جشنبه  16اردیبهشت  23 ،1400رمضان  6 ،1442می  ،2021شماره  ، 20653سال هفتاد ودوم.
پن 
روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
المر ِء ت ُ
جم ُل ِ
به.
ِمن كمال َ
َرك ُه ما ال َي ُ
از كمال آدمى است كه آن چه را زيبنده او نيست فرو گذارد.
(أعالم الدين ،ص)292
مشهد اذان ظهر  12:28غروب آ فتاب  19:23اذان مغرب  19:43نیمه شب  23:40اذان صبح فردا 3:56

تازه های مطبوعات
••شرق-اینروزنامهدرگزارشیباتیتر«نامزددقیقه
 90اصالح طلبان کیست؟» نوشت  « :به نظر می
رسد که فضای انتخاباتی در جبهه اصالحات هنوز
روشننشدهاستوهیچبعیدنیستکهآنهاازتمام
گزینههایمطرحشدهعبورکنندودرروزهایمنتهی
بهانتخاباتناگهانپشتسرنامزدیدیگربایستند؛
ولونامزدیکهحتیاصالحطلبهمنباشد».
••وطن امــروز -این روزنامه در گزارشی با عنوان
«دوقطبی،آتشزیرخاکستر»نوشت«:اعالمانزجار
عمومیوموضعقاطعنظامدرماجرایصحبتهای
نسنجیدهظریف،امکانسوءاستفادهاصالحطلبان
ازمذاکراتهستهایدرانتخاباتراتضعیفکرداما
خطرآنبهطورکاملدفعنشدهاست»« .اکنوننوبت
جبههانقالباستتادرراستایحراستازمطالبات
معیشتیمردممانعبازتولیدفضایدوقطبیکاذب
برسرسیاستخارجیشود».
••دنیای اقتصاد -این روزنامه در گزارشی با تیتر
«چرا برنج گران شد؟» نوشت « :قیمت انواع برنج
در هفته های اخیر افزایش داشته است .آن طور که
بررسی های میدانی نشان می دهد یکی از دالیل
اصلی این افزایش در بازار ،رسوب  ۱۰۰هزار تن از
اینکاالدربنادروگمرکاتکشوراست».
••کیهان-اینروزنامهدرگزارشیتحلیلیباعنوان
«کارنامهدیپلماسیظریفانفعالییاکارشناسی؟!»
نوشت« :فارغ از این که محتوای اظهارات ظریف
در فایل صوتی منتشر شده ،هیچ نسبتی با مباحث
کارشناسی نــدارد ،حال سؤال این جاست که آیا
کارنامه ظریف مصداق اقدامات کارشناسی است،
یامصداقدیپلماسیانفعالی؟...باکمالتأسفدر
مذاکرات هسته ای ایران و  5+1به ریاست ظریف
و همچنین از زمــان امضای برجام تاکنون ،هیچ
مصداقی از عمل کارشناسی در پرونده ظریف
مشاهدهنمیشود».
••اعتماد  -ایــن روزنــامــه در گــزارشــی بــا تیتر
«پاک سازی سیاسی» نوشت« :انتخابات شوراهای
اسالمی شهر و روستاها ،فریاد احــزاب مختلف
را بلند کرده است .بسیاری از نامزدهای احزاب
اصالحطلبکهبرایاینانتخاباتنامنویسیکرده
بودند،ردصالحیتشدهاند.ردصالحیتکاندیداها
البته صرفا محدود به تهران نیست و در بسیاری
از شهرهای دیگر نیز رویــه ا ی مشابه در بررسی
صالحیت ها ،نتیجه ای مشابه درپی داشته و این
یعنیردصالحیتگسترده!

انعکاس
••انتخاب نوشت  :اسد ا ...اسدی دیپلمات ایرانی
محبوس در بلژیک که در پرونده ادعایی طرح حمله
در فرانسه به  ۲۰سال زندان محکوم شده است ،با
سیاسی خواندن دادگاه بلژیک درخواست تجدید
نظرارائهندادودادگاهرافاقدصالحیتدانست.
••نامه نیوز نوشت  :رئیس اسبق صداوسیما شعار
جدیدش را اعالم کرد :ضرغامی؛ روحانی نیست!
ضرغامیگفت:کسانیکهدرهشتسالدولتآقای
روحانی روی کار آمدند و کسانی که با این ها همراه
بودندنبایددمازآمدندرانتخاباتریاستجمهوری
بزنند،اینهاچهحرفجدیدیبرایزدندارند؟
••فرارو مدعی شد :یک روز پس از مرگ مشکوک
دیپلمات ارشد سفارت سوئیس در تهران ،احتمال
خودکشی ایــن فــرد تقویت شــده اســت .براساس
گزارش ها ،تیم جنایی یک دست نوشته روی میز
در سالن پذیرایی آپارتمان او کشف کردهاند .دست
نوشته با این مضمون بود که «جسدم را پس از مرگ
بهسوئیسمنتقلکنیدوبهپسرماطالعبدهید.بعد
از آن جسدم را بسوزانید و سپس خاکستر آن را کنار
فرزندم که فوت شده دفن کنید .عالوه بر این هرچه
پول،داراییوسرمایهدارم بهپسردیگرمبدهید».
••اعتماد آنالین نوشت  :ناصر ایمانی ،فعال
اصولگرا گفت  :معتقدم که در صورت ورود رئیسی،
محمد جواد ظریف وارد انتخابات ریاست جمهوری
 ۱۴۰۰نخواهد شد و کــار جریان اصــاحــات به
مشکل خواهد خورد .این فعال اصولگرا با اشاره به
مطرح شدن نام مصطفی تاج زاده در انتخابات هم
تاکید کرد :آن ها صرفا به دنبال این هستند که یک
فضایتبلیغاتیبرضدشوراینگهبانکهآنهارارد
صالحیت میکند به راه بیندازند .در واقع درصدد
هستندکهازبازیباختههمبرندهبیرونبیایند.
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انتخاباتریاستجمهوریثبتنامکنند؟

گروه سیاسی -شورای نگهبان در آخرین جلسه
رسمی خود برای سامان دهی شرایط ثبتنام
کاندیداهایشرکتدرسیزدهمیندورهانتخابات
ریاستجمهوریمصوبهایداشتکهبراساسآن
مقرر شده است مصوبه سال  1396این شورا در
ف سازی «تعریف و اعالم معیارها و
خصوص شفا 
شرایطالزمبرایتشخیصرجلسیاسی،مذهبی
و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری»
اصالح شود.در همین راستا برای روشنتر شدن
مالکهای مذکور ،داوطلبان ریاست جمهوری
هنگام ثبتنــام ،حداقلی از مــدرک تحصیلی،
حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و
حداکثری از سن را باید داشته باشند تا وضعیت
ثبتنام داوطلبان نیز تا حدی سامان دهی شود.
این مصوبه به وزارت کشور ابالغ شده است.بر
اساساینابالغیه،ازاینپسداوطلبانانتخابات
ت نام باید در بازه سنی
ریاست جمهوری برای ثب 
 40تا  75ســال باشند ،حداقل دارای مدرک
تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و
سابقه تصدی حداقل چهارساله در سمتهای
مدیریتیکشورراکهبهطورکاملمصادیقآنذکر
شده داشته باشند .همچنین وزرا ،استانداران،
شهردارانشهرهایباالیدومیلیوننفرجمعیت،
فرماندهان عالی نیروهای مسلح بــا جایگاه
سرلشکری و باالتر میتوانند کاندیدا شوند .تمام
نامزدهانیزبایدگواهیعدمسوءپیشینهارائهدهند
وسابقهمحکومیتکیفرینداشتهباشند.مطابق
با مصوبه جدید شورای نگهبان ،داوطلبانی که
فقطسابقهمعاونتوزیرداشتهاند،امکانثبتنام
ندارند .همچنین استادان دانشگاه و اعضای
هیئت علمی وفق این مصوبه شرایط ثبت نام را
ندارند .بر اساس این ابالغیه ،نمایندگان فعلی
و ادوار مجلس شورای اسالمی منعی برای ثبت
نام در انتخابات ریاست جمهوری ندارند  .حاال با
ابالغیه جدید شورای نگهبان،کدام چهرههای
تجمهوری
شاخصنمیتواننددرانتخاباتریاس 
ثبتنام کنند؟ تسنیم نوشت :داوطلبان شرکت
در انتخابات ریاست جمهوری از این پس باید
در بازه سنی  ۴۰تا  ۷۵سال قرار داشته باشند،
محمد غرضی (متولد بهمن  )۱۳۲۰و آذری
جهرمی (متولد شهریور  )۱۳۶۰و بادامچیان

سرلشکر باقری :محور مقاومت آماده
برچیدن بساط اشغالگران قدس است
درآستانهفرارسیدنروزجهانیقدس،سرلشکر
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در
پیامی با تاکید بر این که لحظهای از اندیشیدن
به آرمــان بــزرگ قدس شریف غفلت نخواهیم
کرد ،تصریح کرد  :انتفاضه ای که از سنگ به
موشک رسیده و در مرز بازدارندگی است  ،به
مددپشتیبانیهایمحورمقاومتوامتاسالمی
بیش از هر زمــان دیگر آمــاده برچیدن بساط
اشغالگران است .به گزارش تسنیم،دربخشی
از این پیام آمــده اســت «:فلسطین  ،نمایشگاه
رسوایی غرب برابر حقوق بشری است که خود
را داعیه دار آن می داند ؛ آری حاکمان فاسد و
رسانههایوابستهغربیبایدبهاینپرسشپاسخ
دهند که کــدام نهاد یا قــدرت جهانی مسئول
پاسخ گویی به فهرست بی شماری از قتل عام ها
 ،جنگ افروزی ها  ،بمباران ها و دیگر جنایات در
بالد اسالمی به ویژه در سرزمینهای اشغالی
است ؟ امروز دنیا یک به یک تعداد قربانیان کرونا
در سراسر جهان را رصد  ،شمارش و رسانهای
میکند اما هیچ کس نمی پرسد قاتل و مسئول
صدها هزار شهید  ،اسیر و مفقود فلسطینی و
مردم دیگر کشورهایی که آمریکا  ،اروپا و
رژیم صهیونیستی در آن جنگ افروزی
کردهاند کیست ؟ و چرا به مظلومیت
مــردم فلسطین و احقاق حقوق آن ها
بیتفاوت هستند و در مقابل در
کمال وقــاحــت و بــی شرمی
از دژخیمان صهیونیست ،

آشکارا حمایت و پشتیبانی می کنند ؟ تردیدی
نیست عمق راهــبــردی گفتمان " مقاومت
فلسطین محور" که در جای جای عالم امتداد
پیدا کــرده است  ،همراه با خشم متراکم حق
طلبان و آزادی خواهان جهان در برابر جنایات
رژیــم صهیونیستی و حامیان آن به ویــژه رژیم
تروریست پــرور ایــاالت متحده آمریکا  ،امــروز
قدرتمند تر از همیشه حامی فلسطین است و
تحت لوای پرچمی که سپهساالر و سردار بزرگ
میدان " ،شهید قدس " حاج قاسم سلیمانی و
مدافعان حرم و آرمان فلسطین فراتر از منطقه
غرب آسیا بر دوش مجاهدان مومن برافراشته اند
 ،اجازه نخواهد داد رویای دست یابی آمریکایی
ها  ،صهیونیست ها و ارتجاع عرب به اهداف
عادیسازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل
تعبیرشودواینفتنهشومنیزبهمانندتوطئههای
پیچیدهونافرجام پیشینمانندخاورمیانهبزرگ،
سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت .در تالقی
با "روز جهانی قدس"  ،به رژیم صهیونیستی که
به تازگی طعم تلخ ضربات مهلک و مرگبار جبهه
مقاومت و انتفاضه مقتدر فلسطین را بیش از
گذشته چشیده و زندگی در کابوس و پناهگاه
رابرگزیدهاست ،هشدارمیدهیم":انتفاضه
ایکهاز "سنگ"به"موشک"رسیدهودرمرز
" بازدارندگی " است  ،به مدد پشتیبانی های
محور مقاومت و امت اسالمی بیش از
هر زمــان دیگری آمــاده برچیدن
بساط اشغالگران است» .
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باابالغیهجدیدشوراینگهبان،کدامچهرههایشاخصنمیتواننددر

(متولد)۱۳۲۰بهدلیل احرازنشدنشرایطسنی
مندرج در مصوبه شورای نگهبان امکان ثبتنام
در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را ندارند.
افراد دارای سابقه قطعی محکومیت قضایی هم
امکان ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری را
ندارند ،احتماال «مصطفی تاجزاده» به موجب
محکومیتامنیتیمرتبطبافتنه،۸۸مشمولاین
بند از مصوبه شورای نگهبان شود.از سوی دیگر
برخیچهرههایسیاسیکهتاکنونکاندیداتوری
خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری را اعالم
کردهاند ،فاقد سابقه مدیریتی مندرج در مصوبه
شورای نگهبان هستند و از این منظر حائز شرایط
ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری نخواهند
بود.مهر نیز نوشت«:سعید محمد» دیگر نامزد
انتخاباتریاستجمهوریوفقآییننامهاجرایی
جدید شــورای نگهبان ،به ایــن دلیل که درجه
نظامی او ،کمتر از سرلشکری است نمیتواند در
ت جمهوری ثبتنام کند.هرچند
انتخابات ریاس 
برخی معتقدند جایگاه محمد یعنی فرماندهی
قرارگاهخاتممعادلدرجهسرلشکریاستومنعی
برای ثبت نام ندارد.با این حال همه این گمانه ها
برداشتی است که میتوان از شرایط اعالم شده
داشتوبایدمنتظرتصمیمنهاییشوراینگهبان
بود.حتی گفته میشود با در نظر گرفتن این
محدودیتهایجدیداشخاصیچونمحمدصدر،
محسنهاشمی،محمودصادقیوصادقخرازی
قبل از شــروع رقابت از دور کنار خواهند رفت.
همزمان،بهگزارشایرنا؛هادیطحاننظیفعضو
حقوقدانشوراینگهبانگفت:درهردورهانبوهی
از افراد در کنار شخصیتهای سیاسی و مدیران
کشور،درستادانتخاباتحضورمییابندوصرفابا
دردستداشتنکپیشناسنامهوچندقطعهعکس
اعالمکاندیداتوریوثبتناممیکنند!باگزارشی
که در جلسه ارائه شد ،مشخص شد که از مجموع
 ۱۶۳۶نفر که سال  ۱۳۹۶در انتخابات ریاست
جمهوری ثبتنام کــرده بودند ،حــدود ۱۲۰۰
نفر از آن ها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و
پایینتر از آن بودهاند و حدود  ۳۰۰نفر از ثبتنام
شدگان ،محکومیت قطعی کیفری داشتهاند!
البته این وضعیت ناخوشایند از نگاه رسانههای
داخلی و خارجی دور نمیماند و ویدئوهای طنز
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آن تا مدتها در فضای مجازی نیز دست به دست
میشود و موجبات نارضایتی مــردم و نخبگان
کشوررافراهممیآوردوپیامهایگالیهآمیزآنها
برای اعضای شورای نگهبان نیز ارسال میشود
و طبیعتا صالحیت هیچ یک از این افــراد احراز
نمیشود .طحاننظیف افــزود :در این جلسه،
پس از بحث و گفت وگوهای فراوان میان اعضا،
مقرر شد مصوبه سال  ۱۳۹۶شورای نگهبان در
خصوص شفافسازی «تعریف و اعالم معیارها و
شرایطالزمبرایتشخیصرجلسیاسی،مذهبی
و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری»
اصــاح شود و بــرای روشنتر شدن مالکهای
مذکور،داوطلبانریاستجمهوریهنگامثبتنام،
حداقلی از مدرک تحصیلی ،حداقلی از سنوات
و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن را
داشته باشند و وضعیت ثبتنام داوطلبان نیز تا
حدی سامان دهی شود .این اصالحیه برای اجرا
بهوزارتکشورابالغشد.
▪مصوبهانتخاباتیشوراینگهبان
قانونگذاریاست؟

سیاستهای کلی انتخابات ســال  ۱۳۹۵از
سویمقاممعظمرهبریابالغشد.دربند۵-۱۰
سیاستهای کلی نیز شــورای نگهبان موظف
شده است معیارهای رجل سیاسی و مذهبی را
تعیینواعالمکند،بنابراینرهبرانقالبدرقالب
تهایکلیانتخاباتتعیینتکلیفکردند
سیاس 
که شورای نگهبان راسا میتواند برای تفسیر و
تعریفمالکهای«رجلسیاسی-مذهبی،مدیر
و مدبر بودن» اقدام کند .شورای نگهبان در سال

 ۹۶برای شفاف شدن این موضوعات موادی را
تصویب کرد .در سال گذشته نیز مجلس شورای
اسالمی در قالب طرح اصالح قانون انتخابات
ورود و موادی از قانون انتخابات را اصالح کرد اما
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت
نظام مانع قانون گذاری مجلس شد و اعالم کرد
«اینمواردازشئونقانونگذارینیستوشورای
نگهبانبایددراینخصوصتعیینتکلیفکند».
از این رو ،شورای نگهبان که راهی جز استفاده از
اختیاراتقانونیخودبرایاجرایسیاستهای
کلی انتخابات نداشت ،برای اجرای تکالیف بر
زمینماندهدرخصوصاینسیاستها،آییننامه
اجرایی خود را اصــاح کرد و مــواردی را که در
مجلس تصویب شده بود به عنوان آییننامه ابالغ
کرد و از آن جایی که باید موضوعات مربوط به
ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
سامان دهی میشد ،لذا این آییننامه به وزارت
کشور ابــاغ شد .پس از انتشار مصوبه شورای
نگهبان در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات
ریاست جمهوری بــرای ثبت نــام ،ابهاماتی از
سوی جریانات مختلف مطرح شد .برخی فعاالن
سیاسی معتقد بودند که در سیاست های کلی
انتخابات صحبتی از شرایط سنی و تحصیلی
براینامزدهایانتخاباتیریاستجمهورینشده
استوورودشوراینگهباندراینمواردبهمعنای
قانونگذاری است در حالی که ابالغیه شورا به
وزارت کشور ،صرفا از جنس آییننامه اجرایی
است نه قانون .شورای نگهبان سن و تحصیالت
نامزدها را در قالب شاخص «مدیر و مدبر بودن»
تعیینکردهاست.

بر اســاس دستورات جدید یک نهاد مسئول به
تعدادی از اعضای کابینه ،مقرر شده در کنار
پیگیری اجـــرای دقیق و جــدی پروتکل های
بهداشتی ،حدود  12هزار تخت بیمارستانی در
کشور،باتخصیصاعتباراتفوقالعادهوهمراهی
سازمانبرنامهوبودجهدراسرعوقتآمادهپذیرش
بیماران کرونایی شود .وزارت بهداشت نیز مکلف
شده گروه ویژه ای را برای تجهیز و آماده سازی این
تخت های بیمارستانی تشکیل دهد.

درخواستازحوزهعلمیهقمبرایآموزش
فقهیبهمشاغل
یکمسئولارشداجراییدرنامهجدیدخودخطاب
به مسئوالن شورای عالی حوزه ،از آن ها خواسته
است با توجه به چارچوب های تعیین شده برای
اجــرای نقشه مهندسی فرهنگی در کشور ،در
خصوص برنامه ریزی برای آمــوزش فقهی حرفه
ها و مشاغل عمومی در کشور به عنوان بخشی از
آموزشهایپایهوتخصصیحوزهعلمیهقم،اقدام
کنند.وزارتآموزشوپرورشنیزموظفشدهطبق
ایننقشه،برایطراحیالگوهایفرهنگیتولیدو
بهرهبرداریازاسباببازیولوازمتحریرمبتنیبر
ارزشهایایرانی-اسالمیاقدامکند.

بدون تیتر
سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده
نیروی قدس سپاه ،این نیرو را در صف مقدم
ایمان و اعتقاد توصیف و تصریح کرد :امروز در هر
نقطه از عالم ،مجاهدان و عالقه مندان به فرهنگ
مقاومت و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ،به
ما به عنوان الگو و شاخص مینگرند و صداقت،
معنویت ،اخالق و روحیه بــرادری را از ما تأثیر
میپذیرند /.فارس

