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سنگ مزار شهید حاج قاسم
سلیمانی

روزگذشتهتصویریازسنگمزارشهیدحاجقاسم
سلیمانی که در حمله تروریستی ارتش آمریکا به
شهادترسیددرفضایمجازیمنتشرشد.
حاج قاسم سه ساعت قبل از شهادت در وصیت
نامه کوتاهی که برای دخترش ارسال کرده بود
خطاب به همسرش نوشته بود که روی سنگ
مــزارش نوشته شود «سرباز» و از ذکر عناوین و
القاب دیگر برای وی خودداری شود.

ویژه های خراسان

رژیم الغری در ادارات
فراموش نشود
با توجه به ابالغیه های مختلفی که در سال های
اخیر برای توانمندسازی هرچه بیشتر دستگاه
های اجرایی و ادارات به مدیران مربوط ارسال
شــده ،قــرار اســت تا پایان ســال  ۹۹حــدود ۱۰
درصــد از حجم و انــدازه کارمندان و بخشی از
ساختار دولت کوچک سازی شود و بر این اساس،
با پایان یافتن دوره اول برنامه تحول اداری از سال
 ۹۴تا  ۹۶که با موفقیت اجرایی شد ،دور دوم آن
از  ۹۷تا  ۹۹تدوین شده است .در نتیجه بر اساس
دستورات اخیر مسئوالن مهم دولتی به دستگاه
ها ،مقرر شده ضمن ارسال گزارش عملکرد دو
سال اخیر ،برنامه سال آینده نیز در این حوزه
مشخص شود.

طرح بزرگ دولت برای انقالب
گلخانه ای
بــا توجه بــه گ ــزارش هــای ارســالــی تــعــدادی از
دستگاه های دولتی به مسئوالن نهاد ریاست
جمهوری که مورد تقدیر و تاکید نیز قرار گرفته ،با
اشاره به این که هم اکنون حدود  ۱۴هزار هکتار
گلخانه در کشور وجود دارد ،اعالم شده که با
توجه به نیازهای کشور و ضرورت پیاده سازی
برنامه اقتصاد مقاومتی ،قرار است ظرف پنج
سال آینده ،این میزان با جهش بیش از  ۴برابری
به حدود  ۵۸هزار هکتار برسد که فقط همین
جهش ،حــدود  ۴۰۰هــزار نیروی کار را جذب
خواهد کرد و درآمد صادراتی چشمگیری برای
ایران به همراه دارد.

چهره ها و گفته ها

علما مردمی بیندیشند
آیت ا ...جوادی آملی مفسر برجسته قرآن گفت:
علما وظیفه دارند خود را به مردم جامعه نزدیک
کنند و راه آن این است که مردمی بیندیشند و
میسر نیست مگر این
خیرخواه مردم باشند و این ّ
که تالش و کوشش کنند
کــه علم صائب و عمل
صالح داشته باشند و
آن را به جامعه خود نیز
منتقل کنند/.
مهر

هنوز انتقام نگرفتهایم
حجت االســام «علی شیرازی» نماینده رهبر
معظم انــقــاب در نــیــروی قــدس ســپــاه ،ضمن
اعــام ایــن که ایــران هنوز انتقام خــون ســردار
سلیمانی را نگرفته ،افزود :پس از عملیات علیه
پایگاه آمریکایی ،دشمن
ســیــلــیهــای دیــگــری
دریافت خواهد کرد/.
فارس
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سخنگویدولت:بایدپاسخدهندکهچراماجرای
هواپیمایاوکراینیرابهرئیسجمهوراطالعندادند
هادی محمدی – بعد از سردار حاجی زاده
و ســـردار سالمی فرماندهان ارش ــد سپاه
پاسداران  ،نوبت به سخنگوی دولت رسید
تا در برابر خبرنگاران و در واقع ملت بزرگ
ایــران از غم بــزرگ این روزهــا بگوید؛ از یک
شرمساری بزرگ و یک خطای نابخشودنی
در اطــاع رسانی نکردن به موقع واقعیت
ها دربــاره سقوط بوئینگ .علی ربیعی هم با
بغضی در گلو از درد بزرگ نظام بابت هدف
قرار گرفتن غیرعمدی هواپیمای اوکراینی
گفت اما نکته مهم سخنان ربیعی در جریان
قرار نگرفتن رئیس جمهور تا عصر جمعه بود
 .نکته ای که به قول او به خاطر بوروکراسی
و ساختار معیوب اطالع رسانی در نیروهای
مسلح و نظام اداری کشور به یک نقطه ضعف
بزرگ تبدیل شد  .به گزارش خراسان ،علی
ربیعی گفت :ما متهم به دروغگویی و پنهان
کاری شدیم در حالی که واقعا این گونه نبود
و ما دروغ نگفتیم .دروغ به معنی جعل آگاهانه
و عامدانه واقعیت است .همه کسانی که در
آن روزهــا و در اوج جنگ روانــی آمریکا علیه
ملت ایــران اظهار نظر می کردند مبتنی بر
عرق ملی و با استناد به اطالعات موجود در
همان لحظه اظهار بود و همه موضع گیری ها
ریشه در بیاطالعی یا بهتر بگویم بی اطالع
گذاشتن آن ها بود .وی افزود :روز جمعه نتایج
تحقیقاتنهاییشدهستادکلنیروهایمسلح
در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی شد و
بهاطالعرئیسجمهوررسیدوپسازآنجلسه
ای در دفتر رئیس جمهور تشکیل شد .همه
بهت زده ،ناراحت و نگران بودند .هیچ یک از
مقامات دولت از جمله شخص رئیس جمهور
تا عصر روز جمعه از علت اصلی سقوط هواپیما
که همان آتش پدافند غیر عمدی خودی بوده
مطلع نبودند .از زمانی که رئیس جمهور از
موضوع مطلع شد ،دستور تشکیل شورای
عالی امنیت ملی را داد که منجر به صدور
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و بیانیه رئیس
جمهور در این خصوص شد .ربیعی ادامه داد
 :همین جا از همه ملت ایران ،افکار عمومی
و روزنامه نگاران عزیز عذرخواهی می کنم.
واقعیت این است که دولت خود گرفتار این
چرخه معیوب اطالع رسانی و کسب اطالعات
است .وی اضافه کرد :اقدام روز شنبه ستاد
کل نیروهای مسلح در صــدور بیانیهای که
با صداقت و مسئولیت پذیری این حادثه را
بر عهده گرفتند و اعــام کردند که ناشی از
یک خطای انسانی بوده ،قابل تقدیر و شروع
خوبی است که قطعا با شفافیت تا انتها ادامه
خواهد یافت .با این حال نمیتوان منکر شد

که غم و اندوه بزرگی بر دلهای بازماندگان
آن عزیزان و همچنین تمام ملت ایران نشست.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :در این میان
نبایدفراموشکنیمکهریشهایناتفاقناگواراز
همان شبی بود که رژیم آمریکا تصمیم به ترور
بزدالنه سردار سلیمانی گرفت و سایه جنگ
را بر سر این کشور گستراند و یک اضطراب
و فشار روانی سنگین اجتماعی و سیاسی بر
جامعه ما تحمیل کرد .در ادامــه خبرنگاری
پرسید در چند روز گذشته خبرهایی مبنی
بر استعفای رئیس جمهور ،شما ،جهانگیری
و حتی شمخانی مطرح شد  ،چرا کسی در
خصوص ایــن اتفاق استعفا نمی کند؟ اگر
شفاف هستید و مصلحت اندیشی نمی کنید
بفرمایید چرا مسئوالن ذی ربط در این زمینه
به شما اطالعات درست ندادند؟ آن مسئوالن
ذی ربط چه کسانی بودند؟ این که شما می
گوییدبعدازظهرجمعهآقایروحانیموضوعرا
متوجهشدنداصالقابلپذیرشنیست.ربیعی
در پاسخ گفت :اگر نسبت به خودم احساس

خبر مرتبط

رئیسی :بدون هیچ گونه مالحظه ،عدالت اجرا خواهد شد
همچنین به گــزارش میزان آیت ا ...سید
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز در
جلسه شــورای عالی قــوه قضاییه سقوط
پرواز ۷۵۲تهران – کی یف را اتفاقی ناگوار
و غم انگیز دانست و با بیان این که حقیقتا
غم بزرگی بر دل همه مــردم و مسئوالن
نشست ،خاطرنشان کرد :یکی از ابعاد مهم
این حادثه ،مسئله حقوقی آن است که باید
دنبالشودبنابراینهمهمردمعزیزمطمئن
باشند که تمامی حقوق مــادی و معنوی
جان باختگان و خانوادههای این عزیزان،
به صورت کامل استیفا خواهد شد و اراده

فرمانده انتظامی پایتخت:

در تجمعات اخیر پلیس به هیچ وجه تیراندازی نکرد

فرمانده انتظامی پایتخت ،درباره جوسازی
شبکههایمعاندمبنیبرزخمیشدنتعدادی
از تجمع کنندگان گفت :پلیس با صبر و مدارا
با افرادی که تجمع کرده بودند رفتار کرد؛ در
تجمعات اخیر پلیس به هیچ وجه تیراندازی
نکرد چرا که سعه صدر و خویشتن داری در
دستورکارمامورانپلیسپایتختبودهاست.
شامگاه یک شنبه برخی کانال های تلگرامی
وصفحاتاینستاگرامیمتعلقبهرسانههای
فارسی زبان خارجی ،مدعی تیراندازی به
سمت برخی کسانی شدند که در پی حادثه
هواپیمایاوکراینیبرایبیاناعتراضخوددر
تهرانتجمعیرابرگزارکردهبودند.دربرخی
ویدئوها ادعا شده بود که زخمی ها با گلوله

ساچمهایمصدومشدهاند.بهگزارشفارس،
سردار حسین رحیمی در این باره تاکید کرد
کهمامورانناجادرتجمعاتاخیربههیچوجه
تیراندازینکردهاند.درهمینبارهمیزانخبر
داد :مرکزاطالعرسانیپلیسپایتختدرپی
انتشاربرخیگمانهزنیهادرخصوصاستفاده
پلیس از سالح در اغتشاشات  ،اعالم کرد که
«تاکنون در هیچ یک از تجمعات و اغتشاشات
صورت گرفته پلیس از اسلحه استفاده نکرده
است».درعینحالفرماندهناجادربارهحضور
پررنگ مأموران پلیس در برخی معابر تصریح
کرد:همهمسئوالننیروهایمسلحوناجاخود
راشریکغمآنهامیدانندچراکهمانیروهای
مسلحپیشمرگمردموخادمملتهستیم.

روحانی مصوبه  3فوریتی مجلس برای مقابله با آمریکا را ابالغ کرد
تسنیم -حجتاالسالم حسن روحانی
رئیسجمهور قانون اصــاح قانون اقدام
متقابل در بــرابــر اعــام سپاه پــاســداران
انــقــاب اســامــی بــهعــنــوان «ســازمــان
تروریستی» توسط ایــاالت متحده آمریکا
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می کردم که واقعیتی را می دانستم و به مردم
نگفتم یک لحظه هم نمی ماندم .اما مطمئن
باشید رئیس جمهور جمعه  ۴بعدازظهر این
موضوع را متوجه شده است .سردار حاجی
زاده گفتند که روز چهارشنبه متوجه شدند
و مسئوالن باالتر را مطلع کردند و آن سلسله
مراتب خودشان بوده و آن ها هم فکر کردند
که نیاز به بررسی است و باید این موضوع را
بررسی می کردند ،من نمی دانم و پاسخ گو
نیستم که نیاز به چه چیزی بوده است .وی
ادامه داد :به هر حال مسئوالن ذی ربط دولتی
همه روز جمعه این موضوع را فهمیدند و در
این هیچ تردیدی نیست ،قطعا می گویم آقای
رئیس جمهور نه در کسوت رئیس جمهور و
نه رئیس شورای عالی امنیت تا عصر جمعه از
این موضوع مطلع نبودند  .آن ساختار هم باید
بررسی شود و خودشان بگویند که چرا این
اتفاقافتادهوچرارئیسجمهوردیرمطلعشده
است و این تعلل ،سوال و مطالبه خود رئیس
جمهور هم است که باید پاسخ داده شود.

را که در جلسه علنی روز سهشنبه  17دی
 98تصویب شد به دستگا ههای ذ یربط
ابالغ کرد .این قانون در سه ماده در مجلس
شــورای اسالمی تصویب شــده و به تأیید
شورای نگهبان نیز رسیده است.

نظام نیز بر این استوار است .وی ادامه داد:
رسیدگیهای ابتدایی در کمیسیونهای
تخصصی و فنی انجام شد ،زیرا این حادثه،
ابعاد فنی پیچیدهای دارد که باید مورد
توجه باشد .ادامه بررسیها را به سازمان
قضایینیروهایمسلحواگذارکردیمکهاین
سازمان نیز با بهره مندی از قضات برجسته
و همچنین استفاده از کارشناسان متبحر
به پرونده رسیدگی میکند و مردم عزیز ما
اطمینان داشته باشند که تاکید ما ،اجرای
عدالت در ایــن خصوص بــدون هیچ گونه
مالحظهایاست.

سخنگوی شورای نگهبان خبرداد

مسائل مالی؛ دلیل تایید نشدن صالحیت
 ۹۰نماینده فعلیمجلس
سخنگوی شــورای نگهبان با اشــاره به بررسی
پرونده بیش از 14هزار و 500داوطلب انتخابات
مجلس ،گفت :از حــدود  ۲۴۷نماینده فعلی
مجلس ،صالحیت ۹۰نفر عمدتا به خاطر مسائل
مالی تایید نشده اســت ،البته به برخی از آن ها
مستنداتپروندهشانتوضیحدادهشدوبهبقیهنیز
اگردرخواستکنند،اینمستنداتارائهمیشود.
به گزارش ایسنا ،عباسعلی کدخدایی با بیان این
کهیکمیلیونبرگسندازمراجعچهارگانهبرای
بررسی صالحیتها دریافت کردیم ،اظهار کرد:
مهمتریندالیلردصالحیتها،مفاسداقتصادی،
مفاسد اخالقی و ضدیت با حاکمیت بوده است.
کدخدایی افزود :سوءاستفاده از اموال عمومی،
تحصیل مال نامشروع ،اختالس ،استعمال مواد
مخدر،مفاسداخالقی،محکومیتجنایی،سابقه
شرارت ،چاقو کشی و سابقه فروش مواد مخدر از
جمله مصادیق رد صالحیتها ست .وی اضافه
کرد :به هر حال مراجع چهارگانه گزارشهایی
در خصوص افراد برای ما ارسال میکنند که این
گزارشها همراه اسنادی است ،مث ً
ال قوه قضاییه
تصویررأیصادرشدهخودرانسبتبهفردبرایما
ارسال میکند ،بنابراین این ها باید مورد ارزیابی
قرار گیرد .سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد:
در قانون ،تحقیقات محلی را داریم ،در بسیاری از
اوقاتهمینتحقیقاتمحلیبهنفعافرادمیشود،
زیرابهدقتکارشوراینگهباندربررسیپروندهها
کمکمیکند.کدخداییبابیاناینکهدرمرحله
اولیه بررسی صالحیتها هستیم و  34درصد
افرادصالحیتشانتأییدنشدهکهآماراندکاست
افزود :ازطرفیبرخیفقدانشرایطداشتندمثال
مدارک دقیق نفرستادند که این ها نیز تعدادی
هستند ،از این میان بیش از پنج هزار نفر تأیید
صالحیت شدند ،تا اآلن برای هر ُکرسی مجلس
بیشاز 17نفرداریمکهرقابتمیکنند.

درهمین حال ،خبرآنالین گزارش داد که مقایسه
آمارنمایندگانتاییدصالحیتنشدهمجلسنهمو
دهم حکایت از افزایش نزدیک به سه برابری تایید
صالحیتنشدگاندارددرحالیکهبرایانتخابات
پیشروصالحیت 90نمایندهتاییدنشدهاست،در
انتخابات مجلس دهم که سال  94برگزار شد ،از
بیننمایندگانمجلسنهمتنها ۳۷نفرصالحیت
شانبرایحضوردرانتخابات ۹۴تاییدنشد.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد :از
کالهبرداری تا رعایت نکردن احکام
و عبادات اسالمی ،همگی این موارد
ذیلبندیکماده 28قانونانتخابات
باعنوانعدمالتزامبهاسالمقرارگرفته
است،مثالممکناستیکامامجماعت
مسجدعدمالتزامبهاسالمبرایشلحاظ
شود و این به معنای رعایت
نکردنعباداتنباشدبلکه
مثال مشکل اقتصادی
داشته باشد .دراین باره
خبرآنالین نیز نوشت:
براساس اخباری که از
روز گذشته

همزمان به گزارش ایرنا محمد رضا راهچمنی
دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی گفت:
طبق آخــریــن اطــاعــات بــه دســت آمــده،
تاکنون صالحیت  ۱۴نفر از نمایندگان
فعلی مجلس شــورای اسالمی از حوزه
انتخابیه تهران تایید شد ه که لیست نهایی
جــبــهــه اصــــاحــــات در
انتخابات پیشرو پس
از جمع بندیهای
الزم از طریق شورای
اص ــاحط ــل ــب ــان و
احــــزاب سیاسی
اطـــاعرســـانـــی
میشود.

▪عدم التزام عملی به اسالم شامل چه مواردی
است؟

منتشر می شود صالحیت برخی نمایندگان به
دلیلعدمالتزامبهاسالمیانظامجمهوریاسالمی
از ســوی شــورای نگهبان تایید نشده اســت .در
میان چهره های شاخصی که نام شان در فهرست
ردصالحیت ها به چشم می خــورد می تــوان از
علی مطهری ،محمود صادقی ،بهرام پارسایی،
بهروز نعمتی ،الیاس حضرتی ،سیدحسین نقوی
حسینی ،طیبه سیاوشی ،غالمعلی جعفرزاده و
...نــام برد .در همین حال «سیدحسن رسولی»
رئیس ستاد انتخابات مــرکــزی شورایعالی
ســیــاسـتگــذاری جبهه اصــاحطــلــبــان گفت:
اطالعات اولیه دریافتی از گستره کمی و کیفی
رد صالحیت نامزدها بیسابقه و بهتآور است.
امیدوارم در مراحل بعدی رسیدگی با تجدیدنظر
جدی شورای نگهبان امکان رقابتی شدن فضای
انتخاباتوبستنلیستبرایمانفراهمشود.
▪میرزایی نیکو ۳۰:نماینده به یک باره تایید
صالحیتشدند

درهمین حــال قاسم میرزایی نیکویک عضو
کمیسیونشوراهاوامورداخلیمجلسبابیاناین
که طبق اطالع ما در مرحله اول ،صالحیت ۱۲۰
داوطلبنمایندگیتاییدنشده بود،به ایسنا گفت
کهیکشنبهشب ۳۰،نمایندهمجلسبرایحضور
درانتخاباتتاییدصالحیتشدند.
▪مقایسه تعداد نمایندگان ردصالحیت شده
مجلسنهمودهم

▪را هچمنی ۱۴:نمایندهتهراندرمجلستایید
صالحیتشدند

