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امام محمد باقر(ع) می فرمایند:
الك ِل َم َة َّ
ُخ ُذوا َ
عمل بِها
الط ِّي َب َة ِم َّمن قا َلها و إن َلم َي َ
سخن نیک را از هر کسی که آن را میگوید ،فراگیرید؛ هرچند که آن گوینده به سخن خود عمل نکند.
(تحف العقول ،صفحه )291
مشهد اذان ظهر  11:24غروب آ فتاب 16:16

تازههای مطبوعات
•• اعتماد  -مصطفی تاجزاده ،از احضار خود خبر
داد و نوشت که احضاریه شعبه 4دادسرای فرهنگ
ورسانهرابهاتهامفعالیتتبلیغیعلیهنظامدریافت
کرده است .اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام که در
احضاریهبرایتاجزادهمکتوبشد هبهاحتمالبسیار
به بیانیهای ارتباط دارد که به تازگی از سوی برخی
چهرههایاصالحطلبوفعاالنسیاسیدرواکنش
نماهمنتشر
بهحوادثواعتراضهایهفتهپایانیآبا 
وبهبیانیه 77نفرمعروفشد.
••کیهان   -جناب مستطاب حسامالدین آشنا،
مشاورفرهنگیرئیسجمهوروالبتهمغزمتفکرولیدر
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری به
تازگیدرتوئیتیبهموضوعگرانیبنزیناشارهکرده
و به انتقاد از نحوه اجرای طرح پرداخته و گوشزد
فرمودهاند که این اقــدام تاثیر ویرانگری داشته و
ذهنها را ملتهب کرده است.از کرامات شیخ ما چه
عجب ،پنجه را باز کرد و گفت یک وجب! خب برادر
ارجمنددیگرفقطمرحومحافظکهدستایشانهم
ازدنیاکوتاهاستنمیداندکهاینسبکاجراچهکرد
وچهپیامدهاییداشت.حرفتازهچهداری؟
••ابتکار -محمدداسمهیکیازوکالیدادگستری
که در پروندههای زیادی نظیر ویالسازی و اجرای
طرح گردشگری غیرمجاز در منطقه حفاظت شده
خائیز،پروژهگردشگریآشوراده،زمینخواریهای
تنگ تکاب و پروژههای انتقال آب کوهرنگ  3به
عنوان وکیل از حقوق عامه مردم دفاع کرده است،
از طرف چندین نفر هدف سوءقصد قرار گرفته و در
شرایطنامساعدجسمیبهسرمیبرد.
••ایران  -مدیرعاملشرکتکشتوصنعتنیشکر
هفتتپهدرخصوصانتشارخبریمبنیبربازگشت
بهکار«اسماعیلبخشی»کارگراخراجیاینشرکت
گفت :این کارگر هنوز بازگشت به کار نشده است.
امیداسدبیگیگفت:مامشکلیبااسماعیلبخشی
نداریم ،ولی بازگشت به کار او نیازمند مجوزهایی
است که هنوز گرفته نشدهاند .همچنین برخی
کارگران هفتتپه نیز حضور اسماعیل بخشی در
کارخانه را تأیید کردند و گفتند :او دیروز به کارخانه
آمد و طی نامهای به مدیرعامل ،خواستار بازگشت
بهکارخودشد.

انعکاس
••نواندیش نوشت  :محمد قوچانی نوشته است:
آقای عارف فکر کردند چون خودشان نامزد نمی
شوندنیازنیستدرمقامرئیسشورایعالیاصالح
طلبان از دیگران دعوت کنند و دیگر بزرگان ...این
روزها آن قدر علیه نهاد انتخابات و اصالحات حرف
زدندکهخودشانهمظاهراازاصالحاتوانتخابات
پشیمان شدند و توبه کردند و از سر بی خیالی و بی
برنامگی و به نظرم بریدگی ما را مقابل اصولگرایان
جوانرهاکردند...حتیاگرفکرکنیممردمراینمی
دهندحقنداشتیمدربرابرآرمانهایاصالحطلبی
اینقدربیمسئولیتوباریبههرجهتباشیم.
•• خبرآنالین نوشت  :علی رضایی میرقائد فرزند
محسن رضایی میرقائد ،دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نــظــام در انــتــخــابــات مجلس از حــوزه
مسجدسلیمان ،اللی و هفتکل نامزد شده است تا
بعد از پدر و عمویش (امیدوار رضایی) سومین عضو
خانوادهرضاییمیرقائدباشدکهدررقابتیانتخاباتی
شرکتمیکند.
••صراط نیوز نوشت  :وکیل «محسن لرستانی»
خوانندهمعروفپاپازبرگزاریاولینجلسهرسمی
دادگاه برای موکلش خبر داد.سیدکاظم حسینی
گفت :قرار شده دربــاره عنوان اتهامی ایشان فعال
صحبتینشود.اظهاراتیراکهبهنقلازمندرشبکه
خبری«بیبیسی»نقلشده،تکذیبمیکنم،بنده
به هیچ عنوان با این رسانه گفت وگو نکرده ام و از
اساسموضوعاتمطرحشدهدربارهموکلمراتکذیب
میکنم.بنابراینخبرمنتشرشدهدربرخیسایتها
مبنیبرحکماعدامموکلمنیزصحتندارد.
••تابناک نوشت  :علیرضا زاکانی از چهرههای
سیاسی تهران که به فرمانداری قم مراجعه و در
انتخاباتمجلسازقمثبتنامکرد،دراولینمواجهه
با خبرنگاران قم نتوانست پاسخ درستی درباره
شناخت خود از قم بدهد .وی در پاسخ به این که
مهمترین پــروژههــای معطل مانده درونشهری
قم را کدام پروژهها میدانید و آیا این پروژهها را
میشناسید،گفت:عجلهنکن؛بعد.زاکانیدرپاسخ
بهاینکهاگرشمامیخواهیدنمایندهمردمشهرقم
باشید ،آیا نباید قم را به درستی بشناسید ،گفت:
قطعا ظرفیتهایی در قم هست و ما باید بافتهای
فرسوده را احیا کنیم .وی در پاسخ به این که دو ،سه
نقطه بافت فرسوده قم را که نیاز به توجه دارند نام
ببرید،گفت:التماسدعا.
••سایت  598نوشت  :روزگذشته بــرای مدتی
خدمات دهی قطارهای متروی تهران در ایستگاه
میرداماددچاراختاللشد.پسازبررسیهامشخص
شد که علت تعطیلی ایستگاه متروی میرداماد پیدا
شدن بستهای مشکوک بوده که ماموران بعد از باز
کردنآنبامقداریلباسروبهروشدند.
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تعداد ثبت نام کنندگان برای انتخابات مجلس با رشد  33درصدی نسبت به دوره قبل به  16هزار و  145نفر رسید

 55نامزدبرایهرکرسیبهارستان

هادی محمدی – درحالی که ثبت
نام نامزدها برای انتخابات دوره قبل
مجلس شــورای اسالمی یک رکورد
تاریخی به جا گذاشته بود و  12هزار
و  123نفر برای ورود به مجلس دهم
ثبتنامکردهبودندکهمشکالتیرادر
حوزه احراز صالحیت ها ایجاد کرده
بود،آمارثبتنامهابرایانتخاباتدوره
جدید مجلس ،حتی از آن رکورد هم
فراتر رفت و با بیش از  33درصد رشد
به  16هزار و  145نفر رسید! یعنی
با احتساب  290کرسی نمایندگی
در بهارستان ،بــرای هر کرسی 55
نفر نام نویسی کرده اند! این عدد در
دورهقبلنامنویسیها 42داوطلببه
ازای هر کرسی بود .امسال در استان
تهران برای هر کرسی نمایندگی این
اســتــان در مجلس 105 ،داوطلب
نــام نویسی کــرده انــد .موضوعی که
نشان دهنده اقبال عمومی به نهاد
قانون گذاری کشور است به خصوص
این که  20درصــد این داوطلبان در
سنینبین 36تا 40سالگیقراردارند
و حاکی از اقبال جوانان برای ورود به
مهم ترین نهاد قانون گذاری و نظارت
در کشور است .البته این آمار باال ،از
سوی دیگر می تواند نشان دهنده یک
ضعف جدی برای پاالیش داوطلبان
ورود به انتخابات مجلس در همان بدو
ثبتنامباشدتاکسانیکهواقعاشرایط
نمایندگی را ندارند ،امکان ثبت نام
نداشته باشند .مسئله ای که در دوره
گذشته هم پیش آمد و بنا بود قوانینی
ب ــرای سخت گــیــری در نــام نویسی

انتخابات بهارستان تدوین شود اما
این اتفاق رخ نــداد .این تعداد البته
با نقد تلویحی عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان هم مواجه
ش ــد « :فــــارغ از حــضــور چهرههای
فرهیخته و مفید برای کشور ،افرادی
نیز بدون آگاهی از وظایف نمایندگی،
قــانــون اســاســی و نــیــازهــای کشور
بیمحاباثبتنامکردند».
صبح روز گذشته جمال عرف رئیس
ستاد انتخابات کشور در بیان جزئی
تر آمار ثبت نام کنندگان ،با اشاره به
این که تا شنبه شب  15هزارو 618
نفر در انتخابات مجلس ثبت نام
کردند ،اظهار کرد :اگر افرادی را که به
صورت دستی در ساعات پایانی شنبه
شب ثبت نام کردند به این آمار اضافه
کنیم ،این آمار به  16هزار و  145نفر
افزایش می یابد که از این تعداد 88
درصد را آقایان و 12درصد را خانم ها
تشکیل می دهند.بر اساس سخنان
عرف  248 ،نفر از نمایندگان مجلس
فعلی به سودای ادامه خدمت ثبت نام
کرده اند 633.نفر نیز از کسانی بوده
اند که در گذشته تجربه نمایندگی را
داشتهاند.نکتهجالبدیگردربارهثبت
نام این دوره مربوط به تقسیم بندی
سنیداوطلباناستبهاینشکلکه3
هزارو 209نفردربازهسنی 36تا40
سالثبتنامکردهاندکهنشاندهنده
جوان شدن ثبت نام کنندگان است.
کمترینردهسنینیزاز ۷۱تا ۷۵سال
با  ۶۱نفر ثبت نامی بودند و  ۲هزار و
 ۸۳۱نفربین ۴۱تا ۴۵سالداشتند.

همچنین  5هزار و  464کارمند نیز
احساسکردهانددرشغلفعلیامکان
خدمت کمتری دارند و باید در جایگاه
نمایندگیظرفیتهایخودرابالفعل
سازند.رئیس ستاد انتخابات کشور
با بیان ایــن که در بیشتر حوزههای
انتخابیه هیئتهای اجرایی تشکیل
و بررسی پروندههای داوطلبان آغاز
شدهاست ،تصریحکرد:استعالماتاز
مراجعچهارگانهدرحالانجاماستو
تا زمان اعالم اسامی نهایی داوطلبان
 50روزفرصتوجوددارد.ویدرپاسخ
به این پرسش که آیا بر عملکرد صدا و
سیما در زمینه تبلیغات زودهنگام به
نفع یکی دو داوطلب شناخته شده
انتخابات نظارت وجود دارد؟ گفت:

مابرتبلیغاتزودهنگامنظارتداریم.
ستادپیشگیریقوهقضاییهنیزهمین
وظیفه را دارد .اگر موردی باشد اول
تذکر میدهیم و اگر این تذکر جواب
نــداد ،نهادی را که تبلیغ می کند ،به
مراجعقضاییمعرفیمیکنیم.
▪آخرین آمــار ثبت نــام داوطلبان
انتخابات«استانتهران»

اما عالوه بر آمار ثبت نام در کل کشور
 ،شاید آمــار استان تهران به عنوان
پایتختواستانیکهبیشتریننماینده
را در مجلس دارد هم جالب باشد .
شــکــرا ...اسدبیگی معاون سیاسی
استانداری تهران درباره آخرین آمار
مربوطبهثبتنامکنندگانیازدهمین

دوره مجلس شـــورای اســامــی در
تهران گفت :در مدت زمــان ثبت نام
یک هفتهای  ۳هزار و  ۶۸۰نفر در کل
استانثبتنامکردندکهاگراینرقمبر
تعدادکرسیهایاستانتهرانتقسیم
شود ،برای هر صندلی ۱۰۵داوطلب
وجــود دارد .همچنین از مسیحیان
ارمــنــی شــمــال ایـــران  ۵داوطــلــب ،
زرتــشــتــیــان  ۲داوطــلــب ،کلیمیان
 ۶داوطــلــب ،مسیحیان عــاشــوری و
کلدانی  ۸داوطلب و در مجموع ۲۱
داوطلباقلیتهایمذهبیدرتهران
ثبت نام داشتند .حسن بیگی درباره
آخــریــن آم ــار ثبتنام کنندگان در
انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز
خاطرنشانکرد:تاکنون ۳۶نفربرای
سهصندلیخبرگانرهبریدراستان
تهرانثبتنامکردهاند  .
▪کدخدایی  :برخی بدون آگاهی و
بیمحاباثبتنامکردند

واکـــنـــش عــبــاســعــلــی کــدخــدایــی
سخنگوی شــورای نگهبان به ثبت
نام 16هزار نفری هم جالب بود  .وی
در صفحه توئیتر خود نوشت  :بیش
از  ۱۶ه ــزار نفر ب ــرای نمایندگی
مجلس ثبتنام کردند .فارغ از حضور
چهر ههای فرهیخته و مفید برای
کشور ،افــرادی نیز بــدون آگاهی از
وظایف نمایندگی ،قانون اساسی
و نیا زهای کشور بیمحابا ثبتنام
کردند .هیئتهای اجرایی و نظارت،
صالحیت شرکت کنندگان را وفق
قانون بررسی و اعالم خواهند کرد.
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ارزیابیهاوواکنشهابهاجازه
آمریکابهژاپنبرایمیزبانیاز
روحانی
یکرسانهژاپنیبهنقلاز«منابعدیپلماتیک»گزارش
داد که آمریکا ضمن موافقت با سفر روحانی به ژاپن
ازمقاماتتوکیوخواستهاستنتیجهدیدارروحانی
با شینزو آبه در سفر احتمالی رئیس جمهور ایران به
ژاپنرابهاطالعآمریکاهمبرساند.بهگزارشایسنا،
این مطلب را خبرگزاری کیودو به نقل از منابعی که
نامی از آن ها آورده نشده اعالم کرده و نوشته است:
یک مقام ارشد آمریکایی این پیام را به ژاپن منتقل
کرده است .به گفته این منابع ،مقامات ایران و ژاپن
درحالفراهمکردنمقدماتسفرروحانیبهتوکیو
هستند که احتماال در تاریخ  20دسامبر ( 29آذر)
انجام خواهد شد .در صورت انجام این سفر ،این
اولین بار از سال  )1379( 2000خواهد بود که
یک رئیس جمهور ایران به ژاپن میرود .شینزو آبه
نخستوزیرژاپندرماهژوئن(خرداد)بهایرانسفرو
بارهبرانقالبومقاماتارشدکشورماندیدارکرد.
وینیزاولیننخستوزیرژاپنبودکهازسال1356
به تهران سفر میکرد .درهمین حال برخی منابع
خبریاینخبررااینطورمنتشرکردهاندکهاینسفر
درراستای«طرحژاپنبرایمیزبانیحسنروحانی
ومذاکرهدربارهبرنامههستهایایران»انجامخواهد
شد .به تازگی ژاپن از اعزام نیروی دریایی به منظور
حفاظت از نفتکشهای خود در خلیج فارس خبر
دادهوگفتهکهاینموضوعراباایرانهماهنگکرده
است .با این حال این که اعالم شده ،آمریکا با سفر
روحانی به ژاپن موافقت کرده ،واکنش هایی را در
فضایمجازیدرپیداشتازجمله:
*امیرعلیابوالفتح(تحلیلگرمسائلآمریکا):یعنی
اگر نخست وزیر ژاپن بخواهد میزبان رئیس جمهور
کشوریباشدبایدموافقتآمریکارابگیرد؟اگرآمریکا
اجازهنمیداد،ژاپنمیزبانروحانینمیشد؟مگر
ژاپنمستعمرهآمریکاست؟
* رسانه ژاپنی(کیودو)خبر از رایزنی تهران با توکیو
برای سفر هرچه زودتر روحانی به ژاپن داده؛ پیام
کتبی روحانی توسط عراقچی به نخست وزیر ژاپن
دادهمیشه؛ایناخبارروکنارفرستادهآمریکابودن
ژاپن بگذارید ،به جای خوبی نمی رسیم؛ گویا باز
روحانی دنبال حل مسائل به روش شکست خورده
خودشیعنیبرجاماست.
* ظاهرا رابطه ایران و آمریکا وارد فاز جدیدی می
شه .تبادل زندانیان ،همیشه قفل گشای رابطه
بوده .امروز یک زندانی ایرانی آزاد شد ،توی این
هفته هم احتماال یک زندانی آمریکایی آزاد می
شه .سفر روحانی به ژاپن هم احتماال در همین
راستاست.
* عـــبـــدا ...گنجی (مــدیــر مــســئــول روزنــامــه
جوان) :روزنامه دولت خبر«موافقت آمریکا با سفر
روحانی به ژاپن» را به عنوان یک دستاورد ،پیروزی
و آورده منعکس می کند.آدم احساس می کند
غرورش زیر لگد است.چقدر تحقیر آمیز.از ماست
کهبرماست.

توضیحات رئیس دیوان عدالت
اداری درباره مصوبه «تعیین
محل تجمعات»
رئیس دیــوان عدالت اداری درب ــاره اعتراض
دولــت به ابطال مصوبه هیئت وزیــران دربــاره
تعیین محل تجمعات و این که آیا دیوان عدالت
درباره رای صادر شده تجدیدنظر خواهد کرد یا
در این باره نیاز به قانون گذاری است؟ گفت :ما
از لحاظ مصلحتی موضوع را بررسی نکردیم که
مصلحت این است آیا مکانی برای تجمعات باشد
یا نباشد بلکه از لحاظ این که با قانون انطباق
دارد یا خیر آن را بررسی کردیم و باید قانونیاش
کنند بنابراین درخواست آن را دادند و اگر شرایط
فراهم باشد و زمینهای بــرای مــاده  91قانون
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
باشد این کار انجام می شود.
حجت االسالم بهرامی که با ایسنا گفت وگو می
کرد افزود :طبق این ماده «طرح آرای قبلی هیئت
عمومیبرایرسیدگیمجدددرهیئتعمومی،در
موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با
آرایدیگر،مستلزماعالماشتباهازسویرئیسقوه
قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل
 20نفرازقضاتدیواناست»؛بنابراینهنوزاقدام
خاصیدراینبارهانجامنشدهوتازهدرخواستوارد
شده و این یک راه است .وی افزود :راه حل دیگر در
این زمینه این است که دولت از طریق مجلس این
قضیهراشفافکند.

