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...

تازههای مطبوعات
••ایران-عباسسلیمینمینفعالسیاسیاصولگرادرباره
برخی از تخلفات سعید مرتضوی ادعا کرد :سعیدمرتضوی
بدون این که به دانشگاه آزاد شهریه بدهد ،ثبت نام کرد .در
کالسهای دانشگاه هم شرکت نمیکرد .در دانشگاه آزاد
هم استخدام شد که محل تأمل بود .فسادهای زیادی به نفع
دانشگاه آزاد میکرد .چون دانشگاه آزاد با آقایهاشمی
ارتباطداشتیکاصالحطلبهمبهمیداننیامد.مرتضوی
از طریق دانشگاه آزاد رشد کرد ،دکترای خود را از آن جا
گرفت و همسر او هم در همان جا استخدام شد.
••صبح نو -این روزنامه در ستون سرمقاله خود نوشت:
بانک مرکزی که معتقد است قیمت دالر باید افزایش پیدا
کند و بیتوجه به نظامات دیگر اقتصادی و اجتماعی عمل
میکند ،نیازمند آچارکشی وسیع و بیمحاباست ،آن هم در
شرایطی که جنگ اقتصادی دامنهدارتر و وسیعتر میشود.
••جــوان -جنجا لها دربــاره کنسرت در مشهد همیشه
فقط در صورت لغو آن هاست و وقتی کنسرتی در خراسان
رضــوی بــدون هیچ مشکلی برگزار میشود ،آنهــا که تا
همین چندی قبل طوری فضاسازی میکردند که گویی
کنسرت مهمترین مشکل همه مردم است ،ناگاه خلع سالح
میشوند،ناگاه سکوت میکنند .دیگر صدایی از آ نها
نمیشنویم تا روشن شود چه سطحی از مشکالت مردم را
این کنسرت برگزار شده ،حل کرده است.

...

انعکاس
••تابناک مدعی شد :محمد حسین رنجبران مدیرکل
روابط عمومی صداوسیما به اتهام نشر اکاذیب و تشویش
اذهــان عمومی به شعبه  12دادســرای فرهنگ و رسانه
احضار شده است.قوه قضاییه به دلیل مصاحبه او درباره
حکم قضایی داشتن متهمان اینستاگرامی که در مستند
بیراهه تولید معاونت اجتماعی ناجا صحبت کــرده اند
رنجبران را احضار کرده است .رنجبران در این مصاحبه
گفته بود« :در صحبتی که با مسئوالن ناجا داشته ام آن ها
گفته اند که این متهمان حکم قضایی داشته اند».
••اعتمادآنالین نوشت:غالمحسین کرباسچی دبیر کل
حزب سازندگی گفت :آقای روحانی و همکارانشان باید
بیشتر از این که در سخنرانیها احساسی و شعاری حرف
بزنندبرنامهدولتبرایادارهکشوردرشرایطجدیدرامطرح
کنندوبهحلوفصلمسائلومشکالتمردمبپردازند.بااین
کارهمنگرانیهایمردمتقلیلپیدامیکندوهمطرفهای
خارجی تواناییها و قدرت واقعی حل بحرانها را از طرف
ایــران درمییابند .با این برخوردهاست که پاسخ عملی
مدیران اجرایی به دسیسهگران داده میشود.
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خبر سربسته معاون اول از یک نشست برای اتحاد بزرگ داخلی

جهانگیری :به زودی همه جریانات و شخصیت های نمادین کشور کنارهم قرار می گیرند

با تصویب یک فوریت طرح اصالح ماده
 242قانون آیین دادرسی کیفری

دایره بازداشت موقت کاهش می یابد

معاون اول رئیس جمهوربا بیان این که «اتحاد
سیاسی ضرورت امروز ماست و همه مسئوالن
عالی رتبه کشور باید نمایش بزرگی از اتحاد
داخلی را به صحنه بیاورند» گفت :به فضل
الهی در هفته های آینده شاهد نمایش بزرگی
از اتحاد داخلی خواهیم بــود و جریانات و
شخصیت های نمادین کشور در کنار هم قرار
خواهند گرفت .به گزارش ایرنا ،جهانگیری
این مطلب را روز گذشته در همایش روسای
نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در
خارج از کشور بیان کرد .با این که جهانگیری
جزئیات بیشتری از این موضوع مطرح نکرد
اما این اظهارنظر جهانگیری در شبکه های
اجتماعی به عنوان یک «خبر سربسته» تعبیر
شد که در هفته های آینده باید منتظر شواهد
آن بود .براساس گزارش ایرنا ،جهانگیری
اضافه کرد :دشمنان عالوه بر نظام و دولت
تالشمیکنندهمهجریاناتاثرگذارسیاسی
مانند جریان اصالح طلب که می توانند نقش
موثری ایفا کنند و نیز همه شخصیت ها و
سرمایه های نمادین موثر و مورد قبول مردم
را بی خاصیت نشان دهند و از این طریق به
اهــداف خود دست پیدا کنند .وی اهمیت
نقش نخبگان و آگــاه شدن آن ها از شرایط
کشور را یادآور شد و افزود :ما از هر راهکاری
که بیانگر عزم ملی در داخل و در میان ایرانیان
مقیمخارجبهمنظورتبدیلتهدیدهابهفرصت
باشد،حمایتمیکنیم.جهانگیریهمچنین
با انتقاد از کسانی که به دنبال تضعیف دولت
در شرایط حساس کنونی هستند ،گفت:

امروز تضعیف دولت مترادف با تضعیف نظام
و تضعیف نظام منجر به تضعیف امید مردم
به آینده و نگرانی درباره افقهای پیش روی
جامعه میشود .این اتفاق خواست و برنامه
اصلی دشمنان برای اجرایی کردن اقدامات
خصمانه علیه ایران است.
▪دولــت به تنهایی قــادر نیست شرایط
دشوار پیش رو را حل کند

جهانگیری دولت را پیشران اصلی مدیریت
وضعیت پیچیده فعلی و طالیه دار مواجهه با
مسائل منطقه ای  ،بین المللی و مشکالت
داخلی کشور دانست و اظهار کرد :واقعیت
این است که دولــت به تنهایی قــادر نیست
شرایط دشوار پیش رو را حل کند و نیازمند
پشتیبانی و هــمــکــاری هــمــه نــهــادهــای
حاکمیتی و قــوای سه گانه است تا بتواند
وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این
که امــروز از باالترین تا پایین ترین سطح
حاکمیت نیازمند وحدت نظر و وحدت رویه
هستیم ،تصریح کرد :نباید با تشتت نظر و
اعمال نظرهای مختلف به دشمنان عالمت
های غلط و ناصحیح از شرایط کشور بدهیم.
ما نیازمند فهم ،راه حل و اقدام مشترک برای
عبور از موانع پیش رو هستیم .جهانگیری
با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب که
فرمودند « زمــان ،زمــان حمایت نهادها از
یکدیگر است و زمان ،زمان محوریت نقش
دولت و اتحاد ملی است» گفت :امروز بیش

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحریریه021 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

از همیشه به اتحاد ملی ،محوریت دولت و
حمایت قوا و نهادهای حاکمیتی نیازمندیم
زیرا تجربه نشان داده است که بزرگ ترین
مسائل و مشکالت در فضای اعتماد عمومی
و امید به آینده قابل حل است.
▪پیش از جنگ اقتصادی در جنگ تمام
عیار رسانه ای و سیاسی قرار گرفته ایم

جهانگیری با بیان این که «ما پیش از جنگ
اقتصادی در جنگ تمام عیار رسانه ای و
سیاسی قرار گرفته ایم» افــزود :دشمنان
می خواهند اذهان و افکار عمومی کشور
را در اختیار گرفته و سپس بخش های
بعدی نقشه خود را عملیاتی کنند .معاون
اول رئیس جمهور با تاکید بر این که همه
وظیفه دارند در این نبرد سیاسی و رسانهای
فعال شوند و جامعه را از انگاره سازی های
نادرست آگــاه کنند ،تصریح کــرد :امــروز
هنر دیپلماسی و هنر گفت و گو باید خود
را در عرصه داخلی و بین المللی نمایش
دهد و به افکار عمومی تصویری صحیح از
واقعیات ارائه کند .جهانگیری همچنین با
اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در روزهای
اخیر ،عامل اصلی این اتفاق را جنگ رسانه
ای دانست و گفت :قیمت ارزی که در بازار
سیاه اعالم می شود درصد بسیار اندکی از
حجم مبادالت ارزی کشور است و کاالهای
اساسی گروه یک و دو که شامل  85درصد
نیاز کشور است با ارز رسمی و مصوب بانک
مرکزی تامین می شود.

ادیب -وکالی ملت در بهارستان با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت
تصویب نهایی ،مدت زمان بازداشت موقت را کاهش میدهد .یک فوریت طرح اصالح
ماده  ۲۴۲قانون آیین دادرسی کیفری دیروز در شرایطی در صحن علنی مجلس مطرح
شد که پس از اظهارات موافقان و مخالفان  ۱۵۲نماینده با یک فوریت این طرح موافقت
کردند ۲۷ .نفر مخالف و  ۸نفر هم ممتنع بودند .در صورت تصویب نهایی این طرح،
قرارهای بازداشت موقت در همه جرایم فقط برای یک ماه صادر می شود و تنها برای
یک دوره هم قابل تمدید است .این در حالی است که در شرایط فعلی در برخی جرایم
سنگین مانند قصاص یا اعدام حداقل بازداشت موقت دو ماهه است .همچنین بر اساس
قانون فعلی ،در جرایم معمولی و غیرسنگین تمدید چندباره بازداشت موقت امکان پذیر
بوده و عم ً
ال ممکن است فردی ماه ها در بازداشت موقت به سر برده و در نهایت بیگناه
شناخته شود .اگرچه در قانون راهکار درخواست خسارت از سوی فردی که بعد از این
مدت بیگناه شناخته می شود در نظر گرفته شده است .همچنین بر اساس طرحی که
مجلس در دست بررسی دارد ،در جرایم سنگین (شامل قصاص نفس ،قصاص عضو
کامل و جرایم مستوجب اعدام در حدود) قرار بازداشت متهم در هر ماه دو بار مورد
بازبینی قرار می گیرد.
▪جهانبخش محبی نیا :نباید اجازه داد عده ای قرار را وسیله ای برای ترساندن افراد
قرار دهند

به گزارش خانه ملت ،جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب ،شاهین دژ و تکاب
در مجلس شورای اسالمی به عنوان طراح این طرح در توضیح آن گفت « :متاسفانه در
سیستم قضایی ایران برای حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت
میکنند و این قرار که یکی از قرارهای تامین محسوب می شود تا مدت بسیار طوالنی
نیز قابل تمدید است» .وی با بیان این که «این موضوع عالوه بر این که با حقوق افراد و
آزادی های عمومی ناسازگار است سالمت جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه
کرده و صحت اعترافات آن ها را زیر سوال می برد» تصریح کرد« :نباید اجازه داد عدهای
با قرار تامین بازی کنند و آن را وسیله ای برای ترساندن افراد قرار دهند .رؤسای قوه
قضاییه حبس زدایی را شعار خود قرار داده اما متاسفانه قدمی در این زمینه برنداشته
اند ».به گزارش ایسنا ،در ماده واحده طرحی که دیروز یک فوریت آن به تصویب رسیده،
آمده است :در کلیه جرایم هر گاه تا یک ماه به علت صدور قرار تامین ،متهم در بازداشت
بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود ،بازپرس مکلف به فک
و تخفیف قرار تامین است .اگر علل موجهی برای تهدید قرار وجود داشته باشد ،با ذکر
علل مذکور و تایید دادستان فقط برای یک بار و حداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به
متهم ابالغ میشود .همچنین بر اساس این طرح« ،متهم میتواند از این تصمیم ظرف
مدت  ۱۰روز از تاریخ ابالغ به دادگاه صالح اعتراض کند .در جرایم مستوجب قصاص
نفس ،قصاص عضو کامل و مستوجب اعدام در حدود ،هرگاه بازداشت متهم ادامه پیدا
کند هر یک ماه دو بار قرار صادره مورد بازبینی قرارمیگیرد .در صورت ابقای قرار باید به
تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختالف با دادگاه صالح است.
در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات ،مدت بازداشت موقت از دو سال و در
جرم مربوط به قصاص عضو کامل از یک سال تجاوز نمیکند ».بر اساس عرف مجلس در
طرحهاییکهیکفوریتآنهابهتصویبمیرسد،ظرفچندهفتهاصلطرحرأیگیری
می شود .رأی باالیی که فوریت این طرح دیروز به دست آورد نشان می دهد که احتمال
تصویب نهایی آن در مجلس زیاد است.

...

بدون موضوع
هادی محمدی

political@khorasannews.com

غفلت ایران ایر در پرواز تهران  -لندن
چندی قبل فرصتی دســت داد تا سفری به لندن پایتخت
انگلیسداشتهباشم.دراینسفرکهباشرکتهواپیماییایران
ایر انجام شد یکی از مزیت های برجام را که خرید هواپیمای
جدید بود از نزدیک احساس کردم  .هواپیمای خط هوایی
تهران  -لندن و بلعکس ایــران ایر از ایرباس  330استفاده
می کند که از اردیبهشت سال قبل وارد خطوط این شرکت
شده است .انصافا پرواز با چنین هواپیمایی قابل مقایسه با
هواپیماهای فرسوده نیست .اما غیر از همه مزیت ها و ویژگی
های مثبت این هواپیمای ده ها میلیارد تومانی که در خدمت
هواپیمایی ایران قرار دارد  ،نکته ناامید کننده و تاسف برانگیز،
نبود مکانی برای اقامه نماز توسط مسافران است .واضح است
که از شرکت فرانسوی ایرباس این توقع وجود ندارد که آن ها
در هواپیمای پهن پیکر خود مکانی برای نماز خواندن مسافران
تعبیه کنند اما از مدیران ایران ایر این توقع حداقلی وجود دارد
که برای یک پرواز  6ساعته که به ویژه در برگشت به تهران در
ساعتی پرواز شروع و خاتمه می یابد که وقت شرعی نماز نیز به
پایان میرسد و در صورت اقامه نشدن نماز درهواپیما نماز قضا
خواهد شد  ،چند صندلی که به نظر می رسد بیش از دو صندلی
هم نیست کم کرده و فضایی به همراه چند سجاده برای نماز
مسافران آمــاده کنند تا آن طور که بنده شاهد بودم برخی از
مسافران از جمله چند خانم مجبور به خواندن نماز جلوی بوفه
هواپیما یا دست شویی و در مقابل دیدگان همه نباشند .واقعا
چگونهمیشودهواپیماییجمهوریاسالمیکهادعایحرفهای
بودن و قدمت هم دارد به چنین موضوع مهمی در نظام اسالمی
بی توجه بوده و فکری نکرده باشد؟ امیدوارم بحث های مالی
ودرآمدیعلتاینکارنباشدکهعذربدترازگناهخواهدبود.

...

خبر آخر
بیانیه قدردانی مجمع از شورای نگهبان
ایسنا  -مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در بیانیهای از
همکار یهای دلسوزانه دبیر و اعضای محترم شورای
نگهبان با این نهاد انقالبی در ادوار مختلف به ویژه در دو
دهه اخیر ،تجلیل و قدردانی کرد.در بخشی از این بیانیه
آمده است « :بی تردید ،همراهی مجدانه و حضور فعاالنه
فقها و حقوقدانان عضو این شورا ،در جلسات و بررسی های
کارشناسی مجمع ،راهگشای حقیقی در حل ارجاعات
قانونی به مجمع تشخیص بوده است».
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