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روانچی :هیئت نظارت بر برجام در حال
بررسی تحریم های جدید آمریکاست
ویژه های خراسان
ابطال مصوبه مهم استخدامی دولت با
شکایت سازمان بازرسی
در حالی که بر اساس ابالغیه آبان ماه سال 92
دولت یازدهم ،تاکید شده بود که "به کارگیری
نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی باید
به صورت پیمانی باشد" ،این بند از مصوبه مذکور
با شکایت سازمان بازرسی کل کشور ،به دستگاه
قضایی ارج��اع شد و پس از بررسی های صورت
گرفته ،طی روزهای اخیر و به علت مغایرت با ماده
 57قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  45قانون
مدیریت خدمات کشوری ،ابطال و به مسئوالن
اجرایی اعالم شد.

ابالغیه کابینه درباره سختی معیشت
در گامبیا و بورکینافاسو
بر اساس ابالغیه جدید یک مسئول ارشد اجرایی
به محمد جواد ظریف ،مقرر شده است با توجه به
تصویب درجه بندی "سختی معیشت" مستخدمان
دولتی همچون دیپلمات ها و سفرای جمهوری
اسالمی ایران در خارج از کشور توسط کابینه ،این
افراد در  5گروه از نظر میزان فوق العاده اشتغال
تقسیم بندی شده اند که در سخت ترین گروه ،نام
کشورهایی چون موزامبیک ،گامبیا ،بورکینافاسو،
آنگوال و جمهوری عربی صحرا به چشم می خورد.

در حاشیه
العربیه :با خوردن مکدونالد تفکرات
ایران تغییر میکند!
فارس –العربیه با بیان اینکه با خوردن مکدونالد
تفکرات ایران تغییر میکند! نوشت :طرفداران
توافق میگویند ایران کاالهای غربی را بچشد ،از
تفکرات توسعه طلبانه دست میکشد.

ابتکار :روابط با آمریکا بستگی به
اجرای برجام دارد
فارس-معصومه ابتکار درباره روابط آتی ایران
با آمریکا به گاردین گفت:عملکرد آمریکا در دوره
پسا برجام تعیین کننده طیف بیشتری از روابط
بین تهران و واشنگتن است.

رایزنی الریجانی با حقوقدانان
شورای نگهبان درباره رد صالحیتها
نامه تعدادی از نمایندگان تایید صالحیت شده به آیت ا ...جنتی

یکروزپسازآنکهاعالمشدرئیسجمهورورئیس
مجلس با ش��ورای نگهبان درب��اره موضوع احراز
صالحیتهاگفتوگوخواهندکرد،محمدبیاتیان
نمایندهمردمبیجارازرایزنیالریجانیباحقوقدانان
شوراینگهبانخبردادوگفت«:صحبتکردهانداما
هنوزاقدامیصورتنگرفتهوتصمیمیاتخاذنشده
است ».به گزارش ایلنا نماینده بیجار خاطرنشان
ک��رد :درخواست ما این بود که مشخص شود رد
صالحیت نمایندگان دقیق ًا به چه دلیل بوده است
و ما فکر میکنیم بند یک ماده  ۲۸که مورد استناد
قرارگرفتهمسائلبسیاریرادربرمیگیردوقرارشد
پس از صحبت آقای الریجانی بتوانیم با حقوقدانان
واحیان ًافقهایشوراینگهباندیدارکنیم.نماینده

بیجار تصریح کرد :این دیدار صرف ًا برای بیان دالیل
نمایندگانبودهومعتقدیمشوراینگهبانبهعنوان
یکنهادمستقلبراساسفشارهاوالبیهایسیاسی
نه کسی را تایید میکند و نه کسی را رد صالحیت
میکندوماهمبهاینمسئلهبهعنوانقانونرضایت
داریم،اماتاکیدمیکنیمدفاعیاتمانرامطرحکنیم.
▪▪ابراهیمیان :از وساطت علی الریجانی درباره
رسیدگی به صالحیت تعدادی از نمایندگان فعلی
بی اطالعم

درهمینحالنجاتا...ابراهیمیانعضوحقوقدان
شورای نگهبان در گفت و گو با ایرنا از وساطت علی
الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی درباره

رییس جمهور با قدردانی از رهبر معظم
ان��ق�لاب ب��ه خ��اط��ر ه��دای��ت ه��ا و حمایت
ها نسبت به تیم هسته ای ،گفت :ملت
ای��ران در خ��رداد  92بر وسوسه شیطانی
ناامیدی ،مهر باطل زد .به گ��زارش ایرنا
حجت االس�لام و المسلمین دکتر حسن
روحانی روز گذشته در همایش اج��رای
برجام؛فصلنودراقتصادایران ،افزود:اگر
رییس تیم مذاکره کننده فردی جز دکتر
ظریف بود ،مذاکرات به نتیجه نمی رسید و
قرارگیریدانشمندبرجستهایچوندکتر
صالحی کنار وزیر خارجه ،لطف الهی بود و
یارسومتیممذاکرهکنندهنیزوزیردفاعبود.
روحانی با مرور پرونده هسته ای و تالش

فراخوان مناقصه عمومی

پروژه خط 2قطار شهری مشهد درنظر دارد"خرید جدول،کانیو وتایل بتنی پیش ساخته جهت استفاده در کارگاه دپو پروژه خط2قطارشهری مشهد"را به
تولیدکنندهواجدشرایطواگذارنماید.
بدینمنظورازتولیدکنندگانقطعاتبتنی،دعوتبعملمیآیدجهتدریافتاسنادمناقصهبهآدرس:مشهد،انتهایبلوارطبرسیشمالی
جنبکالنتری،ستادپروژهخط2قطارشهریمشهد،مراجعهنمایند.

سایرشرایط:

تلفن32194038:

داخلی 141

-1مدت اجرای کار 75 :روز تقویمی
-2مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه  :تاییدیه استاندارد  ،اساسنامه  ،رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.
تبصره  :پس از تایید بند فوق مبلغ500/000ریال بعنوان هزینه دریافت اسنادمناقصه می بایست به شماره حسابی که متعاقبا اعالم
خواهد شد واریز گردد.
-3تضمین شرکت در مناقصه فوق250/000/000ریال می باشد.
-4هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-5آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری(ساعت )14روز 94/11/05می باشد.

 /94442213ط

فراخوان مناقصه عمومی

پروژه خط 2قطار شهری مشهد در نظردارد"عملیات اجرای جدول،کانیو و تایل بتنی پیش ساخته در محوطه دپو پروژه خط2
قطارشهریمشهد"رابهپیمانکارواجدشرایطواگذارنماید.
بدین منظور از شرکت های دارای ظرفیت آزاد و تجربه کارهای مشابه(حداقل رتبه4ابنیه یا راه)و پیمانکارانی که سابقه
همکاریباپروژهرادارند
دعوتبعملمیآیدجهتدریافتاسنادمناقصهبهآدرس:مشهد،انتهایبلوارطبرسیشمالی،جنبکالنتری،ستادپروژه
داخلی141
خط2قطار شهری مشهدمراجعه نمایند تلفن32194038:
سایرشرایط:
-1مدت اجرای کار 75 :روز تقویمی
-2مدارک الزم برای دریافت اسنادمناقصه  :گواهی صالحیت پیمانکاری  ،اساسنامه ،رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.
تبصره :پس از تاییدبند فوق مبلغ500/000ریال بعنوان هزینه دریافت اسناد مناقصه می بایست به شماره حسابی که
متعاقبا اعالم خواهد شد واریز گردد.
-3تضمین شرکت در مناقصه فوق150/000/000ریال می باشد.
-4هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-5آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری (ساعت )14روز94/11/05می باشد.
 /94442209ط

آگهی پذیرش دستیار در دوره تکمیلی تخصصی
(فلوشیپ )ویتره و رتین

▪▪پایان مهلت اعتراض

همچنین فرصت دری��اف��ت شکایت داوطلبان
نمایندگیمجلسکهصالحیتشانتاییدویااحراز
نشدهبوددرحالیروزگذشتهپایانیافتکهبرخی
ازفعاالنسیاسیدرگفتوگوهاییجداگانهازادامه
رایزنی ها در این باره خبردادند .محسن رهامی
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان در
گفت و گو با ایلنا گفت  :احتما ًال در روزهای آینده
رایزنیهاومالقاتهاییبااعضایشوراینگهبانو
دولتدرراستایرسیدگیبهموضوعردصالحیت
اصالحطلبانخواهیمداشتوکارراازهرسهکانال
جلومیبریم.بهگزارشخراسانروزگذشتهحجت
االس�لام رهامی رییس کمیته انتخابات شورای
هماهنگی جبهه اصالحات و علی مطهری ،حمید
رسایی نمایندگان تهران در مجلس  ،افشین عالء
شاعر ،محسن مهرعلیزاده معاون تربیت بدنی
دولتاصالحاتوحجتاالسالمنوابعضوجامعه
روحانیت مبارز هم جزو رد صالحیت شده های

خیلیها تالش کردند تا وسوسه شیطانی
ناامیدی را بر دلها بنشانند و تبلیغ می
کردند کهمذاکره با دشمن؟! و خیلیها
گفتندهروقتمذاکرهکردیممتضررشدیم
وهیچوقتمذاکرهمارابهجایینمیرساند.
روحانی در ادامه خاطرنشان کرد :برخی
فلسفه بافتند و تاریخ را به استناد آوردند
و گفتند مگر پرهیز از رویارویی و جنگ با
شیطانامکانپذیراست ؟ماراهیجزجنگ
و جنگیدن و وی��ران ک��ردن و وی��ران شدن
نداریم.اماملتمادر 24خرداد 92بهتمام
اینافکاروسخنانمهرباطلزد.حالاینکه
در این مذاکرات 30ماههچهسختیهایی
گذشتبماندبرایکتابخاطراتدرآینده!

انتخابات مجلس برای اعتراض به رد صالحیت
خوددرورزشگاهتختیحاضربودند.حسینکمالی
عضوشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبان نیز
در گفتوگو با ایلنا ،با بیان اینکه به تغییر شرایط
امیدواریم از اصالحطلبان خواست که دچار یاس
نشوند و گفت :ما به تحریم فکر نمیکنیم ،چون به
اصالحآنچهاتفاقافتادهامیدواریم.
▪▪اطالعیه جمعی از احزاب اصالح طلب

بهگزارشخبرآنالین،جمعیازاحزاباصالحطلب
شامل مجمع نیروهای خط ام��ام ،اعتماد ملی،
حزب مردمساالری ،حزب اراده ملت ایران ،جبهه
اصالحطلبان ای��ران اسالمی و ...درای��ن ب��اره با
ص��دور اطالعیهای خواستار «اع�لام صالحیت
واج��دان شرایط قانونی» به منظور رقابت جدی و
مشارکتحداکثریمردمدرپایصندوقهایرای
شدند.درهمینارتباطفارسگزارشدادجمعیاز
نمایندگان مجلس از جمله نادر قاضیپور ،مسعود
پزشکیان،الیاسنادران،غالمرضامصباحیمقدم،
علیرضامحجوب،احمدسالکوحمیدرضافوالدگر
که صالحیت آن ه��ا توسط هیئت ه��ای اجرایی
و نظارت تایید شده است در نامهای به آی �تا...
جنتی دبیر شورای نگهبان درخواست کردند که
فارغ از تمایالت سیاسی نظارتکنندگان خدوم و
کریزبهجایپاالیش
محترمترتیبیاتخاذگرددتاال 
سالیقسیاسیبرایسرندعملاقتصادینامزدها
به ویژه صاحبان پایگاه و جایگاه اجتماعی به کار
گرفتهشودتاانشاءا...مجلسیدرشأنوترازنظام
مستضعفگرای جمهوری اسالمی داشته باشیم.
هم چنین به گزارش ایسنا علی مطهری نماینده
مردمتهراندرمجلسدرنامهایبهشوراینگهبان
نسبتبهردصالحیتشاعتراضکرد.

رئیس قوه قضاییه مطرح کرد

بدیلهایدیگربهجایاعدامبرای
مقابلهباموادمخدر

آیت ا ...آملی الریجانی با اشاره به فضا سازی های مغرضانه رسانه
های غربی در باره صدور احکام اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در
کشور گفت:درکنارادامهروندفعلیمقابلهباقاچاقموادمخدرمیتوان
بهبدیلهایدیگریفکرکردکههممعضلموادمخدردرکشورمهارشود
و هم از اثرات سوء دامنگیر خانوادهها و جامعه کاسته شود .به گزارش
فارس رئیس قوه قضائیه روز گذشته در جلسه ستاد حقوق بشر ،نحوه
مقابله با قاچاق مواد مخدر و صدور احکام اعدام برای قاچاقچیان مواد
مخدررایکیازمصادیققابلبررسیازسویستادحقوقبشربیانکرد
وبااشارهبهاینکهغربیهابابهرهمندیازسیطرهرسانهایخودفضای
حقوقبشریایرانراطوریترسیمکردهاندکهگوییدراینکشور افراد
به راحتی و بدون دادرسی عادالنه اعدام می شوند ،گفت :هم زمان با
اقداماتوبرنامهریزیمناسببرایاطالعرسانیازتالشهایصورت
گرفتهبایدبابررسیدقیقبهاصالحبرخیکاستیهایاحتمالیموجود
در این زمینه پرداخت تا بهانه ای برای هجمه های حقوق بشری علیه
جمهوریاسالمیایراننباشد.

آن سوی سیاست
امیر مسروری
political@khorasannews.com

سیاستمهارایران

روزی که جان اف کندی پیشنهاد یک خط تلفن
سرخ یا همان هات الین را میان واشنگتن و مسکو
داد ،فکر نمیکرد ،روزی همین خط سرخ موجب
نفوذ و ادراک سازی در بدنه دولت ش��وروی شود.
سرنوشتی که به دست پرژنف رقم خورد شاید در
وهله اول جهان را از یک جنگ اتمی نجات داد اما
موجببرقراریارتباطاتبیشتردودولتشدواینکه
سرانجام گورباچف ،رئیس دولت شوروی به آمریکا
مهاجرت کند!با درگیریهای دریایی میان ایران و
آمریکادرخلیجفارس،آمریکاییهاپیشنهادیکخط
سرخدیگررادادندتاشایدراحتتربهبرقراریارتباط
میان آمریکا و ایران و بدون واسطه دست پیدا کنند.
مسکوتماندناینخطارتباطیونفیآنتوسطوزیر
دفاع در سال  90موجب فروکش کردن تب ارتباط
سراندوکشورشد.امامسیرمذاکراتوتماسهای
مکررمسئوالنپروندههستهایباوزرای کشورهای
 5+1و در نهایت تماسها و دیدارهای مستقیم
ظریف و کری برخالف موارد سابق و بدون واسطه با
آمریکاییهانشاندادمیتوانباایرانیهادریکمیز
همنشست.اینمسئلههرچندباتاکیدرهبریصرف ًا
برای موضوع هستهای بود اما زیاده خواهی و مطرح
کردن موضوعات غیر هستهای در طول مذاکرات و
پاسخهای منفی طرف ایرانی به این مطرح شدنها
موجب شد تا آمریکاییها دوب��اره سناریوی خط
سرخامااینبارباعنوانپوششیبرایبررسیمسیر
اجراییشدنبرجامرادردستورکارخودقراردهند.
پس از اتمام مذاکرات هستهای و نهایت امر برجام،
شاهد هستیم آمریکایی ها با عناوین مختلف اعم از
تنشمیانعربستانوایرانوحتیاخیر ًادستگیری
تفنگداران دریایی این کشور با طرف ایرانی تماس
گرفتند و اعالم داشتند این تماسها مفید و سازنده
بود .مسئلهای که شاید در ظاهر اولیه از تنشهای
مختلفجلوگیریکردامامیتواندوسناریورادرپس
اینتماسهادرنظرگرفت:
.1عادیسازیارتباطوسطحدیپلماسیایرانپس
از موضوع سفارت آمریکا در ایران و پروژه بازگشت
آمریکابهایران.
 .2مهار سیاستهای ای��ران در منطقه با قدرت
دیپلماسیومحورتحریمها.
آمریکاییهاباایندوسناریوبرآنهستندتااینطوربه
افکارجهانوداخلایرانادراکسازیوالقاکنندکه
«باگذشتسهدههتنشمیانایندودولت،ایرانیها
مجبور به پذیرش اب��ر قدرتی و نظام بینالمللی
تکقطبی جهان شدند» هدفی که از ابتدای تولد
جمهوری اسالمی ایران همراه با نفی هر نوع نظام
دوقطبییاتکقطبیجهانبوداینباربرآناستبر
ایرانیها تحمیل شود .باید دید در پس این سناریو و
استمرار خط تماس سرخ میان تهران – واشنگتن،
غربیها چه سناریویی را پشت این تماسها دنبال
میکنند .با توجه به بیانات رهبری معظم انقالب
مبنی بر نفوذ و قصد آمریکاییها در استمرار مسیر
مذاکراتدرمسئلهغیرهستهای،حداقلانتظارقطع
آن توسط سیاستگذاران و تصمیم گیران کشوری
است.همانطورکهدرسهدههگذشتهایرانتوانسته
بحرانهای مختلف را مدیریت کند یقین ًا بدون این
خطتلفننیزقادربهمدیریتمسائلپیشروخواهد
بود البته باید دانست تمامی سیاستهای آمریکا در
منطقه بر خالف سیاستهای جمهوری اسالمی
ایران است و نمیتوان تصور کرد این دو دولت در
موضوعات منطقهای به تفاهم و هم رایی برسند .از
سویی باید در نظر گرفت جمهوری اسالمی ایران تا
به امروز در اذهان عمومی جهان بهعنوان یک کشور
ضد استکباری چه در برابر شرق و چه در برابر غرب
شناختهشده است و تغییر این ذهنیت میتواند
خسارتهایفراوانیبهوجههبینالمللیایرانوارد
سازد .باید دید این خط تلفن دفعه آتی به چه منظور
و چگونه به صدا در میآید و این بار آیا باز مسائل
غیرهستهای است یا خیر یا اساس ًا مسئوالن دیگر
پاسخیبهتماسهایآمریکاییهانخواهندداد؟

آگهی توان سنجی
پیمانکار خدمات شهری

شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به انجام
توانسنجی پروژه جداسازی آب شرب از آبیاری فضای
سبز شهر نیشابور به مبلغ 2.500.000.000
ریال اقدام نماید  .لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای
پیمانکاری واجد صالحیت فنی و مالی که دارای
گواهی تایید صالحیت می باشند دعوت بعمل
می آید اسناد و مدارک ذیل را از تاریخ درج آگهی
لغایت پایان وقت اداری مورخ  94.11.1به آدرس
نیشابور  -میدان امام خمینی (ره)  -ساختمان
شهرداری  -طبقه سوم  -دبیرخانه ستاد ارسال
نمایند  .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 051-42233571واحد پیمان و رسیدگی
شهرداری نیشابور تماس حاصل فرمایید .
اسناد و مدارک مورد نیاز :
 اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت گواهی تایید صالحیت ساجات رزومه مستند قراردادهای قبلی پیمانکار وفرم های ارزشیابی
 -لیست ماشین آالت وتجهیزات فنی و پیمانکار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان از بین داوطلبان واجد
شرایط در رشته تکمیلی تخصصی ویتره و رتین یک نفر دستیار را از طریق آزمون کتبی
و شفاهی می پذیرد  .داوطلبان گرامی جهت کسب اطالعات بیشتر از سایر شرایط
به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان واحد
تحصیالت تکمیلی واقع در زاهدان  -میدان دکتر حسابی  -بلوار جنت -پردیس
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان مراجعه و یا در ساعات
اداری با شماره تلفنهای  054-33295716-20داخلی  1295و یا شماره
تلفن های مستقیم  054-33295758و  054-33295801تماس حاصل نمایند
ثبت نام از طریق مراجعه به سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir
زمان  1394.11.3:لغایت 1394.11.17
آزمون کتبی :روز پنج شنبه مورخ 1395.2.30
آزمون شفاهی  1395.2.31:لغایت 1395.3.3
شروع آموزش پذیرفته شدگان 1395.7.1:
م .الف 2611

رسیدگی به صالحیت تعدادی از نمایندگان فعلی
اظهاربیاطالعیکردوگفت:ممکناستباشخص
آیتا...جنتیصحبتشدهباشد.ویهمچنیندر
این باره که آیا قرار است برخی حقوقدانان شورای
نگهبان در مجلس شورای اسالمی حضور یافته و
به اعتراضات نمایندگان فعلی رد صالحیت شده
رسیدگی کنند؟ گفت :چنین تصمیمی در سطح
شوراینگهبانگرفتهنشدهاست.ویافزود:ممکن
است یکی دو نفر از اعضای شورای نگهبان چنین
صحبتی کرده باشند اما می دانم که شورا چنین
تصمیمی نگرفته است و جلسه ش��ورای نگهبان
چهارشنبه(امروز)تشکیلخواهدشد،شایددراین
جلسهدراینموضوعهمتصمیماتیگرفتهشود.

روحانی :برخی برای شکست مذاکرات با هواپیمای اختصاصی به ژنو و وین رفتند
دشمنان در این عرصه گفت :رسیدن به
موفقیت در موضوعی پیچیده که از سوی
استکباروصهیونیسمورقباینااهلوخصم
نااهلطراحیشدهبود،سادهوآساننبود.
افراطیون در واشنگتن و نیویورک همواره
تالشمیکردندتانگذارنداینروزدرتاریخ
ثبتشود.خیلیهاباهواپیمایاختصاصی
به ژنو و وین رفتند و گفتند صبر کنید و چند
ماهدیگربهمافرصتبدهیدتاقیمتنفترا
پایین آوریم و ایران را به زانو در آوریم .رییس
جمهور اضافه کرد  :عده ای هم به سازمان
ملل رفتند و در مجمع عمومی حرف زدند
وبمبرارویتابلوبهنمایندگانمللجهان
نشاندادندوگفتندبهایراناعتمادنکنید.

ایرنا -معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه گفت :هم اکنون هیئت نظارت بر برجام در حال بررسی تحریمهای جدید آمریکا
علیهبرنامهموشکیاستودرصورتیکهاینموضوعنقضبرجاممحسوبشودباآنبرخوردخواهیمکرد .مجیدتختروانچی
افزود :با چشمان باز مراقب و هوشیار هستیم تا ببینیم که آمریکایی ها به تعهدات خود عمل می کنند یا خیر.
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
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سید عباس حسینی  -شهردار نیشابور
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