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مسجد جامعی :برای وحدت اصالح طلبان
نامزد ریاست شورا نمی شوم

...

ویژه های خراسان
خبر خوش برای مشاوران بدون لیسانس
در دولت
بر اســاس ابالغیه جدید یک نهاد مسئول به تعدادی از
سازمان ها و ادارات دولتی ،با اشاره به ابهامات این دستگاه
ها مبنی بر شرط دارا بــودن مــدرک تحصیلی بــرای اخذ
مشاوره از اشخاص ،اعالم شده با توجه به این که بر اساس
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ، ۴۴برخی سازمان
ها مجاز هستند از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان و
اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کنند ،با عنایت به این
که استفاده از خدمات فنی و تخصصی منحصر به داشتن
مدرک کارشناسی نیست ،لذا اشخاص مربوط باید مدارک
الزمبرایداشتنصالحیتفنیوتخصصیراداشتهباشند.

مجوز ویژه دولت به استان ها برای تامین
نیروهای شرکتی
در حالی که بر اساس بخشنامه اواخر سال  1392دولت،
تاکیدشدهبودقراردادهایمنعقدهباشرکتهاجهتسامان
دهینیروهایشرکتیازطریقفراخوانعمومیمنعقدودر
صورتعدممراجعهمتقاضیانواجدشرایط،ترکتشریفات
مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و صرفا تایید
معاونتوقتتوسعهمدیریترئیسجمهورامکانپذیراست،
بر اساس تصمیم جدید دولت ،اعالم شده در راستای آسان
سازی فرایند تامین خدمات مورد نیاز دستگاه های دولتی،
اختیارتاییداینمناقصههابهاستانهاواگذارشد.

...

در حاشیه
حبیبی:فعالمستقلواردانتخابات۹۸میشویم
ایسنا -محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه با بیان
این که فعال مستقل وارد انتخابات  ۹۸میشویم گفت :اگر
موتلفه اسالمی میخواهد برای انتخابات سال ۱۳۹۸
تاثیرگذار باشد ،باید به تعداد کل نمایندگان مجلس
کاندیدای شناخته شده معرفی کند.

وزارت کشور ۱۵۱ :پست مدیریتی وزارت
در اختیار زنان است
فارس -پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور در اطالعیه ای
درباره حضور زنان دراین وزارتخانه اعالم کرد :در ستاد
وزارت کشور و استانداری ها تعداد  ۱۵۱پست سازمانی
شامل معاون استاندار ،مشاور وزیــر ،فرماندار و ...به
کارکنان زن واگذار شده است.

مهر -مسجدجامعی در توئیتی اعالم کرد به محسن هاشمی گفتم دوره چهارم شورا برای وحدت اصالح طلبان نامزد ریاست می شدم و امروز به همین دلیل
تمایلیبهنامزدیندارم.دراینبارهخلیلآبادیمنتخبشورایپنجمبابیاناینکهباانصرافمسجدجامعیشانسمحسنهاشمیبرایریاستشورابیشترشده
است،افزود:گزینههایرئیسشورایشهراحتماالچهارشنبه بررسیمیشود.گفتنیاستهماکنونالویریریاستسنیشورایشهرپنجمرابرعهدهدارد.

پاسخهای وزیران پیشنهادی به سوالهای حاشیهدار
ادعای بازجو بودن آذری ،استخدام اقوام رحمانی فضلی و شایعه درباره آوایی

طاهری -فقط دو روز تا شروع جلسات علنی مجلس برای
بررسی صالحیت وزیــران پیشنهادی دولــت دوازدهــم
باقی مانده است ،زمانی که صرف ارائــه برنامه وزیران
پیشنهادی به نمایندگان مجلس خواهد شد تا از روز سه
شنبه که ماراتن  35ساعته برای اخذ رای اعتماد آغاز
می شود ،موافقان و مخالفان با دست پر پشت تریبون
بهارستان بروند .روز گذشته در کنار حضور مداوم وزیران
در کمیسیون ها و فراکسیون های مختلف مجلس ،برخی
وزیران پیشنهادی به سواالت حاشیه دار و جنجالی که
طی روزهای گذشته درباره آن ها مطرح شده پاسخ دادند.
گزارش خبری خراسان را بخوانید.
▪توضیحات رحمانی فضلی؛ از صف های انتخاباتی تا
شایعه استخدام اقوام

عبدالرضارحمانیفضلی
وزیر پیشنهادی کشور روز
گــذشــتــه بـــا حــضــور در
مــجــمــع نــمــایــنــدگــان
خراسان در خصوص این
کــه گــفــتــه مــی شـــود در
انــتــخــابــات ســال جــاری
چهارمیلیونرأیازدست
دادیــم ،گفت :واقعا این
گونه نبوده است ،اگر چهار میلیون نفر رأی نداده باشند و
یک میلیون نفر از این تعداد در تهران باشند ،باید همان
شب انتخابات در تهران هزار کیلومتر صف تشکیل می
شد .رحمانی فضلی گفت :واقعا ارزیابی ما این نیست که
چهار میلیون رأی گرفته نشد بلکه ارزیابی ما  700هزار
نفر بود و با در نظر گرفتن  300هزار نفر که از صبح آمدند
و به علت شلوغی رأی ندادند جمع کل آرا حــدود یک
میلیون نفر می شود .رحمانی فضلی درباره شایعاتی که
در خصوص استخدام اطرافیان و اقوام وی مطرح شده
است ،بیان کرد :وزارت کشور می تواند  38هزار مدیر
داشته باشد شما بررسی کنید حتی اگر یک نفر از اقوام
خــود را استخدام کــرده انــد به من اطــاع دهید .وزیر
پیشنهادی کشور ادامه داد :انتقاد دیگر به من این است که
چرا از بین خراسانی ها ،فرماندار انتخاب می کنم؟ پاسخ
من این است که خراسان بزرگ است و می توان تعداد
زیادی فرماندار در آن پیدا کرد و واقعا این گونه نیست که
بخواهم هم والیتی های خودم را انتخاب کنم .رحمانی
فضلیبابیاناینکهبرادرهمسرمناستاددانشگاهمشهد
است و در آن جا تدریس می کند ،گفت :به دلیل این که
رشتهتحصیلیویبرقوالکترونیکاستبرایاینکهیک
نفر مطمئن جهت نظارت بر روند انتخابات الکترونیکی
داشته باشم از ایشان خواهش کردم که کنترل های الزم

را بر این سیستم داشته باشد .وزیر پیشنهادی کشور ادامه
داد :دیگر بــرادر همسر من در مشهد و شهرهای دیگر
شهردار بوده است و آقای خندان دل ایشان را مامور کرده
تــا کمک کنند .استخدامی در کــار نیست و ایــن ها
سال هاست که استخدام هستند.
▪پاسخ وزیر پیشنهادی دادگستری به شایعات مربوط
به اهل تصوف بودن

بــه گـــزارش خانه ملت،
عــلــیــرضــا آوایـــــی وزیـــر
پــیــشــنــهــادی وزارت
دادگــســتــری هــم کــه به
فــراکــســیــون مستقلین
والیــــی رفــتــه بــــود ،در
بخشی از تشریح برنامه
های خود گفت :تاکید و
تشریکمساعینسبتبه
تحقق اهداف مشترک مانند حقوق شهروندی ،ارتقای
شاخص های حقوق بشر باید مدنظر قرار گیرد به طوری
که پس از  40سال از پیروزی انقالب باید نگاه جدی به این
مباحث کرد تا بتوان پیشرفت قابل توجهی را به دست
آورد .وی همچنین در خصوص سوالی مبنی بر ارتباطش
با اهل تصوف گفت :تاکنون چون در معرض چنین پست
هایی قرار نداشتم چنین مسائلی نیز تاکنون مطرح نشده
است اما طی چند روز گذشته که به عنوان وزیر پیشنهادی
مطرح شده ام از رسانه ها متوجه شدم که درویش هستم.
▪آذری جهرمی :از توئیتر و تلگرام استفاده می کنم

محمدجوادآذریجهرمی
وزیــر پیشنهادی وزارت
ارتباطات و فناوری دولت
دوازدهم نیز در گفت و گو
با خانه ملت با بیان این که
صفحهای در فیس بوک
ندارد؛ نه به دلیل ممنوع
بودن آن بلکه به این دلیل
کــه ایــن فضا مشتری و
مخاطب خود را از دست داده از حضور و فعالیت خود در
شبکه مجازی توئیتر خبر داد ،و درباره این که آیا او هم با
فیلترشکن وارد شبکه مجازی توئیتر میشود یا خیر به
مزاح ،گفت :ما هم مثل شما از امکانات همسایه مان در این
رابطه استفاده میکنیم! وی افزود :روزانه حدود نیم تا یک
ساعت از تلگرام استفاده میکنم .وی در پاسخ به سوالی
مبنی بر نگاه دولت دوازدهــم به موضوع فیلتر تلگرام و
اینستاگرام ،توضیح داد :لزومی بر "فیلتر کردن" یا "در
فیلتر نگاه داشتن" شبکهها نمیبینیم مگر آن که با اصول

فرهنگی تناقض داشته باشند .به گــزارش ایلنا ،آذری
جهرمیهمچنیندرجلسهکمیسیوناجتماعیدرواکنش
به برخی شایعه ها مبنی بر مسئولیت وی در وزارت
اطالعات در حوزه شنود نیز گفت :کشور به شنود نیاز دارد
زیرا با موضوعات و مشکالت امنیتی روبه رو است؛ در این
رابطه شنود قانونی داریم و قانون را مجلس مصوب کرده و
در ماده ۱۵۰قانون آیین دادرسی کیفری تشکیالت شنود
بررسی شده که تشکیالت شنود باید در ادارات کل تمامی
دادگستریها ایجاد شود و قاضی آن نیز رئیس قوه قضاییه
است .وی افــزود :در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را
نداشتم بلکه مسئولیت زیرساختهای فنی ساخت
تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشتم و این را
افتخار میدانم .همچنین به گــزارش انتخاب ،محمود
صادقی نیز با اشــاره به جلسه هیئت رئیسه فراکسیون
شفاف سازی با وزیر پیشنهادی ارتباطات نوشت  :آذری
جهرمی آمادگی اش را برای جلسه حضوری با کسانی که
گفته اند او از آن ها بازجویی کرده اعالم کرده است.
▪ظریف :حوزه همسایگان و دیپلماسی اقتصادی از
مهم ترین اولویت های وزارت امور خارجه است

محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه در جلسه
فراکسیون امید ،حوزه همسایگان و دیپلماسی اقتصادی
را از مهم ترین اولویت های وزارت امور خارجه دانست

...

گفت و گو

وافزود:تاپیشازاینهیچ
سهمیه ای در معادالت
بین المللی درباره سوریه
نداشتیم امــا اکــنــون ما
تعیین کننده برگزاری
جلسات و اعضایی که می
توانند در ایــن جلسات
حاضر شوند هستیم.
▪توضیحات علوی درباره اولویت های وزارت اطالعات
در دولت دوازدهم

بهگزارشخانهملت،سید
مــحــمــود عـــلـــوی وزیـــر
پــیــشــنــهــادی اطــاعــات
هــم در حاشیه نشست
فراکسیون امید مجلس با
وی گــــفــــت :وزارت
اطالعات در دولت جدید،
بـــــرای جــامــعــه خــــود و
نیروهای درون نظام و
شهروندان آسایش ،آرامش ،امنیت و تعبیه بسترهای رشد
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،رسانه ای ،علمی ،انرژی و
تربیتی را در اولویت کار قرار خواهد داد.

خبر مرتبط

درخواست از روحانی برای شفاف سازی دارایی وزیران پیشنهادی
رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس طی نامهای به رئیس جمهور خواستار
اعالم صورت اموال وزیران پیشنهادی به نمایندگان مجلس پیش از زمان رای اعتماد به وزیران شد .به گزارش ایسنا،
محمود صادقی در این نامه خطاب به دکتر روحانی با اشاره به نقش شفافیت وضعیت مالی مسئوالن دولتی در ایجاد
و تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از امکانات عمومی و موقعیتهای حاکمیتی و حسب
تکالیف مختلف قانونی ،تأکید کرد« :از جناب عالی درخواست میشود به وزیران محترم معرفی شده تکلیف بفرمایید
اطالعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود ،همسر و فرزندانشان به ویژه فعالیتهایی که زمینه تعارض
منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و اختیارات حاکمیتی فراهم می کند را در اختیار نمایندگان قرار
دهند ».صادقی در این نامه خواستار شفاف سازی وزیران پیشنهادی درخصوص شش مورد شده است« :صورت
دارایی وزیر پیشنهادی و همسر و فرزندان ،عضویت در هیئت مدیره شرکتهای خصوصی ،عضویت در هیئت مدیره
شرکتهای دولتی ،وضعیت اشتغال وزیر در بخش خصوصی ،عضویت در هیئت مدیره تشکلهای صنفی و هرگونه
قرارداد مشاوره یا پیمانکاری با دستگاههای دولتی یا عمومی غیر دولتی ».موضوع ارائه لیست اموال مسئوالن از
موضوعاتی بوده است که همواره مورد چالش و سؤال مردم و رسانه ها بوده است .قانون رسیدگی به دارایی مقام
ها ،مسئوالن و کارگزاران پس از مدت ها بررسی در سال  94در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب
رسید .محمدباقر قالیباف نیز در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در مناظره های انتخاباتی ضمن اعالم اموال خود
و خانواده اش از سایر نامزدها نیز خواست که اموال خود و خانواده شان را منتشر کنند.

فتاح :دیگر همه فرصت ها برای احمدی نژاد
ازدست رفته است

خواهید دید که از کمک به آقای روحانی
فروگذاری نخواهیم کرد

وزیر نیرو در دولت نهم و رئیس فعلی کمیته امداد امام
خمینی(ره) در مصاحبهای ضمن هشدار درباره برخی
از رفتارهای ساختارشکنانه اطرافیان احمدینژاد تأکید
کرد :حرکتهای تند افراطی جواب نمیدهد ،نظام هم
نشان داده که قدرتمندتر ،صبورتر و جدیتر از آن است که
در مقابل چنین حرکاتی ،هرکسی که باشد،کوتاه بیاید.
به گــزارش خبرآنالین ،پرویز فتاح با انتقاد از ثبتنام
احمد ینژاد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری گفت:
رفتن آقای احمدینژاد به وزارت کشور و ثبتنام کردن
در انتخابات کار درستی نبوده چون رهبری معظم نهی
فرموده بودند.
وی افــزود :انتظار داشتیم که آقای احمد ینژاد و حلقه
اطــرافــشــان تمکین م ـیکــردنــد .بــه نــظــرم یــک اشتباه
استراتژیک کردند .چون رهبری معظم گاهی نظراتی
که میدهند  ،پدرانه است .اگر تایید نشدن صالحیت
ایشان مطرح نمیشد ،االن چه فضایی درباره ایشان بود؟
فرصتی برای آینده او بود ولی االن دیگر همه فرصتها
برای احمدینژاد ازدسترفته است .این حرکت به کلی
خیلی خردمندانه و منطقی ارزیابی نمیشود.
وزیر دولت نهم درباره رفتار اطرافیان احمدی نژاد تصریح
کرد :بعضی از اطرافیان ایشان هم در معرض اتهام هستند
مثل بعضی از اطرافیان آقای روحانی که ممکن است چنین
شرایطی را داشته باشند .به نظرم این قانون است و همه
باید تمکین کنیم .قوه قضاییه ،مدرک و استدالل دارد.
وکیل وجود دارد ،فرصت دفاع هست .با تندروی کار پیش
نمیرود ،اوضاع بهتر نمیشود .تجربه این را نشان میدهد
که باید تمکین کنند و از رفتارهای تند و ساختارشکن هم
پرهیز کنند.
فتاح با اشاره به اظهارات مطرحشده پس از آزادی بقایی از
زندان نیز افزود :حرکتهای تند افراطی جواب نمیدهد،
نظام هم نشان داده که قدرتمندتر ،صبورتر و جدیتر از آن
است که در مقابل چنین حرکاتی ،هرکسی که باشد،کوتاه
بیاید .نظام کوتاه نمیآید و طرف مقابل است که محکوم
به شکست یا قبول بعضی از شرایط میشود .رئیس کمیته
امداد امام خمینی(ره) با اشاره به درخواستهای صورت
گرفته از وی برای حضور در انتخابات اخیر بیان کرد:
احساس میکنم این که کاندیدای ریاست جمهوری نشدم
اشتباه نکرد هام ،نهتنها ضرری نکرد هام بلکه احساس
میکنم که واقع ًا سود بــردم که این کار شرافتمندانه و
باارزش را ادامه میدهم.
▪خواهید دید ما ازنظر کمک به آقای روحانی فروگذاری
نخواهیم کرد

فتاح در بخش دیگری از سخنانش با اشــاره به پیروزی
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری گفت :واقع ًا آقای
روحانی راه سختی در پیش دارد .یعنی اداره کردن این
مملکت با این اوضــا عواحــوال سخت است .هر کس که
رئیسجمهور میشد راه سختی در پیش داشــت و راه
همواری ازنظر اقتصادی ،مسائل منطقهای و بینالمللی
و چالشهایی که هست در پیش نیست .تنها راه هم این
است که همه کمک کنند .اعتقادم این است که واقع ًا باید به
آقای دکتر روحانی رئیسجمهور کشور جمهوری اسالمی
ایران کمک کرد .شما خواهید دید ما ازنظر کمک به آقای
روحانی فروگذاری نخواهیم کرد .کما این که قب ً
ال هم این
رویه ما بوده و آقای روحانی هم ابراز رضایت کردهاند .االن
هم همین خواهد بود.

...

کوتاه از سیاست
 3شکایت دولت از یک نماینده
فــارس-ابــطــحــی نماینده خمینیشهر
درمجلس ،درباره  ۳شکایت دولت از خودش
گفت :یک شکایت درباره نقش آقای روحانی
در شورای عالی امنیت ملی در قبال صدور حکم حصر برای
سران فتنه  88است.دیگری ناظر به این جمله بود که چرا
سران فتنه در حصر از بیشترین امکانات رفاهی برخوردارند
وسوم نقل قولم از آقای نهاوندیان مبنی بر این که دالر به
هفت هزار تومان خواهد رسید ،نیز موجب شکایت دولت از
بنده شده است .
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