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ویژه های خراسان

دستور جدید دولت برای توجه به
انتقاد محیط زیستی رهبر انقالب
یک مسئول مهم دولتی در نامه خود به تعدادی
از سازمان ها و دستگاه هــای دولتی از آن ها
خواسته با توجه به ضــرورت توسعه فضای سبز
کشور با همکاری نهادها و بخش های مختلف،
مخاطبان باید در برنامه های خود برای تامین
نهال ،به اولویت های پیش بینی شده یعنی تهیه
گونه هایی با نیاز آبی کم ،مقاوم و بومی توجه کنند
و نیز شناسایی و ترویج نهال های سازگار با محیط
زیست (که رعایت نکردن آن موجب انتقاد رهبر
انقالب در سال گذشته نیز شده بود) را به طور
جدی مدنظر داشته باشند.

تذکر به مدیران برای رصد ادبیات
غیرمحترمانه با ارباب رجوع
با توجه به چک لیست هــای جدید ابالغی به
تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی برای
تهیه گزارش نحوه صیانت از حقوق شهروندان
در نظام اداری طی امسال ،از مدیران اجرایی
خواسته شده به لحاظ اهمیت بررسی و رصد
رفتار محترمانه با ارباب رجوع که در ابالغیه سال
 95رئیس جمهور نیز مورد تاکید قرار گرفته،
مــواردی چــون جو حاکی از احترام در محیط
اداری ،نسبت شکایات ثبت شده با موضوع رفتار
و ادبیات غیرمحترمانه به کل شکایات ساالنه و
سرانه آموزش کارکنان در این بخش را بررسی و
امتیازبندی کنند.

چهره ها و گفته ها

ترور ژنرال سلیمانی
فراتر از اصول انسانی بود
الوروف وزیر خارجه روسیه با اشــاره به این که
اقدامات غیرقانونی آمریکا باعث افزایش تنش در
منطقه شده ،گفت:ترور ژنرال "قاسم سلیمانی"
در بغداد ،اوج اقدامات غیرقانونی آمریکا بود و
چنین اقداماتی از نظر ما غیرقابل قبول هستند.
آن چه در این ماجرا اتفاق افتاده ،مسلم ًا فراتر از
همه چــارچــو بهــای
حقوق بین المللی
و خ ــارج از اصــول
انـــــســـــانـــــی
اســـــــــت/.
تسنیم

تالش برخی برای ورود افراد
مدنظرشان به مجلس
معصومه ابتکار ،معاون امــور زنــان و خانواده
رئیسجمهور ،با بیان این که برای ایجاد تغییر در
روند راهی جز صندوقهای رأی نداریم ،افزود:
همه باید تالش کنیم مردم را پای صندوقهای
رأی بکشانیم و امید را به جامعه برگردانیم.
هرچند برخی میکوشند مردم را از حضور در
انتخابات منصرف کنند
تــا افـــراد مــد نظرشان
وارد مجلس شوند/.
اعتمادآنالین

4ضلع جریان اصولگرا
مرتضی مبلغ فــعــال سیاسی گفت  :اکنون
یک ضلع انتخابات اصــاح طلبان هستند و
در ضلع دیگر که اصولگرایان هستند چهار
ضلع وجــود دارد .درون اردوگــاه اصولگرایان
احــمــدینــژادیهــا ،پــایــداریهــا ،سنتیها و
همچنین جریان جــوانــان انقالبی ،خواهان
پـــیـــروزی در انــتــخــابــات
مجلس هستند  /.ایسنا
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رئیسجمهور:موضوعهواپیمایاوکراینرادنبال
خواهم کرد و به مردم گزارش خواهیم داد
رئیس جمهور با قدردانی از همکاری خوب
نیروهایمسلحدرروشنشدنعلتسقوط
هواپیمای اوکراینی ،تاکید کرد :دولت تا
کشفهمهجوانبامر،مجازاتافراددخیل
دراینحادثهواطمینانبخشیبهمردمبرای
جلوگیریازتکراراینمسئله،بهتالشهایش
ادامه می دهد .وی تاکید کرد :من به عنوان
نمایندهملتایرانورئیسجمهوراینمسئله
را دنبال خواهم کرد و در مراحل بعدی به
هر نتیجه ای برسیم به مردم خبر خواهیم
داد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،حجت االس ــام و المسلمین
دکتر حسن روحانی روز گذشته در ابتدای
سخنانخوددرهمایشتجلیلازنمونههای
ملی بخش کشاورزی ،با تسلیت مجدد به
مردم ایران برای غم از دست دادن سرداری
شجاع و فداکار در میدان امنیت کشور و
منطقه ،عزیزانی در کرمان و غم سهمگین
سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی،
اظهارکرد:پروندههواپیمایاوکراینی،یک
پرونده عادی و معمولی نیست و قوه قضاییه
برای رسیدگی به موضوع ،دادگاهی ویژه
با قاضی عالی رتبه تشکیل دهــد .رئیس
جمهور تاکید کــرد :مسئوالن مرتبط در
پرونده این هواپیما ،باید همه مراحل را از
صبحچهارشنبهتاجلسهشورایعالیامنیت
ملیبرایمردمتوضیحدهند.روحانیبابیان
این که «از لحظه ای که احتمال دادم سقوط
هواپیمای اوکراینی طبیعی و عادی نباشد،
تالش فراوانی کردم دوره بررسی و تحقیق
کوتاهشودتادقیقابدانیماینهواپیماچگونه
سقوطکردهاست»،افزود:ازطرفنیروهای
مسلح که تنها مسیر ما برای یافتن حقیقت
در ایــن بخش بود،همکاری هــای خوبی
انجام گرفت و بالفاصله بعد از آن که برای
من مشخص شد یک خطای بسیار دردناک
ونابخشودنیانجامشده،درهمانلحظهبه

مسئوالن امر اعالم کردم بالفاصله به مردم
اطالع دهند .رئیس جمهور با تاکید بر این
که«اینمسئله،مسئلهبسیارمهمیاست»،
افزود:قوهقضاییهبایدیکدادگاهویژهبایک
قاضی عالی رتبه و ده ها کارشناس تشکیل
دهد.اینیکپروندهعادیومعمولینیست
وتمامدنیابهایندادگاهمانگاهخواهندکرد.
وی گفت :همچنین به همه اعضای دولت
توصیه می کنم در کنار این خانواده های
عزیزبرایرفعمشکالتآنانباشندوازمردم
عزیز ایران می خواهم در کنار این عزیزان
همدردی ارزشمندی را چه در تهران چه
در شهرستان ها داشته باشند .البته حدود
 100نفرازعزیزانجانباختهازتهرانوبقیه
از شهرستان ها بودند .وزیر راه ،مسئوالن
دولتی،استاندارهاوهمهدرکناراینخانواده
هاقراربگیرند.روحانیافزود:منبهدلیلکم
وبیشآشناییکهبامسئلهپدافندهواییدارم
عرضمیکنمدراینداستاننمیتواندفقط
یکفردمقصرباشد.نهاینکهتنهایکنفرکه
دکمه را فشار داده مقصر بوده ،دیگرانی هم
هستند و می خواهم این مسئله با صداقت
برای مردم بیان شود .روحانی اظهارکرد:
مردممامیدانندکهاینحادثهازرویاشتباه
و سهو صورت گرفته اما چه کسانی دخیل
بودند و چه شرایطی پیش آمد که این سهو

انجامگرفت؟ایندرستاستکهدراینایام
ریشههمهغمهابهآمریکابرمیگردد.آمریکا
بود که جو را ملتهب و شرایط را غیرعادی
کرد ،تهدید کرد و عزیز ما را از ما گرفت؛ این
هاهمهدرستاستامادلیلبرآننمیشود
که ما در اینحادثه به تمام ریشه هایمسئله
نپردازیم .روحانی با بیان این که « مردم
ما در این غم همه سهیم و شریک هستند
اما می خواهند بفهمند آیا مسئوالن آن ها
طبق قاعده و در چارچوب اصول اخالقی به
درستی رفتار کردند یا خیر؟» ،افزود :من به
عنوان نماینده ملت ایران و رئیس جمهور
این مسئله را دنبال خواهم کرد و در مراحل
بعدی به هر نتیجه ای برسیم به مردم خبر
خواهیم داد .وی گفت :همه ما مسئولیت
داریم که یک بار دیگر تمام این مقررات را
بازنگری کنیم تا دریابیم چرا و به چه دلیل،
کدام ضعف و در کدام مقررات بوده و در اجرا
کجاضعفبودهکهاینحادثهبسیارغمانگیز
در کشور ما اتفاق افتاده است؛ حادثه ای که
فکر می کنم در تاریخ کشور ما بی نظیر بوده
و هیچ وقت نبوده که یک مسئول و افسر
پدافندی در کشور ما نسبت به هواپیمای
مسافربری آن هم در پایتخت و مرکز کشور
وکنارفرودگاهبینالمللی،چنینخطاییرا
مرتکبشدهباشد.

درواکنشبهعدماحرازصالحیتها

جهانگیری:انتخابات
باید رقابتی باشد

معاون اول رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان عضو
فراکسیوندیپلماسیومنافعملیمجلس بابیاناین
که گاهی منافع ملی کشور قربانی اختالفات سیاسی
می شود ،افزود :انتخابات باید حتم ًا رقابتی باشد به
گونهایکههمهمردماحساسکنندکاندیدایجریان
و تفکر مد نظر آن ها نیز در انتخابات حضور دارد .به
گزارشایسنااسحاقجهانگیری دراینجلسه بااشاره
به موضوع رد صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس
گفت :داوطلبانی که رد صالحیت شده اند و احساس
میکننداینردصالحیتحقآنهانبودهاست،بایددر
فرصتوزمانتعیینشدهاعتراضاتخودرابهشورای
نگهبان مطرح کنند چرا که گاهی با مذاکره و توضیح،
برخی ابهامات ایجاد شده ،برطرف می شــود.وی با
تاکیدبراینکهانتخاباتمجلسپیشروهرچهباشکوه
تربرگزارشودومشارکتمردمگستردهترباشد ،قطع ًا
به منافع ملی و انسجام ملی کشور کمک خواهد کرد،
گفت:همهماوظیفهداریمبرایبرگزاریهرچهباشکوه
ترانتخاباتپیشروتالشکنیم.درهمینحالاعضای
دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت در جلسه هفتگی خود
ضمن انتقاد شدید از رد صالحیت اکثریت نامزدهای
حــزب ،تعداد زیــادی از نامزدهای شاخص جریان
اصالحات و بیش از نصف نمایندگان عضو فراکسیون
امید در هیئتهای نظارت تصریح کردند  :با توجه به
شرایطروزکشوروفشارهایظالمانهخارجی،بهترین
راه مقابله با این هجمهها ،اتحاد و انسجام داخلی و
مشارکتباالیمردمدرانتخاباتاست.
درهمین حال خبرگزاری فــارس گــزارش داد که از
روسای کمیسیون های تخصصی مجلس ،صالحیت
شش رئیس تایید شده اما صالحیت شش رئیس دیگر
تایید نشده است و دو رئیس نیز داوطلب انتخابات
مجلس یــازدهــم نشده انــد .بــراســاس ایــن گــزارش،
زاهــدی ،ذوالنوری ،محمدی ،ملکشاهی ،جعفرپور
و رضایی کوچی روسای کمیسیون هایی هستند که
صالحیتشانتاییدشدهوعزیزی،حضرتی،حسنوند،
تاجگردون،اکبریانوکولیوندروسایکمیسیونهایی
هستندکهصالحیتشانتاییدنشدهاست.

دادستانکلکشور:دولتهرچهسریعترسفیرانگلیسرا اخراجکند

ظریف:انگلیسکورکورانهدرماجراجوییتروریستیآمریکامشارکتمیکند
اکــبــری -دادســتــان کــل کشور حضور سفیر
انگلیس در تجمعات اخــیــر در تــهــران را
«مفتضحانه»ونشاندهندهمدیریتاینتجمعات
توسطعناصرخارجازکشوردانستوباتاکیدبر
این که حضور سفیر یک کشور در کشوری دیگر
و در جمع غیرقانونی تعدادی هنجارشکن به
هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست و این اقدام
قابل تعقیب اســت گفت :ما از دولــت محترم
انتظارداریمدراولینفرصتبرایاخراجچنین
آدم قانون شکنی اقدام کند .به گزارش فارس،
حجت االسالم منتظری روز گذشته در حاشیه
همایشسراسریمراکزداوریاتاقتعاونایران
افــزود :به نظر ما این اقــدام سفیر قابل تعقیب
بینالمللی هم است که یک سفیر بدون داشتن
مجوز در یک جمع غیرقانونی حضور یابد و بعد

هم بهانه بیاورد که من برای اظهار همدردی
با کشته شدگان حادثه سقوط هواپیما در این
جمع حضور داشته ام .سخنی که یک دروغ
غیرقابل قبول است .درهمین حال به گزارش
خبرنگارپارلمانیخراسان،مجلسروزگذشته
عــاوه بر تهیه طرح کاهش روابــط سیاسی با
انگلیس با قید دو فوریت ،وزیر خارجه را برای
ارائه توضیحاتی دربــاره رفتار سفیر این کشور
به کمیسیون امنیت ملی فراخواند .ابوالفضل
ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس که از تهیه این طرح دو فوریتی خبرداد،
گفت که براساس این طرح ،روابط سیاسی با
انگلیس از سطح وزارتخانه تا سطح کنسولی
کاهش می یابد .همچنین عبدالرضا مصری
به عنوان رئیس جلسه علنی دیروز مجلس در

▪فارس:صالحیت 6رئیسکمیسیونتاییدنشد

واکنش به تقاضای نمایندگان بــرای بررسی
علت حضور سفیر انگلیس در تجمعات غیر
قانونیگفت:هفتهآیندهکمیسیونامنیتملی
باحضوروزیرخارجهعلتحضورسفیرانگلیس
درتجمعاتراموردبحثوبررسیقرارمیدهد.
▪ظریف :انگلیس کورکورانه در ماجراجویی
تروریستیآمریکامشارکتمیکند

همچنین به گزارش ایرنا ،محمدجواد ظریف
وزیــر خارجه کشورمان در توئیتی با بیان این
که «انگلیس طوطیوار از خط آمریکا تبعیت
و کورکورانه در ماجراجویی تروریستی آن در
منطقهمشارکتمیکند»افزود:آخرینباریکه
انگلیستوسطآمریکابهرسواییکشیدهشد،در
جنگعراقبود.نتیجهچهبود؟

▪بیانیه شدید اللحن وزارت خارجه علیه
انگلیس

شامگاه دوشنبه نیز ،وزارت خارجه در بیانیه ای
شدید اللحن ضمن محکومیت شدید اظهارات
نخست وزیر و وزیران امور خارجه و دفاع رژیم
انگلیس دربــاره اقــدام تروریستی ترامپ در به
شهادترساندنسردارسپهبدقاسمسلیمانی،
ابومهدی المهندس و همرزمان ایشان به لندن
هشداردادکههرخطایجدیدانگلیسباواکنش
شدید و متناسب ایــران مواجه خواهد شد و
مسئولیتکلیهعواقبآنبرعهدهدولتانگلیس
است .بیانیه ایران با یادآوری سابقه استعماری
انگلیس در منطقه اضافه کــرده است  :زمان
دخالت سفرای انگلیس در امور داخلی دیگر
کشورها و ایجاد تفرقه و دامن زدن به منازعات
داخلیمدتهاستبهسررسیدهوانگلیسباید
این قبیل اقدامات مفتضحانه را کنار بگذارد و
بدانند از دورانی که آفتاب در امپراتوری بریتانیا
غروبنمیکرددهههاگذشتهاست.
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دست مهربان ملت
بر سر پدافند هوایی
اینروزهاملتایرانونیروهایمسلحماداغداریک
فاجعهبزرگهستندکهاینباربایکخطایانسانی
شکلگرفتهومتاسفانهاینخطانیزدربخشپدافند
هواییکشوربودهاست.دراینکهبایدباسرعتباال
والبتهدقتکامل،تمامعواملمقصردراینفاجعه
شناساییوبهدلیلبزرگیاشتباهشانوتاثیریکه
بر جریحه دار شدن احساسات یک ملت و آبروی بر
بادرفتهیککشورداشتهاندمجازاتشوندحرفیو
تردیدینیستهمچنانکهمقاماتمطلعازپیگیری
های گسترده در این زمینه و بازداشت حداقل 15
نفر و بازجویی از عده بیشتری در سه روز گذشته
خبرمیدهند.امانکتهمهمیکهدراینمیاننباید
فراموش کرد خدمات بزرگی است که مجموعه
پدافندهواییکشورچهدرارتشوچهسپاهداشتهو
دارند.همهمیدانیمامروزبیشترحجمجنگهادر
حمالت هوایی به وسیله موشک ها و هواپیماهای
نظامیخالصهشدهوحتیعملیاتهایشناسایی
نیزبرخالفگذشتهنهچنداندورباپهپادهایفوق
پیشرفته صورت می گیرد  .در این شرایط و با توجه
بهحضوردشمنانفرامنطقهایورقبایمنطقهای
که چندان دل خوشی از جمهوری اسالمی ندارند
در کمترین فاصله با ایران عزیز  ،ناگفته پیداست
که پدافند هوایی پیشانی این دفاع در برابر تهاجم
احتمالی به کشور خواهد بود و برخورد با مقصران
این فاجعه و اصالح امور به گونه ای که هرگز چنین
مصیبتی تکرار نشود نباید باعث خدشه دار شدن
جرئت تصمیم گیری و شهامت این نیروها شود .
نگارنده به دلیل تولید ویژه نامه هسته ای و بازدید
از سایت های متعدد هسته ای در نقاط مختلف
کشور شاهد بودم که این عزیزان در گرما و سرما و
در بدترین شرایط محیطی و کمترین امکانات به
پاسبانیازحریمحساسترینتاسیساتراهبردی
کشور مشغول بودند و البته به این نقش مهم خود
افتخارمیکردند.اینروزهاهممیگذردواینداغ
در کنار سایر داغ های ما کوله باری از تجربه و درس
را به همراه می آورد اما تضعیف چنین نیروی مهم
و اثرگذاری می تواند در روز و لحظه واقعه خسارت
های بزرگ تر از فاجعه اخیر به همراه داشته باشد .
نیروهای زحمت کش پدافند هوایی امروز نیازمند
دستمهرباناینملتبزرگوارهستندبرایاینکه
بدانندماقدرزحماتشانرامیدانیموهمهعوامل
موثردرحفاظتازحریممقدسایرانعزیزرامقصر
اینخطایبزرگنمیدانیم.
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خارج از دستور
محمد اکبری

مجلس با اولویت طرحی درباره
شفافیت رأی نمایندگان مخالفت کرد
در جریان بررسی آیین نامه داخلی مجلس،
بهارستان نشینان با در اولویت قــرار گرفتن
طــرح الــحــاق دو تبصره بــه م ــاده  ۱۱۹آیین
نــامــه داخ ــل ــی مــجــلــس ،مــخــالــفــت کــردنــد.
متقاضیان ای ــن ط ــرح در تــوضــیــح آن اعــام
کردندکه تصویب این طرح منجر به انضباط
مجلس شــده و مشارکت نمایندگان در رأی
گیری ها شفاف می شود و مخالفان آن هم اعالم
میکردند که بررسی طرح مذکور در شرایط
فعلی اولویت جامعه نیست.

