یکی از شروط این موضوع را
داشتن حداکثر  ۴۵سال سن اعالم کرده بود ،بر
اساس تصمیم جدید دولت مقرر شده با افزایش
سقف سن مذکور ،برخی مدیران تا سن 50
سالگی هم مجوز ورود به این دوره ها را داشته
باشند.

کشفعلتبیمحلیبانکها
بهبرخیدستوراتقانونی
یک مقام مسئول اقتصادی در گــزارش خود
خطاب به تعدادی از مدیران دولتی متذکر شده
اگرچه طبق ماده  62قانون رفع موانع تولید،
چنان چه مصوبه ای در کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید اجرا نشود ،باید کمیته ای تشکیل
شــود و در آن ،درخصوص اجرانشدن دستور
مذکور تصمیم گیری کند و بانک نیز به هیئت
تخلفات ارجاع شود ،اما به دلیل آن که دستور
مذکور بنا به جهات مختلف تاکنون به درستی
مورد اجرا قرار نگرفته ،لذا بخش قابل توجهی
از مصوبات و دستورات مربوط به بانک ها که
توسط کارگروه تسهیل تایید می شود ،به نتیجه
نمی رسد.

چهره ها و گفته ها

عالقه به بازگشت ناطق نوری
یدا ...طاهرنژاد عضو شورای مرکزی کارگزاران
سازندگی گفت :با اشــاره به این که این حزب
در گذشته ،آقای ناطق نوری را به عنوان مفصل
وحــدت ملی و دو جناح عمده سیاسی کشور
مطرح کرده بنابراین عالقهمند به
نقشآفرینی آقای ناطق نوری در
عرصه سیاسی کشور است.
/فارس

فقدان رهبری در اصولگرایان
لطفا ...فروزنده فعال سیاسی اصولگرا گفت:
فرد شاخص و بانفوذی که بتواند جریان اصولگرا
را رهبری کند وجــود نــدارد و باید از
طریق مــدل ائــتــاف ،رهــبــری و
روش را در ایــن جریان تعریف
کرد/ .خبرآنالین

سرمایه اجتماعی اصالح طلبان
غالمرضا ظریفیان فعال سیاسی اصالح طلب با
اشاره به این که تکثر بیاندازه یکی از آسیبهای
جریان اصالحات است ،تأکید کرد :سرمایههای
اجتماعی اصــاح طلبان نسبت به
گذشته کاهش پیدا کرده اما هنوز
فرصت ترمیم آن وجــود دارد.
/ایلنا
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هفتهتغییردرشوراینگهبان

گزارش خبری

رهبر انقالب احکام انتصاب یک عضو جدید و تمدید عضویت 2عضو دیگر شورای نگهبان را صادر کردند و همزمان مجلس درحال
بررسی سوابق 5حقوقدان پیشنهادی رئیس دستگاه قضاست
در هفته جاری در کنار انتصاب سه فقیه شورای نگهبان از سوی رهبر معظم انقالب ،سه
تن از حقوقدان های این شورا نیز تغییر می کنند .براساس اصول  91و  92قانون اساسی،
ی
شنفرفقیهازمیان«فقها 
شوراینگهبانششعضوفقیهوششعضوحقوقداندارد .ش 
لروز»توسطرهبرمعظمانقالبمنصوبمیشوندکه
نومسائ 
تزما 
لوآگا هب همقتضیا 
عاد 

دوره حضور آن ها شش سال است به این ترتیب که هر سه سال ،سه نفر منصوب می شوند.
ش
درباره حقوقدان ها نیز دوره انتخاب به همین شکل است اما براساس قانون اساسی« ،ش 
نفرحقوقدان،دررشتههایمختلفحقوقی،ازمیانحقوقدانان مسلمانبهوسیلهرئیس
قوهقضاییهبهمجلسشورایاسالمیمعرفی وبارایمجلسانتخابمیشوند».

▪انتصاب  3عضو فقهای شورای
نگهبان برای یک دوره جدید

حضرت آیتا ...خامنهای در احکام
جداگانهای آقایان آی ـتا ...یزدی و
آیتا ...آملیالریجانی را با توجه به
پایان یافتن دوره عضویت آنــان در
شــورای نگهبان ،مجدد بــرای یک
دوره جدید بهعنوان عضو فقهای
ایــن شــورا منصوب کــردنــد .رهبر
انقالب اسالمی همچنین در حکم
دیگری،حجتاالسالموالمسلمین
اعرافی را به عضویت فقهای شورای
نگهبان منصوب کردند .براساس
گــزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر
حفظ و نشر آثــار حضرت آیــت ا...
خامنه ای،متن حکم رهبر انقالب
اسالمی در انتصاب حجتاالسالم
والمسلمین اعــرافــی به شــرح زیر
است« :بسم ا ...الرحمن الرحیم.
حجتاالسالم والمسلمین جناب
آقــای حــاج شیخ علیرضا اعرافی
دامــت توفیقاته .با توجه به فقدان
مرحوم آیـــتا ...حــاج شیخ محمد
مؤمن(ره)درمجموعهفقهایمحترم
شــورای نگهبان ،جناب عالی را به
جایایشانبهاستناداصلنودویکم
قانوناساسیبهعضویتآنشورای
محترم منصوب مـیکــنــم .دوام
توفیقات شما را از خداوند متعال
خواستارم .سیدعلی خامنهای.
 ۲۴تیر.»۱۳۹۸

▪حجتاالسالماعرافیکیست؟

حجتاالسالم والمسلمین علیرضا اعرافی عضو
جدید فقهای شــورای نگهبان متولد  1338در
میبد یزد و  60ساله است که در کنار آیت ا ...آملی
الریجانی نسبت به سایر اعضا ،جزو فقهای جوان
تر شــورای نگهبان محسوب می شــود .او از سال
 1395مدیرحوزهعلمیهقمومدیرحوزههایعلمیه
سراسر کشور است .او در درس خارج فقه و اصول
شاگرداستادانیچونآیاتعظامحاجشیخمرتضی
حائری(ره)،فاضللنکرانی،وحیدخراسانی،جواد
تبریزی،مکارمشیرازیو  شبیریزنجانیبودهاست.
براساس گزارشی که وب سایت Khamenei.ir
منتشر کرده است ،رهبر معظم انقالب اسالمی در
 18اردیبهشت 98درجریاندیدارطالبحوزههای
علمیه پس از نکات و برنامه هایی که حجتاالسالم
والمسلمین اعرافی بیان کرده بود« ،از برنامهای

که آقای اعرافی به آن اشاره کردند تعریف کردند و
تعریف بزرگ تری هم از شخص آقای اعرافی کردند
وفرمودند«:چونآقای اعرافی اینرابیانمیکنند،
بندهکام ً
الامیدوارهستمکهاینتحققپیداکند؛چون
خودایشانبحمدا...ظرفیتبسیارمغتنمیهستند
و من امیدواری زیادی دارم که انشاءا ...این کارها
انجامبگیرد».
▪ 5حقوقدان معرفی شده در فراکسیون های
مجلس

26تیردورهششسالهسهحقوقدانشوراینگهبان
بهنامهایمحسن اسماعیلی،نجاتا...ابراهیمیان
و سام سوادکوهی به پایان می رسد .هفته گذشته
آیت ا ...رئیسی رئیس دستگاه قضا پنج حقوقدان
بهنامهای هادیطحاننظیف،محمددهقان،علی
غالمی ،محمدحسن صادقی مقدم و مرتضوی را
برایرایگیریدرصحنعلنیبهارستانبهپارلمان
معرفیکرد.گفتهشدههفتهآیندهمجلسبهسهنفر
ازاینپنجنفررایخواهددادتابرایششسالعضو
حقوقدان شورای نگهبان شوند  .براساس گزارش
رسانه ها ،روزگذشته حقوقدان های معرفی شده
از سوی رئیس قوه قضاییه به بهارستان رفتند و با
حضور در فراکسیون ها و کمیسیون های مختلف

راهکارهایتئوریسیناصالحاتبرایمشارکتحداکثری

تاجیک :نباید به راحتی دلبستگی بسیاری از مردم به نظام را از دست بدهیم
تئوریسین برجسته اصالحات ضمن اشاره به اهمیت انتخابات
پیش روی مجلس تأکید کــرد که در شرایط کنونی ،کشور
احتیاجی مبرم به انتخاباتی دارد که با مشارکت حداکثری
برگزار شــود .محمدرضا تاجیک از شخصیت های برجسته
جریان اصالحات در گفت و گو با اعتمادآنالین تصریح کرد که
در شرایطی قرار داریم که کشور بیش از هر زمان دیگری در 40
سال اخیر نیازمند حمایتی مردمی است و باید سعی کنیم یک
مشارکتحداکثریدرانتخاباترابهنمایشبگذاریم.ویدرباره
راهکار تشویق مردم برای حضور در انتخابات هم گفت :دیگر
دوراناینکهبتوانیمبهصورتموردیانگیزهوانگیختهدرجامعه
تولید کنیم به پایان رسیده است .این که در یک شرایط خاص
و در حالی که در آستانه انتخابات قرار داریم ،ناگهان تصمیم
خاصی بگیریم و اقدام خاصی انجام دهیم ،گذشته است .این
فعال سیاسی اصالح طلب در ادامه افزود :بعد از چهار دهه شاید
ما نیازمند تامل و درنگ انتقادی هستیم و باید خودمان را در آینه
نقد ببینیم .ببینیم در این تابلویی که نقاشی کردهایم ،کجا نقش
را اشتباه کشیدهایم و کجا رنگ را اشتباه پاشیدهایم .تاجیک
همچنین تأکید کرد که باید روابط متفاوتی با مردممان داشته
باشیم و فضای متفاوتی را برای مردم و نسل آینده مهیا کنیم.

پدرتوپخانهایرانبههمرزمان
شهیدشپیوست

وی با اشاره به این راهبردها معتقد است اگر وارد قضیه بشویم
و مردم ببینند صادقانه نقدهای وارد شده به خودمان را هم می
فهمیم و هم پذیرا هستیم و هم تالش داریم رفتارمان را تصحیح و
ترمیمکنیم،درچنینحالتیطبیعت ًامیتوانبهبازگشتسرمایه
اجتماعی و ترمیم شکاف میان مردم و حکومت امید داشت .وی
تصریح کرد :کماکان بسیاری از مردم به این نظام دل بستهاند و
مانبایدبهراحتیازدستبدهیم.تاجیکضمناشارهبهاینکهما
بایدبیاییمپالسهایمثبترانشاندهیمتامردمبداننداصالحو
تغییر در دستور کارمان قرار دارد ،افزود :ما باید گردش نخبگان
را جدی بگیریم و به نیروهای جوان و بانشاط و با انگیزه در رأس
امور کار بسپریم .نباید عدهای خاص همواره  Cutو  Pasteشوند
و از این پست به آن پست و از آن پست به این پست بروند تا اقتصاد و
سیاستمملکتمحصورومحدودباقیبماند.اودرادامهبرخورد
با فساد ،رفع حصر و تغییر در نوع نگرش و سیاست های شورای
نگهبان را ازجمله نشانه های تغییری ذکر کرد که می توان به
مردمنشانداد.تاجیکدیدگاهعدهایدربارهمشارکتحداقلی
در انتخابات برای پیروزی در انتخابات را یک تهدید دانست و
گفت:بایدمراقبباشیمکهمنافعجناحیبرمنافعملیارجحیت
پیدا نکند به ویژه این که در شرایط کنونی ،کشور احتیاجی

مجلسبرنامههاودیدگاههایخودراتشریحکردند.
براساساعالمفاطمهسعیدیسخنگویفراکسیون
امیدحقوقدانهایمعرفیشدهدراینفراکسیون
حاضر شدند .او تأکید کرد که این فراکسیون به
منظوربررسیبرنامهکاندیداهایپیشنهادیکمیته
ای تخصصی به ریاست محمدجواد فتحی تشکیل
دادهودرنهایتسهنفربرایرأیفراکسیونیانتخاب
و معرفی می شوند .برنامه بعدی پنج حقوقدان
معرفیشده،حضوردرفراکسیونمستقلینمجلس
بود .در همین حال ،مهرداد الهوتی سخنگوی این
فراکسیون تأکید کرد که رأی اعضای فراکسیون
مستقلین به حقوقدانان ش ــورای نگهبان رأی
فراکسیونی نخواهد بود و فراکسیون ،اعضا را در
رأیبهحقوقدانانپیشنهادیمختارگذاشتهاست.
براساس اظهارات نــوروزی سخنگوی کمیسیون
قضایی مجلس ،سه تن از حقوقدان های معرفی
شده(مرتضوی،غالمیودهقان)بهاینکمیسیون
رفتندوقراراستدونفردیگرهمامروزبااعضایآن
جلسه داشته باشند .زمان دقیق در دستورکار قرار
گرفتن انتخاب حقوقدان های شورای نگهبان در
صحن علنی هنوز اعالم نشده اما یحیی کمالی پور
نایبرئیسکمیسیونقضاییمجلسگفتاحتما ًال
این افراد امروز انتخاب خواهند شد.از سوی دیگر
سامسوادکوهیکهدربارهمعرفینشدندوبارهاش
بهمجلسازاحتمالمثبتنبودننظردبیراینشورا
خبردادهبود،درمصاحبهایدیگردربارهسخنانش
توضیحداد.سوادکوهیباتأکیدبراینکهمهمترین
دغدغهآیتا...جنتیحفظنظاممقدسجمهوری
اسالمی ایــران بــوده و غیر از این موضوع چیزی
ندیده ام گفت :در هر موردی که آیت ا ...جنتی در
موضوعاتمختلفموضعگیریکردهاندبراساس
نگرانی و دغدغهشان درباره جمهوریت نظام و آن
چهکهاصولنظامبهآنمتکیاستبازمیگردد.

مبرم به انتخاباتی دارد که با مشارکت حداکثری برگزار شود.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در دولت
اصالحات در ادامه گفت و گوی خود تصریح کرد :چه حاکمیت
و چه گروههای سیاسی در دهه پنجم
انقالب ،دیگر نمیتوانند از طریق
گفتمانها و کــامهــا بــا مــردم
ارتباط برقرار کنند .در پنجمین
دهه از انقالب اسالمی ،صرف ًا
باید از طریق کنشها با مردم
رابطه برقرار کرد .در واقع کنشها
هستند که میتوانند مردم را
قانع کنند ،نه کالمهای زیبا.
وی افـــزود :در واقــع دیگر
فصل و عصر وعــده وعید
گذشته است و تنها و تنها
در کنش باید نشان دهیم
چیزی را که میگوییم،
انــــجــــام مـــیدهـــیـــم و
محقق میکنیم .فقط
در چــنــیــن حــالــتــی
مـیتــوانــیــم اعتماد
ازدســـترفـــتـــه را
بازگردانیم.

امیر سرتیپ احمد ترکان ،معاون اسبق عملیات
ارتشجمهوریاسالمیایران،پدرتوپخانهایران،
ازقهرمانانونوابغدورانهشتسالدفاعمقدس
و یار دیرین شهید صیاد شیرازی صبح روزگذشته
دارفــانــی را وداع گفت و به همرزمان شهیدش
پیوست .اقدامات ابتکاری ،خالقانه و روحیات
والیتمدارانه و شهادتطلبانه امیر سرتیپ احمد
ترکاندرعملیاتهایمختلفدفاعمقدسمانند
والفجرها،بیتالمقدسهاو...بیانگرنبوغنظامی،
خالقیتدرروشهاوتاکتیکهاینظامی،قدرت
تصمیمگیریصحیحوبهموقعدرشرایطبحرانی،
شجاعت و بیباکی این قهرمان کمنظیر هشت
سالدفاعمقدساستکهدرآندورانفرماندهی
چندینعملیاتمهمواثرگذاررانیزبرعهدهداشت.
همچنین ،تقدیر فرماندهی معظم کل قوا از امیر
سرتیپ ترکان پس از جنگ تحمیلی ،حضور به
عنوان یکی از نمایندگان جمهوری اسالمی ایران
در هماندیشی بررسی قوانین ژنو به دلیل تسلط
بر زبان انگلیسی و اشــراف بر اطالعات نظامی،
حقوقی و قوانین بینالمللی ،همراهی با شهید
سپهبدعلیصیادشیرازیبرایتشکیلهستههای
انقالبی در جریان شکلگیری انقالب اسالمی،
ِ
ارشدیت مأموریتهای رزمی
دریافت چند مرحله
دردورانجنگتحمیلیونیزاشرافوپیادهسازی
دانش توپخانه در حوزههای عملیاتی ،آموزشی و
پرورشافسرانمتعهدومتخصصوانتقالدانشو
تجربیاتگرانقدرسالهایدفاعمقدسبهنسل
جوان،گوشهایازافتخاراتواقداماتمؤثرایشان
در طول خدمت در ارتش جمهوری اسالمی ایران
وپسازآنبهشمارمیرود.

خارج از دستور
محمد اکبری

political@khorasannews.com

مخالفت عارف با جمعآوری امضا در
اعتراض به نحوه رسیدگی دادگاه
محمدرضا خاتمی
بــا اعـــام خـــروج مــوضــوع ارســــال نــامــه تذکر
نــمــایــنــدگــان اصــــاح طــلــب مجلس بــه وزیــر
دادگــســتــری بـــرای رســیــدگــی بــه دفــاعــیــات
محمدرضا خاتمی از دستورکار فراکسیون امید
در روز گذشته برخی شنیده ها حکایت از اعالم
مخالفت محمد رضا عارف به این اقدام و حتی
امتناع ورزیدن او برای امضای نامه ای که علی
مطهری و برخی نمایندگان در اعتراض به
نحوهرسیدگیدادگاهمحمدرضاخاتمیدر
حال جمع آوری امضای آن در صحن بودند
خبر می دهد.

تقدیر بیش از  155نماینده مجلس
از سریال گاندو
 ۱۵۵نماینده در بیانیه ای از بازیگران ،عوامل و
گروه تولید و تهیه سریال گاندو و ریاست سازمان
صدا و سیما تقدیر و حمایت خود را از تولید چنین
مجموعههایتلویزیونیاعالمکردند.

طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
اعالم وصول شد
طرحتشکیلسازمانپدافندغیرعاملکشوراعالم
وصولشدودرجلسهعلنیمجلسدرروزگذشته
توسط علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه
قرائتشد.

الریجانی فقدان نماینده نطنز را در این
حوزه انتخابیه جبران می کند
در پی درگذشت مرتضی صفاری نطنزی عضو
کمیسیون امنیت ملی مجلس و نماینده نطنز،
علی بختیار نماینده مردم گلپایگان اظهار کرد :تا
اطالعثانوی آقایعلیالریجانیمسائلمربوطبه
اینحوزهرادنبالمیکندومردمنطنزمیتوانندبه
ایشانمراجعهکنند.

