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تازههای مطبوعات
••ابتکار -محمد وکیلی در سرمقاله این روزنامه
نوشت« :اسفند ۹۸شکستی فراتر از ناکامی
اصــاح طلبان در راه یافتن بــه مجلس بــود.
کارکردی
مهمتر از نتیجه را ی گیری ،انحالل
ِ
نهاد اصال حطلبی یــک شکست بــزرگ بــرای
اصالحطلبان بود و فراتر از آن ،مشارکت پایین
یک شکست برای نهاد انتخابات و دموکراسی
در ایران بود».
••اعتماد -روزنامه اعتماد با بررسی جریان
های موجود در مجلس یازدهم به این نکته اشاره
کرد که نباید از نمایندگان مستقل در این دوره
غافل شد و به نقل از شهریار حیدری منتخب
قصرشیرین نــوشــت«:اصــا حطــلــبــان کــه ۱۶
نفرند ،میتوانند بهاتفاق مستقلین فراکسیونی
قوی تشکیل دهند؛ چون فراکسیون  ۱۶نفره از
اصالحطلبان بهتنهایی سهمی از نواب رئیس هم
به دست نمیآورند».
••وطــن امـــروز -در واکــنــش بــه صحبتهای
روحــانــی در خصوص الیحه حــذف 4صفر از
پول ملی ،روزنامه وطن امروز با تیتر «آرایشگاه
صفرها!» سخنان رئیس جمهور را پوشش داد.
••هفت صبح -این روزنامه در گزارشی با تیتر
«حرکت خانم مجری روی مسیر شهرت» به
اقدام المیرا شریفی مقدم گوینده شبکه خبر در
شب زلزله تهران پرداخت و از او به عنوان «چهره
مهم» شب زلزله نام برد.
••آرمــان ملی -اکثر جامعه شناسان بــر این
عقیدهاند که انتخابات  1400به کام جریانات
معمول سیاسی نخواهد بود ،از علی الریجانی
که وی را مهمترین گزینه  1400میخوانند،
قالیباف که به مجلس رفته ،تا نا مهایی چون
محمدجواد ظریف ،اسحاق جهانگیری ،علی
مطهری ،مسعود پزشکیان ،پرویز فتاح و ...اما
آن چه مسلم است مردم این بار نه بر اساس طیف
سیاسی که بر اســاس عملگرایی و برنامه رای
خواهند داد.

انعکاس
••خبرآنالین نوشت  :یکیازعکسهایپربازدید
از سپهبد سلیمانی عکسی است که حاج قاسم
در مقابل حضرت آی ـتا ...خامنهای ایستاده و
عالوه بر احترام نظامی ،دست خود را روی سینه
گذاشته اســت .یکی از دوستان شهید سپهبد
سلیمانی دربــاره این عکس شرح داده است:
«دانشگاه امــام حسین (ع) بــود ،فرماندهان
نظامی ایستاده بودند ،تا آقا تشریف آوردند همه
فرماندهان احترام نظامی گذاشتند ،اما احترام
حــاج قاسم با بقیه فــرق داشــت .یک دســت به
احترام معمول نظامی کنار سر یک دست هم روی
سینه.می دانستم هیچ کار حاجی بی حکمت
نیست ،بعدا پرسیدم حاجی گفت :حس کردم آقا
نگران است ،دست گذاشتم روی سینه ام تا بگویم
حاج قاسم فدات بشه آقاجان».
••جام جم آنالین مدعی شد :صفحه رسمی
مرحوم هاشمیرفسنجانی در شبکه اجتماعی
اینستاگرام در اقــدامــی عجیب آگهی «روش
گنجیاب و فلزیاب» منتشر کرد!این صفحه که
قدمتی بــاالی ده ســال دارد بعد از درگذشت
مرحوم هاشمی بهدست برخی اعضای خانواده
ایشان اداره و مدیریت میشود.
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نقد و پاسخ های نمایندگان و شورای نگهباندر واپسین روزهای مجلس

تصویب برخی اصالحات برای قانون انتخابات
توسط مجلس ،با واکنش شــورای نگهبان
همراه شــده اســت .واکنشی که البته پاسخ
برخی نمایندگان را نیز به همراه داشته است.
این در حالی است که شــورای نگهبان عصر
دیروز به طرح  ۲فوریتی اصالح قانون انتخابات
ایراد گرفت و آن را به مجلس عودت داد.هفته
گذشته بود که نمایندگان مجلس اصالحاتی
را بــرای قانون انتخابات تصویب کردند که
جنجالی ترین آن ها ورود به عرصه اختیارات
شورای نگهبان بود از جمله این موارد این بود
که شــورای نگهبان نظارت استصوابی خود
بر انتخابات را باید در چارچوب همان قانون
انجام دهد .این اصالحیه ها با واکنش شورای
نگهبان مواجه شد .آیت ا ...احمد جنتی دبیر
شــورای نگهبان نیز در ایــن بــاره گفت «:در
حالی که ما مدتها پیش از برگزاری انتخابات
اخیر ،دربــاره اصــاح قانون انتخابات فریاد
زدیم و مطالبه کردیم ،اما مجلس محترم هیچ
توجهی به این امر نکرد و حاال و در روزهــای
پایانی خود تازه به فکر اصالح قانون انتخابات
آن هم با این کیفیت افتاده است...متاسفانه
طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاستهای
کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی خاصیت

کردن احــراز صالحیت داوطلبان طراحی و
تصویب شده اســت ».این سخنان با واکنش
علی مطهری همراه شد .مطهری در نامه ای
سرگشاده خطاب به آیت ا ...جنتی نوشت:
«در صحبت اخیرتان مطالبی دربــاره طرح
مجلس در خصوص اصالح قانون انتخابات
گفته اید که قابل تأمل و حاکی از نگاه از باال
بــه پایین بــه مجلس اس ــت ».نماینده مــردم
تهران دریادداشت خود بحث اصالحیه قانون
انتخابات در سال گذشته را به میان آورد:او ًال

مجلس طرح مفصلی در اصالح قانون انتخابات
مجلس ارائــه کرد و شما رد کردید .ثانی ًا چه
فرقی می کند مجلس طرحی را در روزهای
پایانی ارائــه کند یا در روزهــای آغازین یا در
وسط دوره ،شما وظیفه دارید منصفانه درباره
آن اظهارنظر کنید».هفته گذشته نیز روزنامه
شــرق در واکــنــش بــه سخنان دبــیــر شــورای
نگهبان مصاحبه ای را با قاسم میرزایی نیکو
عضو کمیسیون شوراهای مجلس ترتیب داد
و به نقل از وی مخالفت شــورای نگهبان را

دلیل اصلی معلقماندن «طرح اصالح موادی
از قانون انتخابات مجلس» در سال گذشته
قلمداد و  22نفر از اعضای کمیسیون شوراها
را گواه بر آن معرفی کرد 22« :نفر از اعضای
کمیسیون شوراها و امور داخلی گواه هستند
که ما طرح اصالح قانون انتخابات مجلس را
به شــورای نگهبان دادیــم .چگونه میگویند
مجلس راجع به قانون انتخابات اقدامی انجام
نــداده اســت؟» ایــن گــزارش روزنــامــه شــرق با
واکنش شورای نگهبان همراه شد .در جوابیه
شــورای نگهبان آمــده :شــورای نگهبان طرح
را مجدد به مجلس فرستاده اما خود مجلسی
ها این طرح را از دستور کار خود خارج کرده
اند« :در اصالحیه قانون انتخابات که ما هم
به مجلس کمک کردیم خیلی از این ابهامات
رفع و احکام نسبتا خوبی در نظر گرفته شد،
ولی متأسفانه مجلس اصالح قانون انتخابات
را به نتیجه نرساند .اگر اصالح قانون انتخابات
به انتخابات مجلس دهــم میرسید ،خیلی
از مشکالت حــل مــیشــد ...باید از مجلس
سؤال شود که چرا بهرغم این که اصالح قانون
انتخابات در دستور هیئترئیسه مجلس هم
قرار گرفته و روال را طی کرده بود ،به صحن
علنی نیامد و پیگیری نشد».

زمزمه های وجود اشکال درمدارک تحصیلی برخی منتخبان مجلس در 2استان
با ایــن که هنوز مجلس یــازدهــم آغــاز به کار
نکرده است اما بعضی از منتخبان این دوره
نا مشان سر زبا نها افتاد .سینا کمالخانی
نماینده تفرش یکی از آن نمایند هها بود که
بعد از ایــن که زمزمههایی از نامعتبر بودن
مدرک تحصیلیاش به گوش رسید ،حسابی
خبر ساز شد و سرانجام شورای نگهبان اعالم
کرد که مدرکش معتبر نیست و نمی تواند به
بهارستان برود .اما ظاهر ًا بحث معتبر نبودن
مــدرک منتخبین مجلس یازدهم به همین
جا ختم نشده و زمزمههایی از وجود اشکال
در مدارک تحصیلی برخی منتخبان استان
گیالن و اصفهان هم به گــوش میرسد .در
همین زمینه ،اسدا ...عباسی سخنگوی هیئت

رئیسه مجلس با بیان این که مدرک تحصیلی
تعدادی از منتخبین مجلس یازدهم از استان
گیالن اشکاالتی دارد اظهار کرد« :باید شک و
شبهه در مــورد مــدرک تحصیلی منتخبان
مجلس یازدهم رفع شود ».همچنین به نقل
از فــارس« :یکی از نمایندگان اصفهان هم
در معادلسازی مدرک تحصیلی خود دچار
مشکل شده است که شورای نگهبان در حال
حاضر در حال بررسی موضوع است».
▪واکنش کمالخانی به نظر شورای نگهبان

دیـــروز هــم کمالخانی بــاالخــره بــه رد شدن
صالحیت اش بــرای ورود به مجلس توسط
شورای نگهبان واکنش نشان داد و در بخشی از

بیانیهمفصلخودگفت...«:بهدلیلمشغلههای
کاری تصمیم به ادامه تحصیل از طریق دانشگاه
هــای الکترونیکی گرفتم و نهایتا از طریق
فــراخــوان اینترنتی با یکی از ایــن موسسات
آشنا شدم و ثبت نام کردم .به واسطه فعالیت
آشکارا و دامنه اینترنتی این موسسه که کسب
آن مستلزم دریافت مجوز قطعی از نهادهای
ذی ربط است ،به این موسسه اعتماد کرده و از
طریق همان سایت به تحصیل ،دریافت جزوات،
ارسال پایاننامه و واریز شهریه در طول چند ترم

اقدام کردهام .علی رغم مستندات و هولوگرام
معتبر مدرک تحصیلی ،امروز نهادهای مربوطه
آن موسسه را فاقد مجوز دانسته و متعاقبا مدرک
تحصیلی بنده را تایید نکرده اند ».وی همچنین
در خصوص نظر شورای نگهبان و ابطال نتیجه
انتخابات تفرش گفت« :به تصمیم نهادهای
نظارتیوشورایمحترمنگهباناحترامگذاشته
و به آن تمکین میکنم ،ولی حق اعتراض به آن
موسسه و نهادهای متولی را برای خود محفوظ
میدانم».

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

اذانصبحفردا 4:26

طلوعآفتابفردا 6:02

ویژه های خراسان

اقدام عجیب برخی ایرالین های
داخلی برای ارزان نشدن بلیت
گزارشیکنهادمسئولنشانمیدهدتعدادیاز
ایرالینهایمهموپرترددکشورمان،طیروزهای
اخیردربخشنامههاییخطاببهبخشهایفروش
و آژانس های مسافرتی طرف قرارداد خود ،تاکید
کرده اند مجموعه های حقیقی و مجازی فروش
بلیتحقندارندازنرخکفتعیینشدهبرایبلیت
هایآنها،عدولکنندوآنراارزانتربهمشتریان
عرضه کنند و در غیر این صورت ،با فروشندگان
بلیتهایارزانقیمتبرخوردخواهدشد!

الزام مدیران به استفاده از نظرات
تخصصی بازنشسته ها

یک مقام مسئول در ابالغیه روزهای اخیر خود
خطاب به تعدادی از سازمان ها و ادارات ،از آن
ها خواسته در زمینه تاکیدات مسئوالن ارشد
دولتی و دستورات شورای عالی اداری در سنوات
گذشته برای چابک سازی و پویایی هرچه بیشتر
چارت تعدادی از دستگاه ها ،به تشکیل کمیته
های بازبینی چارت واحدها اقدام کنند که در
این کمیته ها ،عالوه بر حضور مدیران مربوطه،
استفاده از پیشنهادها و حضور صاحبنظران و
شاغلین خبره که به ساختار و ماموریت های آن
دستگاه واقف باشند ،ضروری است.

خبر

کانال سوئیس برای ایران بسته است

ایسنا -روزنامه آمریکایی « دیلی بیست» به
نقل از فابیان مینفیش،سخنگوی وزارت امور
اقتصادی سوئیس با اشاره به کانال مالی تجارت
بشردوستانه سوئیس نوشت «:متاسفانه هیچ
تراکنشی تاکنون انجام نگرفته است .به دلیل
همهگیری کووید  ۱۹این فرایند بیشتر از آن چه
فکرش را میکردیم زمان برده است».

