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تازه های مطبوعات
••جوان  -این روزنامه در گزارشی با تیتر «تدارکات
گسترده برای تدارکاتچی شــدن!» نوشت :نقطه
مشترکاصالحطلبانتندروومیانهودولتیهاشاید
اسحاقجهانگیریباشداماهشتسالحضوراودر
کابینهروحانیونداشتنعملکردیقابلدفاع،عمال
اورا بهمهرهایسوختهتبدیلکردهاست.
•• آرمان ملی  -هاشمی طبا به این روزنامه گفت:
اصولگرایاندنبالاینهستندکهمسئولیتراگردن
رئیسیبیندازندوخودشانبگریزند.اصالحطلبان
همهنوزنتوانستهاندبهیکجمعبندیبرسندکهچه
کسی بیاید و چه کاری انجام دهد .به هر حال هنوز
میتوانتحلیلهایمتفاوتی ازانتخاباتارائهداد.

انعکاس
••رویداد ۲۴مدعیشد:همسرکرباسچیوهمسر
عبدا ...نوری در ماجرای پرونده واگــذاری شرکت
رشتالکتریکبهدادگاهاحضارشدند.
••تازه نیوز نوشت :عبدالرضا داوری ،مشاور سابق
محموداحمدینژاددرگفتوگوباامیدمردماظهار
کرد :احمدی نژاد چهارماه قبل واکسن آمریکایی
فایزر را تزریق کرده است .وی ادامــه داد :واکسن
فایزرازطریقاماراتبهمبلغ ۳۰میلیونتومانبرای
احمدی نژاد تهیه شده است تا با توجه به حضور در
تجمعاتهوادارانشمصونبماند.احمدینژادچند
روز قبل گفته بود مسئوالن کشور خودشان واکسن
زدهاندوبهفکرمردمنیستند!

خیزیکباره شریعتمداری
برای ریاستجمهوری
وزیرکارروحانی:دولتسومخاتمیرا
تشکیلمیدهم!

هــمــزمــان بــا شـــروع ثــب ـتنــامهــای انتخابات
ریاستجمهوری ،فضای سیاسی کشور بیش
از آن که معطوف به بررسی کاندیداهای اصلی و
برنامههای آن باشد ،درگیر اعالم شرایط جدید
ثبتنام کاندیداها ازســوی شــورای نگهبان و
مخالفت رئیس جمهور با این مصوبه اســت .بر
اساس مصوبه اخیر شــورای نگهبان در تاریخ 8
اردیبهشت امسال که به گفته این شورا در واقع
مصوبه سال  1396شورا ی نگهبان در خصوص
شفافسازی تعریف و اعالم معیارها و شرایط الزم
برای تشخیص رجل سیاسی ،مذهبی و مدیر و
مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را اصالح
کرده است؛ کاندیداها قرار بود با شرایط تازه تری
ثبت نام کنند .داوطلبان ریاست جمهوری باید
در زمان ثبتنام ،حداقلی از مدرک تحصیلی،
حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل
و حداکثری از سن را می داشتند .بر این اساس
داوطلبانانتخاباتریاستجمهوریبرایثبتنام
باید در بازه سنی  40تا  75سال ،حداقل دارای
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن
و همچنین دارای سابقه تصدی حداقل 4ساله
در سمتهای مدیریتی کشور که بهطور کامل
مصادیق آن ذکر شده ،باشند .همچنین وزیران،
استانداران،شهردارانشهرهایباالیدومیلیون
نفر جمعیت ،فرماندهان عالی نیروهای مسلح
با جایگاه سرلشکری و باالتر میتوانند کاندیدا
شوند.عالوهبراینموارد تمامنامزدهابایدگواهی
عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت
کیفری نداشته باشند .نامزدها همچنین نباید
در پیوند با اعتراضهای سال  ،۸۸سابقهسوء
امنیتی داشتهباشند .در بند  ۱۱مصوبه آمده
نامزدهای ریاست جمهوری از امروز باید با در دست
داشتن مــدارک به وزارت کشور مراجعه و تکلیف
خودشان و مردم را با انتخابات پیش رو روشن کنند.
دراینبینمحمدشریعتمداریوزیرتعاون،کارورفاه
اجتماعی که این روزها با  19رای پیشنهادی یکی
از گزینههای روی میز اصالحطلبان است ،در حالی
که در فضای خبری صحبت چندانی از او نبود ،ورود
یکبارهای به عرصه انتخابات داشته است .طی یک
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ابهام همزمان با آغاز ثبت نام!

هفتهیا 10روزگذشتهخبریازاونبود
و اسمی از وی در فهرست گمانههای
انتخاباتی بــرده نمیشد اما یکباره
اسمشراازجهانبخشخانجانیفعال
سیاسی اصالحطلب شنیدیم
و روزنامه دولتی «ایــران» نیز
در گزارشی به او پرداخت و
کاندیداتوریشریعتمداری
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بــا اشــــاره بــه نــامــه تفسیری معاونت حقوقی
ریاستجمهوری تاکید کــرده اســت :ایــن نامه
صالحیت وضع معیارهای نوعی یا قانون گذاری
رابراساساصل 71قانوناساسی،صرفابهعهده
مجلسشورایاسالمیدانستهوتاکیدکردهاست
که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم
ابالغ آن برای اجرا با رئیسجمهور است .معاونت
حقوقی ریاستجمهوری ،در نظریه خود آورده به
موجباجزای(1و)2بند()10سیاستهایکلی
انتخابات ابالغی مقام معظم رهبری ،شناسایی
اولیهتواناییوشایستگیداوطلباندرمرحلهثبت
نام صرفا از طریق « شیوههای مناسب قانونی»
مجاز اســت و ایــن یعنی در صــورت خــاء و لزوم
تعیین شرایط ،این مسئله باید در قانون مصوب
مجلس پیشبینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.
در مقابل قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت:
اصالحمصوبهاخیرشوراینگهباندربارهمعیارها
وشرایطرجلسیاسی،مذهبیومدیرومدبربودن
نامزدهایریاستجمهوری،قانونگذارینیست
اماالزماالجراست.وی افزود:تصوربعضیهااین
استکهاینمصوبهعجوالنهوبرایشبانتخابات
بــوده اســت؛ در حالی که دربــاره این مسئله یک
دور در ســال  1392در شــورای نگهبان بحث
و در خصوص معیارها و شرایط رجل سیاسی،
مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست
جمهوری نظراتی داده شد و در سال  1395هم

باابالغسیاستهایکلیانتخاباتازسویرهبر
معظم انقالب در جزء ( )5بند (« )10تعریف و
اعالم معیارها و شرایط الزم برای تشخیص رجل
سیاسی ،مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای
ریاستجمهوری»اینکاربرعهدهشوراینگهبان
قرار داده شد .شــورای نگهبان یک بار در سال
 ۹۶برای شفاف شدن این موضوعات ،موادی را
تصویبکردوهمچنانکهاشارهشدابالغیهجدید
در واقع اصالح آن مصوبه است .در مصوبه اخیر
امکاناعتراضنیزذکرشده،یعنیاگرفردی۳۸
سال نداشت اما سایر شرایط را داشت میتواند
اعــتــراض کند و اگــر شــورا تشخیص داد ،وی
صالحیتدارداستثنائ ًااورامیپذیرد.دیروزآیت
ا ...جنتی دبیر شورای نگهبان نیزتعیین شرط
سنیبرایانتخاباتریاستجمهوریازحداقل
 ۴۰تا حداکثر  ۷۵ســال را خدمتی از طرف
شورای نگهبان دانسته و گفته بود :بدین ترتیب
از ثبتنامهای بی حد و حصر جلوگیری شد.
حتیرحمانیفضلی وزیرکشور نیزقبلازانتشار
دستور روحانی تاکید کرد :قطعا ما با شورای
نگهباندربارهاینمصوبههمکاریخواهیمکرد.
اماساعاتیبعدوزارتکشوردراطالعیهایاعالم
کردکهثبتنامبراساسهمانقوانینقبلیانجام
خواهدشد.ایندرحالیاستکهشوراینگهبان
در اطالعیه ای ضمن تأکید بر الزماالجــرا بودن
مصوبه اش اعالم داشت که ثبتنام داوطلبان
بدونارائهمدارکمذکور(مدرکتحصیلی،عدم
سوء پیشینه و )...در مصوبه این شورا فاقد اعتبار
است .حاالآن چه مشخص است ابهام در بررسی
مــدارک ثبتنامهای ریاستجمهوری آن هم
همزمانباشروعاینفراینداست.

در حالی که یکی از اعضای کابینه اواخر سال
 1398بــرای ارائ ــه پیشنهادهایی در زمینه
حمایت از توان داخلی و کاالهای ایرانی به هیئت
وزیران اقدام کرده بود تا مطابق قانون مصوب
مجلس در این خصوص ،عملیاتی شود ،گزارش
یــک مقام مسئول در نهاد ریــاســت جمهوری
نشان می دهــد ایــن پیشنهاد بــاالخــره پس از
گذشت حدود  14ماه ،در روزهای اخیر به تایید
دولت رسیده و به اعضای اقتصادی کابینه ابالغ
شده است.

را پررنگ کــرد .در جبهه اصالحات نیز که گام
اول برداشته و پیشنهادهایی ارائــه شد ،دیدیم
که شریعتمداری اگرچه دیر آمده بود ،رای قابل
توجهیکسبکرد.اوازسوی 19نفرپیشنهاد
شد اما در جلسه ارائه برنامه چنان وعده
و وعید داد کــه گمان مـــیرود ،در
مرحلهرایگیریشانسبیشتری
داشته باشد .آن طور که روزنامه

اصالحطلب «اعتماد» دیروز نوشته بود ،او نام دولت
خود را «دولت سوم خاتمی» گذاشته است .جهان
نیوزنوشت:اماشریعتمداریکیست؟شریعتمداری،
معاوناجراییروحانیدردولتیازدهمورئیسستاد
انتخاباتیاودرسال 96است.دردولتدومروحانی،
عهدهداروزارتصمتشداماسوءمدیریتاوبهحدی
بود که تا مرز استیضاح در مجلس دهم(همسو با
دولت) پیش رفت که البته با استعفا خودش را نجات

داد.نکتهجالبترآنجاستکهاندکیبعدهمینوزیر
متواری از استیضاح از سوی روحانی به عنوان گزینه
پیشنهادیوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیمعرفی
شدومجلسهم بهاورایاعتمادداد!بااوصافمذکور
شریعتمداریاعالمآمادگیکردهاستتادرانتخابات
ریاست جمهوری حضور پیدا کند؛ البته که باید دید
شوراینگهبانبهفردیبااینسوابقاجازهحضوردر
انتخاباتریاستجمهوریرامیدهد؟

ثبتنامانتخاباتریاستجمهوریازامروزآغازشدامااعالمشرایطجدیدثبتنامکاندیداها
ازسویشوراینگهبانومخالفتروحانی،واکنشهاییرابههمراهداشتهاست

است« :وابسته نبودن به گروههای غیرقانونی و
فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال
 ».۱۳۸۸برخی از فعاالن سیاسی اصالحطلب
ابالغیه جدید شورای نگهبان به وزارت کشور را
خالفقانوناساسیوسنگیپیشپایمشارکت
حداکثری در 28خردادماه قلمداد میکنند و
موافقان این ابالغیه معتقدند این اقدام نهتنها
بــرخــاف قــانــون اســاســی نیست بلکه قوانین
باالدستی این اختیار را به شورای نگهبان داده
تا به وضعیت نامناسب ثبتنامها سروسامانی
دهد و از ایجاد حاشیههای دور ازشأن جایگاه
ریاستجمهوری جلوگیری کند؛ موضوعی که
مدتهاست در ایام برگزاری انتخابات ،بهویژه
در حــوزه ریاستجمهوری ،به محور بحثهای
محافل سیاسی تبدیل میشود و تعداد باالی
ثبتنامکنندگان بینام و نشان ضرورت اصالح
قوانین را دوچندان میکند .برهمین اساس نیز
203نفرازنمایندگانمجلسباانتشاربیانیهای،
از اقدام شورای نگهبان در اصالح نظام انتخاباتی
کشور حمایت کردند .حــاال رئیس جمهور در
دستوری خطاب به وزیر کشور که سایت ریاست
جمهوری آن را منتشر کرده با مصوبه انتخاباتی
شورای نگهبان مخالفت کرده ووزارت کشور را
مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات
ریاستجمهوری را بر اســاس قوانین موجود و
آییننامهها و قوانین مربوط انجام دهد .روحانی

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

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

ویژه های خراسان
گافهایبیپایانروغنیمسئوالن!
بر اساس گزارش یک نهاد مسئول اقتصادی به
تعدادی از مدیران دولتی در خصوص مشکالت
موجود در زمینه ثبت و رصد نحوه توزیع برخی
کاالهای اساسی به ویــژه روغــن در هفته های
گذشته ،مشخص شــده به رغــم پیگیری های
صورت گرفته ،همچنان مغایرت ها و اشتباهاتی
در آمارهای به دست آمده وجود دارد و در عین
ح ــال ،بــرخــی تــوزیــع کنندگان اصــلــی روغــن
در سراسر کشور ،اطالعات مربوط را به طور
صحیح و کامل اعالم نکرده اند که بر این اساس
مقرر شده ضمن تعیین یک ضرب االجل چند
روزه ،متخلفان به سرعت با بــرخــورد قانونی
مواجه شوند.

پایانمعطلی 14ماههیکپیشنهاد!

