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تازههای مطبوعات
••اعتماد – عباس عبدی در این روزنامه نوشت
« :هیچ گــاه رهــبــران قــدر تهــای جهانی این
آمادگی را ندارند که در کنفرانسهایی مشابه
تهران ،یالتا و پوتسدام گرد هم آیند و درباره
مسائل جهانی گفتوگو کنند و تصمیم بگیرند.
امروز ترامپ قادر به چنین تعاملی نیست ،نه
میتواند دیگران را به سیاستی قانع کند و نه
دیگران قادر به قانع کردن او هستند؛ چرا که او
اصال اهل گفتوگو نیست .فقط میخواهد به او
تلفن بزنند ،چون آمریکا اول است! و تا هنگامی
که آمریکا اول اســت ،کشور دومــی در جهان
وجود نــدارد .اصوال دیگران اعتباری ندارند،
بدون استثنا! و تا چنین است ،به جای آمریکا،
باید گفت :کرونا اول!»
••آفتاب یزد  -همزمان با شیوع کرونا در کشور
یکی از چالشهایی که وجــود داشــت موضوع
آسیب پذیری زندانیان در زنــدا نهــای کشور
باتوجه به بافت زندگی در زنــدان بــود .در این
زمینه قوه قضاییه خیلی زود دست به کار شد
و با تسهیل گری در مسیر مرخصی زندانیان و
درخواست عفو صدها نفر دیگر از زندانیانی که
امکان عفو آن ها براساس نوع جرم وجود داشت
،به سرعت در راستای کاهش ریسک ابتالی
کرونا در زندا نها گام برداشت .حاال بیش از
هزار نفر از حقوقدانان از این اقدامات قوه قضاییه
حمایت کردهاند .
••همشهری  -ایــن همه آنــتــن پــر م ـیشــود و
مخاطب پای کار میآید اما تلویزیون یک پاپاسی
به فوتبال نم پس نمیدهد .حاال پای فوتبال حتی
به تولیدات نمایشی هم باز شده؛ به جایی که
امسال سریال پربیننده پایتخت رسما از فضای
یک بازی مهم لیگ برتری با اسامی و عناوین
واقعی استفاده کرد؛ از ۲باشگاه بزرگ و مردمی
پرسپولیس و نساجی تا نام حقیقی بهتاش فریبا،
بازیکن سابق استقالل که گویا دل خوشی
هم از این ماجرا ندارد.اما فوتبال سفره رنگین
بیصاحب است ،خوان حراج شدهای که پایتخت
هم از آن لقمهای برمیگیرد و میرود.

انعکاس
••جام نیوز نوشت:همزمانباشیوعبیماریکرونا
درایرانوگسترشسریعآندرتهران،هیئتدولتو
رئیسجمهوربهطورموقتمحلجلساتودفترخود
رابهساختمانحافظیه(مجموعهسعدآباد)واقعدر
شمالتهرانانتقالدادهبودند.اسبابکشیموقت
دولتیهابهساختمانحافظیهانتقادهاییرابههمراه
داشتوواکنشبرخیکاربرانشبکههایاجتماعی
پرمخاطبرانیزبرانگیختهبود.حاالبهنظرمیرسدبا
پایانتعطیالتنوروز،رئیسجمهورازروزشنبهنیزبه
محلکارخوددرپاستوربازگشتهاست.
••دیده بان ایــران نوشت :موضوع اعــدام هویدا
همیشه از مطالب جنجالی تاریخ بعد از انقالب
بوده و حاال باز هم در سالگرد اعدام یا کشته شدنش
مصاحبه محسن رفیق دوست درباره این ماجرا که
سال گذشته انجام شده ،جنجالی شده است .او در
این گفت و گو با رادیو اظهارکرده بود« :ما هم هنوز
نفهمیدیماعدامهویداکارچهکسیبود.هرچندبعید
نیستکارآقایغفاریباشداماقاطعانههمنمیتوانم
بگویم.امادرهرصورتهویدا ُکشتهشداعدامنشد».
ایندرحالیاستکههادی غفاریدرگفتوگویی
در سال  ۹۵گفته بود« :در همان ماجرای دادگاه
هویدامنفقطمستمعهستمهمینفقط.جرممن
این بود که آن جا نشسته بودم .هیچکس نمیداند
چهکسیاوراکشته؟فقطخلخالیمیداندوخدا».
••جهان نیوز نوشت  :علیرضا زاکانی ،منتخب قم
برای مجلس یازدهم با انتشار توئیتی ضمن اشاره
به تجربه ناموفق مجلس دهم در ایجاد مجلس یک
نفره،نوشتهاست«:مجلسمطلوبمجلسیکنفره
نیستوتجربهناموفقمجلسدهم،براینابودیهر
مجلسی کافی است .باید کوشید تحولی در قامت
مجلس راس امور رقم زد و به جای قبایل و باندها،
نقش آفرینی همهنمایندگان مجلس را به رسمیت
شناخت».
••آفتاب نیوز نوشت  :آیتا ...سید احمد خاتمی
امام جمعه موقت تهران با اشاره به عمومی و جهانی
بودن شیوع کرونا ،مدیریت مسئوالن کشور را در
مبارزه با کرونا ستود و گفت :در آغاز مسئله کرونا ما
شاهدهجمهناجوانمردانهبهقموحوزهعلمیهبودیم؛
هجمه ای که زمینه اش کینه از دین بود در حالی که
این ابتال توجیهات خودش را داشته و تمام دنیا را در
برگرفتهاست،داشتندقمرامقصرتلقیمیکردند،
قرنطینه قم را مربوط به حوزه می دیدند ،اهانت
ها کردند در حالی که دروغ بود .مسئوالن تصمیم
نگرفتندآنزمانقرنطینهکننداالنتصمیمگرفتند.
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تعیینزماندادگاهمعاوندفتررئیسسابققوهقضائیه

سخنگوی دستگاه قضا ،نشست های خبری سال 99خود را با خبرهای داغ و جنجالی آغاز کرد
سخنگوی دستگاه قضا  ،از برگزاری دادگاه
یکی از دان ــه درش ــت هــای قــوه قضاییه در
اردیــبــهــشــت م ــاه خــبــر داد .دادگــــاه اکبر
طبری معاون اجــرایــی حــوزه ریاست سابق
قوهقضاییه   که به اتهام اعمال نفوذ در پروندهها
و بعضی روابــط نــاصــواب قضایی بازداشت
شده بــود،در اردیبهشت ماه برگزار خواهد
شــد .غالمحسین اسماعیلی در پــاســخ به
سوالی دربــاره وضعیت پرونده اکبرطبری
بــیــان کــرد«:ایــن پــرونــده بــه دادگـــاه رفــتــه و
تشریفات برگزاری جلسات دادگــاه در حال
انجام اســت .پیش بینی ما ایــن اســت که در
اردیبهشت ماه اولین جلسه دادگاه برگزار شود
و جلسات بعدی هم پشت سر هم برگزار خواهد
شد».البته مشخص نیست این جلسات علنی
برگزار می شود یا خیر.
▪اکبر طبری کیست؟

از همان ابتدا که این پرونده در دستگاه قضایی
مطرح شد ،اسماعیلی گفته بود که «هیچ کس
در قوه قضاییه به ویژه در دور جدید خط قرمز
به حساب نمیآید» .به همین دلیل دادگــاه
طبری هم از اهمیت باالیی برخوردار است و
هم احتماال با حواشی و جنجال هایی همراه
خواهد بود؛ چه آن که او سالیان سال در یکی
از مهم ترین منصب های دفتر رئیس سابق
قوه قضاییه مشغول فعالیت بوده و چه آن که
در ارتباط با پرونده او چندین قاضی و مفسد
اقتصادی دستگیر شده اند .پای پرونده اکبر
طبری به مجادله ســال گذشته آیــات یزدی
و الریجانی هم کشیده شد؛ آیت ا ...یزدی،
رئیس سابق قوه قضاییه را به ورود در پرونده
طبری متهم کرده بود و آیت ا ...الریجانی در
بخشی از نامه سرگشاده اش اشاره کرد که هیچ
ورودی به پرونده طبری نداشته و پرونده او سیر

▪احتمال قصور و تبانی در ماجرای زندان
سقز

طبیعی و قانونی اش را طی می کند .در پرونده
جنجالی دیواندری مدیرعامل سابق بانک
ملت ،در یکی از جلسات دادگاه آن ،قهرمانی
نماینده دادستان در اظهارات جالب توجهی
گفته بود« :در بررسی این پرونده با مشکالت
بسیاریمواجهبودیم،متهمدیواندریباارتباط
سری که با اکبر طبری داشته است جلسهای را
برگزار میکنند و طبری با بازپرس ما تماس
میگیرد و بازپرس تحت فشار قرار میگیرد
که این موارد در بررسی پرونده طبری بازگو
خواهد شد».
▪کدام زندانیان به مرخصی نرفته اند؟

بــه گـــزارش خــبــرگــزاری مــیــزان ،سخنگوی
ســازمــان قضا در بخش دیــگــری از نشست
روزگذشته که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار
شد ،با بیان این که سه گروه مرتکبان جرائم
خشن ،کسانی که خانواده آن ها اقدامی برای
ترخیص نکرده اند و زندانیانی که محکوم نشده

سیاست و کرونا
تقیآزادارمکی

تاثیرکرونا بر
اصولگرایان
اصولگرایانی که بعد
از کرونا فعالیت می کنند یا وارد مجلس
می شوند ،اصولگرایانی نخواهند بود
که تا دیــروز بودند .آنــان در پی فشار
به دولــت روحــانــی ،به حاشیه رانــدن
اصــاح طلبان و تشکیل یــک دولــت
راست رادیکال بودند ،اما امروز جریان
هــای اجتماعی اجـــازه طــرح چنین
گفتمانی را به آنان نمی دهد .این امر،
نه به خاطر دولت یازدهم ،بلکه به این
خاطر است که اصولگرایان چاره ای
جز این ندارند که بازی اصالح طلبانه
را در عرصه سیاسی و اجتماعی دنبال
کنند ،یعنی زندگی را در دستور کار
خود قرار دهند.

مهدیمطهرنیا

آوردگاه
جدید قدرت
آنچهدربابویروسکرونا
مـیتــوان گفت در بافت متن یک بحران
بینالمللی است که گریبانگیر دولتها و
حکومتها در جهان در ردههای گوناگون
شــده اســت .چه حکومتهای دموکرات
غرب و چه حکومتهای اقتدارگرای شرق
که مدعی دموکراسی هستند ،تمامی در
گــرداب یک شگفتیساز به نام کرونا فرو
رفتهاندواکنونبایدقدرتخودرادرارتباط
باآنچهیکبحرانطبیعیاستوکنترلاین
بحران در مراحل تولد ،شکوفایی ،فروکش
و پیامدهای آن به نمایش بگذارند ...و اگر
حکومتها بخواهند از گسترش ویروس
کرونا جلوگیری کنند ،باید زمینههای آن را
نیزفراهمکنند.

روایتیکمنتخببهارستانازتالشهایاصولگرایانبرایانتخابات
هیئترئیسهمجلسیازدهم

انتخاب رئیس قبل از شروع مجلس

نماینده منتخب مــردم تبریز در مجلس
یازدهم ،از تالش برای تفاهم اصولگرایان
بر سر انتخاب رئیس و هیئت رئیسه پیش
از شروع مجلس شورای اسالمی خبرداد.
حجت االس ــام سید محمدرضا میرتاج
الدینی در گفت و گو با خبرآنالین گفت:
«پیشبینیام ایــن اســت که پیش از آغاز
مجلس یــازدهــم به طــور رسمی تفاهمها
و توافقات در ایــن زمینه صــورت بگیرد؛
یعنی هماهنگیها قبل از آغــاز مجلس
انجام مـیشــود ،مانند آن چه در مجلس
هشتم و نهم اتفاق افتاد ».وی افزود «:یعنی
ابتدا در فراکسیون تصمیم گرفته شد و بعد
در صحن علنی آن تصمیم عملی شد .آن
زمان در فراکسیون اکثریت یک رای گیری
میان آقای حداد عادل و الریجانی صورت
گرفت که آقای الریجانی رای آورد و بر این
اساس الریجانی رئیس شد ».میرتاج الدینی
درپاسخ به این ســوال که با وجــود این که
پیش بینی می شود شاهد فراکسیون های
متعدد اصولگرایی باشیم؛ آیا می توان شاهد

تفاهم پیش از موعد بود؟ از تک فراکسیون
اصولگرایی مجلس آینده سخن گفت« :ما
پیشبینی میکنیم افــراد دیگری هم به
این فراکسیون بپیوندند که با این اوصاف
یک فراکسیون اکثریت با حدود  ۲۲۰نفر
تشکیل خواهد شد که سایر هماهنگیها
درب ــاره هیئت رئیسه در ایــن فراکسیون
انجام خواهد شد؛ بعد از هماهنگیها در
این فراکسیون با آمادگی کامل در  ۷خرداد
وارد جلسه علنی مجلس خواهد شد».

و «تحت قــرار» هستند به مرخصی کرونایی
نرفته اند؛ درباره این که چرا تاکنون به محمد
علی نجفی شهردار اسبق تهران مرخصی داده
نشده است ،گفت «:مرخصی مربوط به کسانی
است که محکومیت قطعی دارند و چون برای
وی هنوز رای محکومیت قطعی صادر نشده
است ،از دایره شمول مرخصی خارج است».
ویدرپاسخبهسوالخراسانمبنیبراظهارات
رئیسپلیستهرانکهگفتهبوداینمرخصیها
و عفوهای زندانیان در پی شیوع کرونا ،کار ما را
سخت کرده وسرقت ها را افزایش داده است،
خاطر نشان کرد «:موضوع مطرح شده ،بیشتر
یک تحلیل و برداشت بود؛ نه یک بررسی دقیق.
مطابق این اظهارنظر بررسیهایی که ما انجام
دادیم ،حکایت از این دارد که در ایام  ۴۵روزه
اخیر یعنی در ماه اسفند و نیمه اول فروردین
آمار سرقتها سرجمع کاهش داشته است و
افزایشی نداشتیم که بخواهیم بگوییم زحمت
ما زیاد شده است».

اسماعیلی ،گریزی به ماجرای فرار حدود
 80زندانی از زندان سقز داشت و از ایجاد
پــرونــده بــرای کسانی خبر داد که در این
ماجرا «سهل انگاری» و «تبانی احتمالی»
داشته اند« :در زندان سقز با یک برنامه ریزی
و توطئه از ناحیه تعدادی از زندانیان و در
کنار آن سهلانگاری و مطابق بررسیهای
انجام شده احتماال تبانی برخی از کسانی
که در حوزه زندان خدمت میکردند ،شاهد
فرار تعدادی از زندانیان بودیم؛ اما بالفاصله
اعــام کردیم که حتم ًا باید ایــن زندانیان
دستگیر شوند و هــم بــا افـــرادی کــه قصور
کرد هاند ،برخورد صــورت گیرد .لذا برای
برخی از عواملی که قصور کرد هاند ،پرونده
تشکیل شــده اســت و االن برخی از آ نهــا
بازداشت هستند».
▪بازگشت میلیاردها تومان به حساب های
بانک مرکزی

اسماعیلی اشــاره ای هم به صندوق های
اعتباری داشــت و از بازگشت میلیاردها
تومان به بیت المال خبر داد« :قوه قضاییه
موفق شد در ما ههای پایانی سال ،۱۳۹۸
مبلغ  ۱۵۰۰میلیارد تومان از اموال تعاونی
افضل توس را به بانک مرکزی انتقال دهد.
همچنین  ۱۴۵۰میلیارد تومان از اموال
تعاونی وحدت به بانک مرکزی منتقل شد.
از امــوال تعاونی فرشتگان ۳۰۰ ،میلیارد
تومان توسط قوه قضاییه به بانک مرکزی
واگــذار شد .از امــوال تعاونی ثامن الحجج
 ۶۰۰میلیارد تومان به بانک مرکزی واگذار و
 ۴۳۵میلیارد تومان به مردم و سپرده گذاران
پرداخت شد».
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ویژه های خراسان

پیشنهاد جالب برای تنبیه
کارمندان مشکوک به کرونا
برخی دستگاه هــای دولتی در ابالغیه های
روزهای اخیر خود به مدیران زیرمجموعه ،از آن
ها خواسته اند با توجه به اهمیت حفظ سالمت
کارکنان در شرایط فعلی و مضرات آلودگی
محیط هــای اداری به ویــروس کــرونــا ،شرایط
قانونی و اداری مربوط به ضمانت اجرای عدم
رعایت اصول بهداشتی یا کتمان احتمال مبتال
شدن به بیماری کووید 19-را بررسی و امکان
رسیدگی به موضوع را به عنوان یکی از مصادیق
تخلف از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
پیگیری کنند.

دستور جدید دولت درباره
واردات تخم شربتی
باتوجهبهپیشنهاداسفندماهسال 98یکمسئول
اقتصادی در کابینه که با تایید هیئت وزیران در
اولین روزهای امسال به دستگاه های ذی ربط در
امر واردات کاال ابالغ شده ،از ابتدای سال1399
و بنا به استناد اختیارات اعطایی به قوه مجریه در
اصل  138قانون اساسی ،تعرفه واردات اقالم
گیاهیهمچوناسپند،تخمشربتیوریشهسنبل
الطیب ،از  5درصد تعیین شده در گذشته ،به 10
درصد افزایش خواهد یافت.

