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تازه های مطبوعات
••شرق-این روزنامه نوشت:ضرغامی ،نیکزاد،
محسنرضاییوپرویزفتاحهمواردگزینههای قابل
بررسیجبههپایداریشدند.
••اعتماد-این روزنامه با اشــاره به فرمولی که به
تازگی کارشناس صدا و سیما برای مقابله با گرانی
ارائه داده ،نوشت :تشویق به «قناعت» آن هم به این
شکلدررسانهملی،نهتنهابهادامهناتوانیدرمدیریت
بازارهادامنمیزندومقصرمشکالترانهمسئوالن
کهزیادهخواهیمردمجلوهمیدهد؛بلکهدهکهای
کمدرآمدرادرمقابلبیماریهاآسیبپذیرترمیکند.
••وطن امروز-این روزنامه نوشت :والیتی ،مشاور
امور بینالملل رهبر معظم انقالب در دیدار سفیر
جدید سوریه در ایــران ،پیام احوالپرسی و آرزوی
سالمتی رهبر انقالب برای رئیس جمهور سوریه
را به وی ابالغ کرد .بشار اسد چندی پیش به کرونا
مبتالشدهبود.

انعکاس
••جهان نیوز نوشت:مدافعان حــرم «مهدی
بختیاری»و«مجتبیبرسنجی» درمنطقهالمیادین
سوریه به شهادت رسیدند .گفتنی اســت شهید
برسنجیازاهالیسوادکوهوشهیدبختیاریساکن
شهرستاناسالمشهربودند.
••مــشــرق نــیــوز نــوشــت:فــرهــنــگــی سخنگوی
هیئت رئیسه گفت:حقوق نمایندگان حدود 10
تا12میلیون تومان است،هزینه دفاتر و کارمندان
دفاترنمایندگان در حساب جداگانه ای غیر از کارت
دریافت حقوق ،در اختیار نمایندگان قرار می گیرد
و آن ها این مبلغ را صرف هزینه دیگری یا موضوعات
شخصی نمی کنند،همه نمایندگان از حق مسکن
استفادهنکردند.
••خبرآنالین نوشت:محسن رضایی در پاسخ به
سوالیدربارهائتالفباسعیدمحمدگفت :مادراین
انتخابات ،نیاز به یک دولت قوی و کارآمد داریم لذا
از هر نوع رایزنی استقبال میکنیم و امیدواریم اکثر
داوطلباندرکابینهدولتآیندهحضورداشتهباشند  .
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تهران اذانظهر12:13

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

غروبآفتاب 18:14

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 :

اذانمغرب  18 :32نیمه شب  23:30اذانصبحفردا 4:47

خداحافظیزودهنگامجهرمیوغرضیازانتخابات

پرونده عنابستانی به کجا رسید؟

انتخاباتریاستجمهوریرامصوبکرد

سربازراهور:نهتنهاتشویقنشدمبلکهدربدترینجایممکن 4ساعتاضافه
خدمتمیکنم!

مجلسشرطحداقلسن ۴۰سالوحداکثر۷۵سالتمام،هنگامثبتنامدر

توکلی-چهار ماه قبل بود که کلیات طرح اصالح
قانونانتخابات درصحنعلنیمجلسبهتصویب
رسید .طرحی که در ماه های نخستین آغــاز به
کار مجلس یازدهم ،استارت آن زده شد و کنار
گذاشتن الیحه اصالح قانون انتخاباتی در همان
ابتدا واکنش اهالی خانه ملت را به همراه داشت.
در این میان ،تعیین محدودیت سنی  45تا 70
پرحاشیه ترین مــاده ایــن طــرح جنجالی بــود.
عــددی که البته روز گذشته و بــرای تامین نظر
شــورای نگهبان دستخوش تغییراتی شد و در
نهایت «حــداقــل سن  40ســال تمام شمسی و
حداکثر سن  75سال تمام در هنگام ثبت نام» به
تصویب رسید .محدودیتی که در صــورت تایید
نهاییاینتغییرتوسطشوراینگهبان باتصویبآن
چهره هایی همچون محمدجواد آذریجهرمی از
حضوردرانتخاباتریاستجمهوریمنعشدهاند.
مسئله ای که البته با واکنش جهرمی نیز همراه
شده و او با اشــاره به قانون محدودیت سن برای
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفته بود
که « پیامبر در  ۴۰سالگی به بعثت رسید و مجلس
میخواهد حداقل شرط سنی بــرای شرکت در
ریاستجمهوریرابه ۴۵سالگیبرساند».جالب
آن که سعید محمد ،فرمانده قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیا -که این روزها از شمار کاندیداهای
انتخابات 1400یادمیشود-با 52سالسنیکه
داردهمچنانشانسحضوردرانتخاباتراخواهد
داشتولیباتوجهبهقیدوقیوددرنظرگرفتهشده
برایکلیدواژهرجلسیاسی،کارسختیبرای عبور
از سد شورای نگهبان خواهد
نطورکهعلیرضا
داشت؛هما 
زاکـــانـــی در انــتــخــابــات
ریــاســتجــمــهــوری
س ــال  92از ســوی
شوراینگهبانرجل
سیاسی شناخته

نشد و از گردونه انتخابات کنار رفت .ازسوی دیگر
هم سید محمد غرضی کاندیدای دو دوره قبل
ریاستجمهوریکههمینچندوقتقبل ازتمایل
جدیخودبرایحضوردرانتخاباتخبردادهبودو
هم اکنون نزدیک به 80سال دارد ،با نهایی شدن
این قانون از گردونه رقابت ها حذف خواهد شد.
البته نباید از یاد برد در همان زمانی که مجلس در
حالتعیینمحدودیتسنیوتصویبکلیاتطرح
اصالح قانون انتخابات بود ،تعدادی از نمایندگان
مجلسباتصویباینطرح مخالفبودند.تعدادی
از مخالفان این طرح ،معتقد بودند که تعیین بازه
سنی  ۴۵تا  ۷۰سال برای حضور افراد در خانه
دولــت شائبه سیاسی کــاری انتخابات را مطرح
خواهد کرد .آن ها همچنین براین باور بودند که با
تصویب طرح موجود  ،مشکالت کیفی انتخابات
همچون ابهامات تعیین مصادیق رجل سیاسی
در قانون انتخابات حل نخواهد شد و تنها مسائل
َکمیاینقانونازجملهصفوفعریضوطویلثبت
نام انتخابات ریاست جمهوری را رفع می کند .اما
از سوی دیگر موافقان تصویب این طرح را بسیار
ضروریدانستندوعقیدهداشتندتصویباینطرح
پایان بخشی به حاشیه های پیش آمده زمان ثبت
نام و پخته تر شدن کاندیداهای انتخابات خواهد
شد .اگرچهکمترازسهماهدیگربهانتخاباتمانده
اما این طرح هنوز تا نهایی و قانونی شدن مسیر
زیادی را باید طی کند در عین حال اما برخی از
تحلیلگرانمعتقدنداگرمجلسمصممدراصالح
قانون است بهتر است که به سراغ الیحه
جامعقانونانتخاباتکهپیشترتوسط
دولت به مجلس ارائه شده ،برود و این
اصالحاترابهصورتیکجاوکامل
انجامدهدتاهموارهدرآستانه
هرانتخاباتیشاهدتصویب
قوانین جدید در این باره
نباشیم.

مــجــاور-از روزی که علیاصغر عنابستانی؛
نمایندهمجلسبهاکبرعابدیسربازراهورسیلی
زد نزدیک به دوماه میگذرد؛ همان موقع بود
که در کنار قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان
مجلس،ناجانیزبهاینحادثهواکنشنشانداد
و سردار مهدی حاجیان مسئول روابط عمومی
نیروی انتظامی گفت که فرمانده ایــن نیرو
برحمایت از حقوق سرباز وظیفه و پیگیری این
موضوع تاکید کرده است ( «:پس از انتشار خبر
سیلی نماینده مجلس) سردار حسین اشتری
بالفاصلهدستورویژهایبرایحمایتازحقوق
سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع از طریق
معاونت حقوقی و بازرسی ناجا صادر کرد ».اما
اکنون با گذشت این مدت نه تنها خبری از به
نتیجه رسیدن پیگیری های حقوقی این ماجرا
نشده است بلکه استوری های منتسب به این
سرباز حکایت از چیز دیگری دارد .چندی قبل
شایعهشدهبودکهاکبرعابدیازقسمتعملیاتی
پلیسراهوربهخشکشوییمنتقلشدهاست،
شایعهایکهباواکنش فرماندهانتظامیپایتخت
همراهشد.اوگفتهبود«:اینمطلبشایعهاست؛
سربازمدنظرازنیروهایقسمتعملیاتپلیس
راهوربودهوهماینکنیزدرهمانقسمتحضور
داشته و ایفای نقش میکند ».اما استوری روز
گذشتهصفحهاینستاگرامی اکبرعابدیسرباز
راهور حاکی از آن بود که نه تنها او تشویق نشده
بلکهساعاتکاراونیزافزایشپیداکردهاست«:
ایهاالناسمنغلطکردمقانونرورعایتکردم.
خشکشوییراهورچیه؟منبدترینجادرحال
خدمتم ،روزی  8ساعت خدمت نمی کنم12
ساعتخدمتمیکنمکسیسربازیرفتهباشه
اونهماگهراهورخدمتکردهباشهمیدونهکجا
رومیگم».اوهمچنیندریکاستوریدیگربهاین
که تاکنون با علی اصغر عنابستانی  برخوردی
نشدهاست،گالیهکردهونوشتهبود«:حاالشاید
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باورتون نشه ،ولی واقعیته  ،من خیلی وقته که
خودم بی خبرم از پرونده تشکیل شده ،حاال که
یهمدتیگذشتومنمخیلیاذیتشدم،آخرش
با این عنابستانی چی کار کردین؟» در این
میان غضنفر آبادی سخنگوی هیئت نظارت بر
رفتارنمایندگانمجلسنیز اعالمکردهاستکه
نیرویانتظامیبرایبررسیپروندهعنابستانی
و تکمیل گــزارش و تصمیم گیری در این باره
در جلسات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
مجلس شرکت نمی کند «:به علت همکاری
نکردن نیروی محترم انتظامی دربــاره پرونده
برخورد یک نماینده مجلس و سرباز راهنمایی
رانندگی،تصمیمگیریدربارهاینپروندهبرای
هیئت نظارت امکانپذیر نیست .با توجه به
اهمیت کشف واقعیت ماجرا و رسیدگی قاطع
به آن ،الزم است همه افــراد حاضر در صحنه
از جمله سرباز وظیفه مذکور و افسر حاضر در
صحنه و شهود و مسئوالن محترم ناجا حضور
یابند و اظهارات و توضیحات و مشاهدات خود
را ارائه کنند تا هیئت بتواند به تصمیم و جمع
بندی برسد اما متاسفانه تاکنون این همکاری
بامجلسانجامنشدهاستوجزگزارشمکتوب
اولیه،حاضربهحضوردرجلسهبررسیوتکمیل
اطالعاتالزمنشدند».غضنفرآبادیهمچنین
درادامهسخنانخودتاکیدکرد«:هیئتنظارت
بررفتارنمایندگانبهلحاظحقوقیوجایگاهی
نمی تواند کسی را ملزم به حضور در جلسه و
ارائه گزارش کند و لذا به دلیل همکاری نکردن
ناجا فعال امکان تصمیم گیری مجلس در این
باره وجود ندارد ».البته ناجا به طورمستقیم در
اینباره بهدادگستریشکایتکردهوسخنگوی
دستگاه قضا  28بهمن دراین باره اعالم کرده
بود  :این پرونده در دادسرای تهران ثبت شده
است.درصورتیکهنظردادسراصدورقرارجلب
بهدادرسیباشد،پروندهبهدادگاهمیرود.
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ویژه های خراسان
ذرهبینروی«داراییهایزیستی»دولت
یکنهادنظارتیدرنامهروزهایاخیرخودخطاب
به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی ،از آن ها
خواسته است با توجه به اهمیت شناسایی ،ثبت
و ارزش گذاری همه دارایی های دولتی ،مدیران
مربوط باید برای تهیه گزارش های الزم و اعمال
کنترل در باره «دارایــی های زیستی» نهادهای
دولتی و محاسبه استهالک ،عمر مفید و میزان
ارزشآنهادردفاترمربوطاقدامکنندتاازتضییع
احتمالیحقوقبیتالمالجلوگیریشود.

چهره
سرلشکرباقری :ظرفیتانهدامرژیم
صهیونیستیفراهمشدهاست
رئیس ستاد نیروهای مسلح در بخشی از پیام خود
به مناسبت روز پاسدار نوشت «:وقتی کشتی ارتش
سلطنتی بریتانیا  -امپراتور قدرتمند صدها سال
حاکم بر جهان  -خوار و ضعیف تصرف می شود یا
پهپاد جاسوسی و راهبردی رژیم تروریستی ایاالت
متحدهآمریکابرفرازآبهایسرزمینیومیهنیتنها
با یک شلیک ساقط می شود و همچنین دشمنان
منطقهای و فرامنطقهای از گسترش قاعده قدرت
ایران عزیز در غرب آسیا و سواحل مدیترانه به شدت
هراسناک ووحشتزدهمیشوندوقبلازورودبهگام
دوم انقالب ،ظرفیتهای انهدام رژیم صهیونیستی
و به فضل الهی حذف رژیــم جعلی ،کــودک کش و
منحوس از جغرافیای سیاسی منطقه فراهم شده
اســت؛ می تــوان این حقیقت را آشکار ساخت که
این ها توهم و افسانه نیست،
بلکه واقعیتی است که با اراده
وایمانپاسدارانانقالببهنام
ایرانوایرانیضربشده
است/».تسنیم

