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قاسمی خطاب به وزیرخارجه بحرین :حقیرتر از
آنید که درباره ایران سخن بگویید

...

ویژه های خراسان
ذره بین نظارتی روی صورت جلسه های
تعهدآور برخی دستگاه ها
بر اساس ابالغیه یکی از نهادهای نظارتی به تعدادی از
موسسات و ادارات دولتی ،از مدیران مربوط خواسته شده
است با توجه به ضرورت بررسی دقیق تر ،به ارسال فهرست
"تفاهم نامه و صورتجلسات تعهدآور" آن مجموعه که از
سال  1390تاکنون منعقد شده اند ،به انضمام اسناد و
مدارک موجود از طرفین قرارداد اعم از حقیقی و حقوقی،
به تفکیک موافقت نامه های داخلی و خارجی آن نهاد ،تا
پایان دی اقدام کنند.

تصویب سامان دهی کارگران فصلی پس از
 2سال معطلی در دولت
طبق ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به
علی ربیعی با اشــاره به درخواست دی ماه سال 1394
وزارت کشور ،اعالم شده وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
موظف است با همکاری نیروی انتظامی و چند سازمان
دولتی ،به تدوین و ارائــه آیین نامه "نحوه به کارگیری و
استفاده از خدمات کارگران ساختمانی و فصلی" به هیئت
دولت تا پایان سال 1396اقدام کند .طبق ابالغیه مذکور،
کمیسیون خاص امور کالن شهرها ،موظف به نظارت بر
اجرای این دستور دولت خواهد بود.

چهره ها و گفته ها

غالمعلی حداد عادل در همایش خورشید والیت
در ایرانشهر گفت :باید خود را برای
انقالب بخواهیم نه انقالب را برای
خود ،انقالب اسالمی ایران برای
تمامی ایرانیان دستاوردهای
بسیار زیادی داشته است.
 /فارس

محمدمهدی زاهدی وزیر علوم دولت دهم با بیان
این که از کسانی که به روحانی رای دادند درخواست
دارم که فرصت بیشتری را به
روحانی بدهند ،افزود :هنوز
از دولــت جدید پنج تا شش
ماه نگذشته و زمان بیشتری
الزم اســت کــه دولــت
روی ریـــل بهتری
بیفتد / .نامه نیوز

فارس-بهرامقاسمیسخنگویوزارتخارجهدرواکنشبهتوئیتسخیفوگستاخانهوزیرخارجهبحریندربارهسرزمینوحکومتایرانگفت:حقیرتروکوچکتراز
ایرانسرفرازومظهرتاریخوتمدنیکهنوپرشکوهاظهارنظرکنید.ویتاکیدکرد:کهندیا ِرایرانبامردمانیاصیلوفرهیخته،داراییکیازکمنظیرترین
آنیدتادرباره ِ
تاریخها،دموکراسیوکابوسحاکمانناکامبحرینودیگرمرتجعینیاستکههنریجزسرکوبخواستاکثریتمردموجنایتعلیهآنان ندارند.

محسن هاشمی :گاهی عیالم می گوید خوب است که رئیس جمهور شوی

واکنش ها به اظهارنظر محسن هاشمی درباره حماسه 9دی
رئیس شورای شهر تهران شنبه شب با حضور در برنامه
تلویزیونی جهان آرا در برابر وحید یامین پور نشست و گفت
و گویی جنجالی با وی داشت .براساس گزارش انتخاب،
محسن هاشمی در پاسخ به کنایه یامین پور درخصوص آی
کیوی باالی خانواده هاشمی گفت :بر خالف آن چه آقای
مرعشی گفتند خانواده هاشمی آی کیوی باالیی ندارند
و ما یک خانواده عادی هستیم .اما در میان ما مهدی به
خاطر رتبه زیر ١٠٠در کنکور ،از بقیه باهوش تر است.
هاشمی در قسمتی از مصاحبه درباره مباحث مربوط به
زلزله خطاب به مجری گفت :توان نظام را زیرسوال نبرید،
این حرف های ضدانقالبی از طرف شما مشکوک است.
وی افزود :ناامید و نگران کردن مردم،ضدانقالبی است،
به جای این حرف ها ،بگوییدچه کارهایی باید انجام شود؟
رئیس شورای شهر تهران درباره احتمال نامزد شدن برای
انتخابات ریاست جمهوری هم گفت :قصدرئیس جمهور
شدن نــدارم .وی با شوخی افــزود« :البته گاهی عیال
میگوید خوبه بشی؛ گاهی زیــردوش چنین فکرهایی
میکنم! اما تا االن چنین قصدی نداشته و نــدارم ».وی
تأکید کرد« :کسانی که که در شهرداری بودند و خواستند
رئیس جمهور شوند عاقبت بخیر نشدند».
▪خواهران و برادرانم در سنی نیستند که من بتوانم
نصیحت شان کنم

محسنهاشمیهمچنیندربخشدیگریازسخنانشدر
خصوص برخی مواضع شاذ برادران و خواهرانش گفت:
برخی اظهارات اعضای خانواده ما اشتباه و غلط است ،اما
بیشتر به خاطر این است که دیگران آن ها را تحریک می
کنند! وی تصریح کرد :درباره خانواده ما مخصوصا برخی
از آن ها درست برخورد نمی شود .محسن هاشمی در
پاسخ به این سوال که آیا شما خواهران و برادران کوچک
تر خود را نصیحت می کنید یا نه؟ گفت :آن ها در سنی
نیستند که من بتوانم نصیحت شان کنم ،یکی از من یک

تصویب  2فوریت طرح شناسایی
بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطین

سال بزرگ تر است و یکی یک سال کوچک تر؛ البته ما
باهم مشورت می کنیم ،به خصوص االن که در زندان به
دیدن مهدی می رویم گاهی پنج نفری آن جا یک ساعت
و نیم همراه مادرم مسائل را بررسی می کنیم .وی افزود:
برخی گفته ها درست نیست نباید گفته شود و اگر الزم
است بیان شود باید در محافل خصوصی باشد نه عمومی؛
ان شاء ا ...بتوانم این مقوله را کنترل کنم که از این جهت
نظام ضربه ای نخورد.

اکبری  -نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح شناسایی
بیتالمقدس به عنوان پایتخت همیشگی کشور فلسطین
موافقت کردند .به گــزارش خراسان نمایندگان مجلس
شــورای اسالمی با  ۱۸۷رای موافق ۱۵ ،رای مخالف و ۹
رای ممتنع از مجموع  ۲۳۵نماینده حاضر با درخواست
طرح الحاق یک تبصره به ماده ( )1قانون حمایت از «انقالب
اسالمی مردم فلسطین» با قید 2فوریت موافقت کردند.
اینطرحباامضای ۶۳نمایندهتقدیمهیئترئیسهشدهبود.

▪9دی با به میدان آمدن   دوستان انقالبی  ،پایان
تظاهرات بود

رئیس شــورای شهر تهران بر نقش بصیرت و موقعیت
سنجی مردم در شکل گیری حماسه  9دی تأکید کرد.
به گزارش فارس و تسنیم ،در پایان سیودومین جلسه
شــورای شهر تهران هاشمی در جمع خبرنگاران به
یماه
سالگرد  9دیماه اشاره کرد و گفت :راهپیمایی  9د 
در ســال  88با فــراخــوان شــورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی در واکنش به اعتراضات بعد از انتخابات سال88
انجام و این موضوع مطرح شد که در آن زمان به تاسوعا
و عاشورای حسینی و ساحت حضرت امام حسین(ع)
توهین شد .دوستان انقالبی به میدان آمدند و پایان
تظاهرات بــود .خبرگزاری تسنیم این فــراز از سخنان
هاشمی را با عبارت «راهپیمایی  9دیماه....پایانی بر
فتنه  88بود» گزارش کرد .اما ایرنا به نقل از هاشمی
نوشت«:خوشبختانه در  9دی دوستداران انقالب به
میدان آمدند و اختالفات را پایان دادند » .محسن هاشمی
افزود :مقام معظم رهبری در آن مقطع با تعریف فتنه بیان
کردند عدهای میآیند در لباس دوست و کارهایی انجام
میدهند که در باطن دشمن هستند و از آن سوءاستفاده
میکنند ضمن این که برخی از دشمنان نیز با لباس
دوســت این کارها را انجام میدهند و ما باید مراقب
باشیم .به گــزارش تسنیم ،هاشمی افــزود« :با بصیرت

و راهنماییهای مقام معظم رهبری فتنه سرکوب و
موقعیتسنجی مردم موجب شد اختالفات لطمهای به
انقالب نزند ».رئیس شورای شهر تهران ادامه داد :در آن
زمان کشورهای فتنهگر خارجی نیز روی آن موج سوار
شدند و عم ً
ال اختالفات را بهسمتی میبردند که انقالب
پیش روی آوردنــد که
زیر سؤال میرفت و مشکالتی را ِ
خوشبختانه امروز در موقعیتی هستیم که این غبارها
برطرف و چهره خیلیها روشن شده است .وی ادامه داد:
در نتیجه میتوان گفت که فتنهای که ایجاد شده بود با
بصیرت کامل رفع شد و ما نیز در این مسیر قرار داریم و
موقعیتسنجی مردم موجب شد این اختالفات لطمهای
به انقالب نزند.
▪واکنش برخی کــاربــران شبکه هــای اجتماعی به
اظهارات هاشمی

اظهارات محسن هاشمی درباره فتنه  88موجب انتقاد
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی شد که برخی از آن
ها را می خوانیم:
* مرزبندیهای سیاسی میان جناحها کمرنگ شده یا

آقای هاشمی جناح سیاسیاش را تغییر داده؟
* مهندس محسن هاشمی یک سیاستمدار معتدل و با
انصافه که افکارش خیلی شبیه مرحوم آیتا ...هاشمیه.
* قرائت معتدلینی مثل حسن روحانی ،ناطق نوری،
علی الریجانی ،محسن هاشمی و ...از انتخابات،۸۸
بحران۹ ،۸۸دی و ...با معترضان ،۸۸اصالح طلبان،
تندروها ،حاکمیت و ...تفاوتهایی دارد.مشکل از جایی
شروع میشود که این حضرات بدون تاکید بر این تفاوتها
و توضیح دربارهاش از ۹دی میگویند.
* گفت و گوی  محسن هاشمی نشان داد که َا َبر پروژه او
رسیدن به  شهرداری تهران است و حاضر است برای آن
هر امتیازی را به طرف مقابل بدهد .البته بعد از آن پروژه
بعدی آغاز خواهد شد ،یک چرخاندن فرمان به سبک
الریجانی بعد از ریاستش بر مجلس به کمک احمدی نژاد!
او را کاندیدای جدی  ۱۴۰۰بدانید.
* وحید یامین پور نیز در توئیت خود راجع به گفت و گو با
محسن هاشمی نوشت« :گفت وگوی امشبم در جهان
آرا با مهندس محسن هاشمی برد-برد بود.سه ماه دیگه
نتایجش رو می بینیم».

وزارت کشور :قرار نیست تمام استانداران دولت یازدهم تغییر کنند
سخنگوی وزارت کــشــور ضمن اع ــام تغییر برخی
فرمانداران تا پایان بهمن  ،اظهار کرد :قرار نیست تمام
استاندارانی که در دولــت یازدهم مشغول به فعالیت
بودند و کارنامه قابل قبولی داشتهاند ،تغییر کنند .سید
سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت :بر اساس
دستور وزیر کشور و در جلسه شورای معاونین ،مقرر شد
تغییرات فرمانداران در دولت دوازدهم ،حداکثر تا پایان
بهمن امسال انجام و در اسفند همایش فرمانداران

...

خارج از دستور

با اشاره به این که تغییرات فرمانداران تا پایان بهمن انجام خواهد شد

سراسر کشور به منظور تبیین سیاستها و برنامههای
دولــت برگزار شــود .رحمانیفضلی وزیــر کشور پیشتر
گفته بود تا پایان شهریور همه استانها تعیین تکلیف می
شوند و استانداران خود را خواهند شناخت .اما دولت از
هفت آذر تاکنون هیچ استاندار جدیدی را انتخاب نکرده
است .گفتنی است از  23استاندار منصوبشده در دولت
دوازدهم 10 ،نفر در دولت یازدهم استاندار بودند که در
ابتدای دولت دوازدهم جابهجا شدند.

...

فلسطین

در همین حال تسنیم نوشت :سخنگوی وزارت کشور در
ن خبر
حالی از تغییر فرمانداران سراسر کشور تا پایان بهم 
داده که هنوز تکلیف خراسان رضوی ،خراسان شمالی،
خوزستان ،زنجان ،سمنان ،قم ،کرمان و همدان مشخص
نشده ،استانداران شان انتخاب نشده و همچنان معلق
مانده است .سامانی سخنگوی وزارت کشور در واکنش به
اینمصاحبهبهباشگاهخبرنگارانگفت:قرارنیستتمامی
استاندارانی که در دولت یازدهم مشغول به فعالیت بودند

و کارنامه قابل قبولی هم داشتهاند ،تغییر کنند .وی با رد
هرگونهبالتکلیفیدراستانهاتأکیدکرد:ابقایاستانداران
دولتیازدهمبهمعنایبالتکلیفینیستوتعدادیاندکاز
تغییراتباقیماندههمدرحالنهاییشدناست.اسماعیل
جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری خود
بااصحابرسانه 19آذرگفتهبوددولتدرچنداستانقصد
تغییر استاندار دارد که با انتخاب این استانداران پرونده
تغییراتبستهخواهدشد.

محمد اکبری

international@khorasannews.com

پیشنهاد یک نماینده به وزیران:حاضرید
ویدئوی منزل خود را منتشر کنید؟
حجت االسالم علیرضا سلیمی نماینده محالت و دلیجان
در مجلس از شفاف نبودن امــوال برخی مقامات به ویژه
وزیــران دولت انتقاد کرد و گفت :مردم حق دارنــد بدانند
مسئوالنشاندرچهخانهایوکجایشهرزندگیمیکنند،
آیا حاضرید ویدئوی منزل مسکونیتان را منتشر کنید؟ چه
کسانی توصیه وامهای هزار میلیونی کردهاند؟ چطور یک
نفر میتواند سهامدار بیش از  ۷۵درصد یک بانک شود.
داراییباالیهزارمیلیاردیبرخیازکجاآمدهاست؟در۳۸
سالگذشتهاگرهرماهیکمیلیارددرآمدداشتندامروزفقط
باید ۴۴۶میلیاردثروتداشتهباشند.قانونازکجاآوردهایم
چرااجرانشد؟

نمایندهتبریز:روزنامهنگاران بازجویی
میشونداما مقاماتمرتبطباقاچاقنه!
شهاب الدین بیمقدار نماینده تبریز در نطق میان دستور با
بیان این که چطور "ریگی" در هوا شناسایی شده و بازداشت
میشوداما"قاچاقچیها"شناسایینمیشوند،افزود:وقتی
روزنامه نگاران را میتوانید بازجویی کنید ،چرا مقامات
و مسئوالن و وابستگان شان را که با قاچاق در ارتباط اند
بازجویی و دستگیر نمی کنید .به گزارش ایسنا ،وی گفت:
مردممیپرسندبرسرکشورچهآمدهکهاحمدینژادکهعامل
بیشترینمشکالتکشوراست،آزادانههراقدامیراانجاممی
دهدوهرحرفیرامیزندولیکسیبااوکاریندارد.درمقابل
رئیسدولت اصالحاتکهدرخشانترینعملکردرادرتاریخ
جمهوریاسالمیایراندارد،درمحدودیتزندگیمیکند.

اصرار اعضای کمیسیون شوراها برعضویت اقلیت های دینی در شوراهای شهر
پروانه مافی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس
شورای اسالمی در تشریح جلسه روز گذشته کمیسیون
متبوعش ،اظهار کــرد :در این جلسه با حضور حقوق
دانان شورای نگهبان طرح عضویت اقلیتهای دینی در
شوراهای شهر و روستا اعاده شده از سوی شورای نگهبان
بررسی شد .وی افــزود :پس از استماع نظر موافقان
و مخالفان طــرح مذکور به رأی نمایندگان گذاشته

شد و اعضای کمیسیون با اکثریت آرا بر مصوبه قبلی
خود اصرار کردند .عضو کمیسیون شوراهای مجلس
تصریح کرد :بنابراین با توجه به رأی اعضای کمیسیون،
طرح عضویت اقلیتهای دینی در شوراهای شهر به
صحن علنی مجلس ارجــاع شد و در صــورت تصویب،
نمایندگان در صحن علنی طــرح مذکور را به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارجاع میدهند.

دعوتالریجانیازچینوپاکستانبرایپیوستنبهائتالفایران
رئیس مجلس با اشاره به نتایج مثبت ائتالف ایران ،روسیه
و ترکیه در منطقه  ،ضمن دعوت از چین و پاکستان برای
پیوستن به این ائتالف ،گفت :باید از اتحاد خود بلوک
قدرتمنددرستکنیم.علیالریجانیکهدرنشستجست
و جوی راهبردهای مشترک برای مبارزه با تروریسم در
منطقهدرپاکستانسخنمیگفت،افزود:ائتالفآمریکادر
افغانستانبراینابودیتروریسموموادمخدربودکهدرهیچ
کدامموفقنبودندوامروزمشکالتموادمخدردرافغانستان
چند برابر شده است اما ائتالف ایران ،روسیه و ترکیه موفق

بودوبهداعشضربهزدند.ویافزود:دراینعرصهاگرچین
و پاکستان کمک کنند توفیقات حتما افزایش مییابد.به
گزارشفارسوخانهملت،الریجانیروسیهوچینرا«ستون
منطقه» توصیف کرد و گفت :آمریکا ایران را تهدید منطقه
میداند،درحالیکهایراندرصفمقدممبارزهباتروریست
است.الریجانی همچنین در دیدار با «ویچسالو والودین»
رئیسمجلسدومایروسیهتصریحکرد:موشکهاییمن
تعدادیموشکاسقاطیاستکهاززمانعلیعبدا...صالح
وجودداشته؛اینهاربطیبهایرانندارد.
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