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ویژه های خراسان

تاخیر عجیب دولت در جلوگیری
از تعطیلی برخی کارخانجات
گزارش یک عضو اقتصادی کابینه نشان می دهد
در حالی که برخی مواد قانون حمایت صنعتی و
جلوگیری از تعطیلی کارخان ه های کشور در حوزه
اختیارات هیئت منتخب و اختصاص اعتبار برای
راه انــدازی برخی مراکز صنعتی ،آذرمــاه سال
گذشته توسط شورای نگهبان خالف شرع دانسته
و ابطال شده است ،اما با گذشت حدودیک سال
از این ابالغیه به دولــت ،هنوز مــواد جایگزین به
تصویبنرسیدهوموجبشدهاستبرخیرویههای
گذشته ،وجاهت قانونی تکرار را نداشته باشند.

ضرب االجل دولت برای رصد
کاالهای اساسی تا منزل مردم
طبق ابالغیه روزهــای اخیر تعدادی از نهادها
و سازمان های دولتی مسئول در امر واردات و
توزیع کاالهای اساسی ،مقرر شده با ثبت و تجمیع
سیستماتیک کلیه فاکتورهای فروش کاال صادر
شده در مراحل مختلف فروش تا رسیدن به دست
مردم ،به گونه ای عمل شود که امکان رصد دقیق
کاالهای اساسی در زنجیره تجاری کشور اعم از
تولید یا واردات تا مصرف در اسرع وقت و به قید
فوریت فراهم باشد .بنابراین طی هفته های آینده
نظارت و پیگیری جدی تر بر اصناف ،تشکل ها و
سرپنجه های مختلف این حوزه اعمال خواهد شد.

چهره ها و گفته ها

پیشنهاد تاجگردون برای عارف
تــاجــگــردون عضو فــراکــســیــون امــیــد مجلس:
اصالحطلبها که متاسفانه نمیتوانند ظرفیتها
را به درستی تشخیص دهند ،تصور میکنند
ع ــارف چــون سرلیست ب ــوده بــایــد حتما وارد
ستیزهای سیاسی شود
در صورتی که میتوان
از او بــــرای صــلــح با
طــر فهــایــی بهمانند
شــــورای نگهبان
استفاده کرد/ .
خبرآنالین

انتقاد توکلی از الریجانی
توکلینمایندهادوارمجلس:علیالریجانیباهدف
افزایشقدرتخود،قدرتنمایندگان
را کاهش داد و به همین
دلیل در مجلس هشتم
و نــهــم ه ــرگ ــز اجــــازه
رأی آشـــکـــار به
نمایندگان داده
نشد/ .آنا

ضرورت رسیدگی به جرایم سیاسی
نعمت احمدی وکیل دادگستری با تاکید بر
لــزوم رسیدگی به جرایم سیاسی :باید هیئت
منصفه تشکیل شود و حتی اگر همان هیئت
منصفه مطبوعات باشد هــم ایـــرادی نــدارد.
دادگاههای این کار برگزار
شود اولین فواید قانون
اساسی را درباره تعریف
جرم سیاسی و محاکمه
فـــعـــاالن ســیــاســی
مــیبــیــنــیــم/ .
اعتمادآنالین
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پیشنهاد الریجانی برای نحوه محرمانه ماندن
اطالعات مالی مسئوالن
سخنگوی هیئت رئیسه :رئیس قوه قضاییه با پیشنهاد الریجانی موافقت کرد

رئیس مجلس از رئیس قوه قضاییه درخواست
کرد که سامانه امــوال مسئوالن رمزنگاری
شود تا نمایندگان بتوانند با طیب خاطر اموال
خود را در آن وارد کنند .اشاره علی الریجانی
به سامانه ای است که  31شهریور به صورت
آزمایشی افتتاح شد و مسئوالن نظام از جمله
نمایندگان باید تا آخر مهرماه اموال خود را در
آن به صورت محرمانه اعالم و ثبت کنند .به
گفته اسد ا ...عباسی سخنگوی هیئت رئیسه
مجلس ،الریجانی این پیشنهاد را در نشست
ســران قوا مطرح کــرده و رئیس قوه قضاییه
هم با آن موافقت کرده است .به گزارش ایرنا،
با راهان ــدازی سامانه ثبت امــوال مسئوالن،
تمام افرادی که مسئولیت دولتی یا عمومی
دارند ملزم به ثبت اموال و داراییهای خود،
همسر و فرزندان در این سامانه هستند .این
سامانه  ۳۱شهریور امسال رونمایی شد و
مسئوالن به مدت یک ماه فرصت دارند اموال
خود را در آن ثبت کنند .عباسی درباره آخرین
وضعیت رسیدگی به امــوال و دارایـیهــای
مسئوالن به ویژه نمایندگان مجلس ،گفت:

با توجه به نگرانیهایی که برخی کارشناسان
و نمایندگان در خصوص این سامانه داشتند
مبنی بر این که ،چون الکترونیکی است و
در فضای مــجــازی احتمال هــک یــا سرقت
اطالعات یا اختالل در آن وجود دارد ،بنابراین
برای این باید ساز و کاری فراهم شود و برای
هر کدام از مسئوالن ُکدی را در نظر بگیرند
تــا بــر اســاس ایــن کــد نمایندگان اطالعات
خود را تعیین و به روزرسانی کنند .به عنوان
مثال کد  ۱۲به همراه پسورد آن متعلق به
فالن نماینده یا مسئول است و آن مسئول
میداند و بر اســاس آن رمــزگــذاری میکند

و تنها شخص مسئول و رئیس قــوه قضاییه
این کد و رمز را خواهند داشــت .به گزارش
فارس این نماینده مجلس اعالم کرد :احتماال
برای اعالم داراییهای مسئوالن زمانبندی
میشود ،مثال میگویند طی یک هفته هر
مسئول به صــورت فــردی در سامانه مربوط
اطالعات اموال و داراییهای خود را ثبت کند.
همچنین «مصری» نماینده کرمانشاه نیز به
نگرانی برخی نمایندگان اشاره کرد و گفت:
اطالعات اموال و دارایی مسئوالن نباید مورد
سوء استفاده بیگانگان قرار گیرد یا هک شود یا
توسط عدهای سودجو مورد تغییر قرار بگیرد.

جواد الریجانی :درپرونده
«طبری پور» خط قرمزی نداریم
معاون بینالملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه
قضاییه درباره روند رسیدگی به پرونده اکبر
طبری پور گفت  :مسیر بررسی این پرونده در
حال انجام است و هیچ خط قرمزی در این
باره وجود ندارد.
محمد جواد الریجانی که با تسنیم گفت وگو
می کرد در ادامه افــزود :البته من به عنوان
دبیر ستاد حقوق بشر آرزویم برای هر شهروند
ایرانی این است که از همه اتهامات مبرا باشد
ودرباره آقای طبری پور هم مثل هر شهروند
دیگر .آن هایی که با مسئله دستگیری ایشان
خواستند خرده حسابی با قوه قضاییه تسویه
کنند اشتباه کردند .من فکر میکنم مسیر
خوبی دارد پیش می رود و کافی است صبر
داشته باشیم و جوسازی رسانهای نباید ما را
به این سو و آن سو ببرد.
وی با اشــاره به حضور آیــت ا ...رئیسی به
عنوان رئیس قوه قضاییه گفت :جناب آقای
رئیسی دارای تحرک بسیار باال و تیزهوشی
فــراوانــی هستند و مسائل را در چارچوب
نظام پیش میبرند .آقای رئیسی ضمن این
که اهل مذاکره هستند و قصد ایجاد تنش و
برخوردهای تند را ندارند ،استقامت مهمی
هم بر مسائل اصولی دارند.

انتقادها به تیتردو قطبیسازکیهان
تیتر و عکس عجیبی که دیروز روزنامه کیهان منتشر کرد ،بازتاب
گسترده ای در فضای مجازی پیدا کرد و اکثر فعاالن کاربران
فضای مجازی و به ویــژه فعاالن اصولگرا از آن انتقاد کردند.
روزنامه کیهان در عکس صفحه اول دیروز خود با انتقاد از حضور
زنان در ورزشگاه ،این حضور را با شرکت بانوان در راهپیمایی
اربعین حسینی مقایسه کــرده و به ترتیب از ایــن دو حضور با
عنوان «قربانیان آزادی» و «راهیان آزادگی» یاد کرده است! دراین
باره ناصر ایمانی فعال سیاسی در گفت و گو با انتخاب تأکید کرد
که نباید همه موضوعات از بعد جناحی مورد توجه قرار گیرد.
حجت االسالم زائری هم با انتشار بیانات رهبر انقالب که گفته
بودند«دشمنبهدنبالایجاددوقطبیدرجامعهاست؛همهمراقب
باشند»،بهاینتیترانتقادکرد.برخیدیگرازواکنشهایتوئیتری
به این اقدام کیهان نیز به شرح زیر است:
*  یکی از دوستان بعد از حضور در ورزشگاه آزادی  ،شب گذشته
تماس گرفت و خداحافظی کرد که راهی عراق بشه  .امروز
ناخواسته تیتر کیهان رو دیدم!
* آقای شریعتمداری من عاشق امام حسینم ،مادرم رفته زیارت
اربعین.طرفدارفوتبالهمهستمورفتماستادیومباایندستهبندی
سادهایکهانجامدادیکاشبگیمامسلمانانشیعهامامحسینی
فوتبالدوست کجاییم
* به عنوان کسی که روزنامه کیهان رو بعضی اوقات می خونم و
استفاده می کنم از این تیتر ناراحت شدم واقعا امیدوارم با کسی
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که این کار رو کرده برخورد کنن.
* دوستانتوئیتریکهتیترکیهانرونقدکردیددمتونگرم...فقط
می خواستم بگم سالی یه بار کیهان می خونی که با مواضع این
نشریه آگاهی داشته باشی یا امروز جو ایجاب میکرد با نقد کیهان
همراهی کنی !...یادمون باشه سال هاست که کیهان صدای
انقالبه و برای شنیده نشدن صداش ،وحشتناک تخریب شده.
حسین قدیانی روزنــامــه نگار اصولگرا نیز روز گذشته در
یادداشتیباتیتر«نقدیبرموضعنادرستکیهان»درکانالخود
نوشت« :بندهخدایی که گویا این نسخه "کیهان" را دیده بود،
برایم در دایرکت پیامی طبعا خصوصی فرستاد که  ...فالنی!
پنج نفر از دختران اقوام نزدیک ما پنجشنبه صبح زود ،ابتدا به
یک زیارت عاشورای خانگی رفتند .بعد رفتند نیکوصفت ،آش و
حلیم خوردند .بعد رفتند بهشتزهرا ،سر مزار شهدا .بعد رفتند
چیتگر به صرف ناهار و دوچرخه و دستآخر هم استادیوم!
از این پنج نفر ،یکی بارها از بدحجابی به بیحجابی رسیده؛
دو تای دیگر بدحجاب یواش هستند؛ یکی چادری است ولی
چادری ملو و آخری اما چادری سفت و سخت! لطفا مرا روشن
کنید که با فرمول "کیهان" کدامشان را باید "راهیان آزادگی"
بخوانم و کدا مشان را "قربانیان آزادی"؟!» وی همچنین در
یادداشتی در روزنامه جوان نوشت :قطع ًا این که مستند بر این
فیلم و آن شیپور ،همه دختران و زنانی را که فیالمثل خواهان
تماشای بازی تیمملی فوتبال از نزدیک هستند ،عامل بیگانه و

حامل امیال سخیف جوجهبیگانهها بخوانیم ،مدبرانه نیست!
واقعیت هم نیست! آیا در  ۲۲بهمن و  ۹دی و تشییع پیکر شهدا،
بانوانی با ظاهر متفاوت ندیدهایم؟و آیا بهتر نیست ضمن این که
حواسمان به حواشی نیز باشد ،ولی حتیالمقدور علیه کلیت و
اصلشادیملیجماعتیازبانوانجامعه،آنهمباپرچممقدس
ایران عزیز ،جبهه نگیریم؟! ....یک راه آن است که همه این
دختران را با یک چوب برانیم و ناخواسته زنان ایرانی را با بدترین
نگاه ممکن تقسیمبندی کنیم ،ولی گمانم دیدگاه مدبرانهتر،
تصاحب آن چیزی باشد که در «آزادی» خودمان اتفاق افتاد!
آری! مدیریت مبنای مقاومت است و این متن خیرخواهی برای
متشرعانی که انشاءا ...خود نیز در شمارشان باشم!

گزارش خبری

حمالت لفظی مقامات
آمریکایی به ایران به بهانه
حمایت از عربستان

سه مقام ارشد دولت آمریکا در ژست های حامیانه
خود از عربستان که همراه با دوشیدن این کشور
همراه شده ،علیه ایران لفاظی کردند .برایان
هوک مسئول میز ایران در دولت آمریکا با بیان
این که منطقه باید بتواند به توان بازدارندگی در
مقابلتهراندستیابد،گفت:واشنگتنباارسال
نیرو و تجهیزات به عربستان سعودی قصد دارد
تا امنیت این کشور را تقویت کند تا سعود یها
بتوانند از خود دفاع کنند .این مقام آمریکایی
که به بهانه اعزام سه هزار نیرو و دو سامانه تاد و
پاتریوت جدید به عربستان سخنرانی می کرد،
در عین حال تأکید کرد :دولت ترامپ خواستار
درگیری با ایران نیست.مارک اسپر وزیر دفاع
آمریکا هم با تکرار اتهامات علیه ایران مدعی شد
«خویشتنداری آمریکا» به معنی ضعف در برابر
ایران نیست .به گزارش ایسنا ،مایک پمپئو ،وزیر
امور خارجه آمریکا نیز در پیامی توئیتری نوشت
که آمریکا نیروها و تجهیزات نظامی اضافی به
عربستان سعودی اعزام میکند تا توان دفاعی
آن را بهبود بخشد و ممانعت از آنچه را خصومت
ایران می خواند دوباره برقرار کند .این درحالی
است که تاکنون قراردادهای میلیاردی عربستان
برای خرید تجهیزات نظامی از آمریکا نتوانسته
مقابل پاسخ های موشکی و پهپادی ارتش یمن
را بگیرد .وزیر خارجه آمریکا همچنین در پیام
توئیتری دیگری گفت« :حکومت ایــران یا باید
اساسا رفتارش را تغییر دهد و مانند کشوری
عــادی رفتار کند یا ایــن که شاهد فروریختن
اقتصادش باشد ».ظریف وزیر خارجه کشورمان
با اشاره به همین عبارت مایک پمپئو آن را مصداق
تروریسم دانست .ظریف در گفت و گو با تی آر تی
تصریح کــرد« :پمپئو صریحا اعــام کرد که اگر
ایــران میخواهد مردمش غذا بخورند ،باید از
آمریکا پیروی کند .شما در هر کتاب حقوقی که
میخواهید ،به دنبال معنای تروریسم بگردید
یا حتی در گوگل جستوجو کنید .معنایش در
همه جا میشود استفاده از زورگویی یا اعمال
ستم علیه شهروندان عادی برای دستیابی به
اهداف سیاسی .همین که پمپئو گفته ایران برای
غذا خوردن مردمش باید سیاستهایش را تغییر
دهد ،زورگویی محسوب میشود».

