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آمریکا رئیس بانک مرکزی را هم
تحریم کرد

...

ویژه های خراسان
 4شرط مهم برای تمدید فعالیت کارکنان
قراردادی
با توجه به سواالت و استعالماتی که برخی سازمان ها و
ادارات در خصوص تمدید قــرارداد نیروهای قــراردادی،
انجام کار معین و مشخص در سال 1397از مدیران دولتی
داشته اند ،یک مقام مسئول با ارسال دستورالعملی متذکر
شده است ،تمدید قرارداد این کارمندان مشروط به دارا
بودن مجوز به کارگیری وزارتخانه یا سازمان مربوط و سپس
سازمان اداری و استخدامی ،رضایت از عملکرد ،تامین
اعتبار حقوق و مزایا و ثبت و صدور قرارداد از طریق سامانه
ملی اعالم شده ،مجاز خواهد بود.

اخطار یک نهاد نظارتی درباره مجوزهای
ترک تشریفات
بر اساس بخشنامه یک نهاد نظارتی به تعدادی از مدیران
دستگاه های دولتی و شهرداری ها ،با تشریح این موضوع
که هدف از برگزاری مناقصات ،ایجاد فضای رقابتی سالم
برای انتخاب مناسب ترین تامین کننده کاال یا خدمات و
رعایت اصول شفافیت ارزیابی است ،تاکید شده مدیران
مربوط باید توجه داشته باشند عالوه بر ضرورت قوانین
برگزاری مناقصات و تامین اعتبار الزم بــرای آن ،حتی
المقدور از درخــواســت یا صــدور مجوز تــرک تشریفات
خودداری کنند.

...

چهره ها و گفته ها
آیت ا ...جوادی آملی از مراجع عظام تقلید با بیان
این که دشمنان با اصل دین مخالفت
دارند ،گفت :باید با هوشیاری دو
غده بدخیم «تخلف» و «اختالف»
خــود را دور نگه داری ــم تــا دچــار
تجربه تلخ تاریخی نشویم.
 /رسانیوز
صــادق زیباکالم با اشــاره به این که دولــت احمدی
نــژاد تکرار نمی شود اما کسر قابل توجهی از 24
میلیونی که به روحانی رأی دادنــد ،در انتخابات
ریــاســت جمهوری  1400شرکت
نخواهند کـــرد ،گــفــت :در سال
 1400نامزد جریان اصولگرا
بــا  20میلیون رأی پــیــروز
انــتــخــابــات خــواهــد شــد.
 /نامه نیوز
اســمــاعــیــل دوســتــی
ف ّعال سیاسی اصال حطلب گفت :دعوای آمریکا با
ما ،بر سر انقالب اسالمی است؛ بر سر بمب هستهای
و موشک نیست؛ همه این ها بهانه
است .آمریکا نمیخواهد
نظام جمهوری اسالمی
پـــا بــگــیــرد و در دنــیــا
حــضــور داشــتــه بــاشــد.
 /فارس

تسنیم -وزارت خزانه داری آمریکا ولی ا ...سیف رئیس بانک مرکزی کشورمان را تحت تحریمهای جدید قرار داد .رویترز ،ضمن اعالم این خبر که افراد جدیدی به فهرست
تحریم های ایران اضافه شده اند ،از رئیس بانک مرکزی و معاون بخش بین الملل وی نام برد.همچنین چند تبعه عراقی و لبنانی نیز در این فهرست به اتهام کمک به سپاه قدس
و حزب ا ...لبنان از جمله دیگر تحریم شدگان هستند .در همین حال بی بی سی این تحریم را به نوعی اخطار آمریکا به اروپایی ها که در حال مذاکره با ایران هستند ،برشمرد.

دفاع صریح دولت و مجلس از مردم مظلوم فلسطین

الریجانی خطاب به ترامپ :بزرگ ترین معامله قرن شما را فلسطینی ها به بزرگ ترین ننگ تاریخ بدل کردند
طــاهــری -رئیس جمهور و رئیس مجلس
شورای اسالمی طی سخنانی جنایت اخیر
رژیــم صهیونیستی و همراهی دولتمردان
آمریکا با آن را محکوم و بر حمایت و دفاع از
مردم مظلوم فلسطین تأکید کردند  .
▪روحانی :دفاع از ملت مظلوم فلسطین،
دفاع از بشریت و صلح و ثبات جهانی است
بــه گــــزارش پــایــگــاه اطـــاع رســانــی رئیس
جمهور  ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر

حسن روحانی روزگذشته هنگام دریافت
استوارنامه خانم «سوا المسال» سفیر جدید
اکردیته نپال ،با اشاره به کشتار مردم بیگناه
فلسطین توسط رژیم اشغال گر صهیونیستی
تأکید کرد :موضعگیری در برابر تجاوز رژیم
صهیونیستی و دفاع از ملت مظلوم فلسطین
در حقیقت دفاع از بشریت و حرکت در مسیر
توسعه صلح و ثبات جهانی بوده و امروز وظیفه
همه کشورها به ویژه کشورهای غیرمتعهد
موضعگیری قاطع و محکم در برابر این گونه
جنایتها و تجاو زهاست .رئیس جمهور
همچنین در دیدار سفیر جدید نیوزیلند در
تهران ،خروج دولت آمریکا از توافق برجام
و انتقال سفارتخانه اش به قدس شریف را
دو اشتباه بزرگ و تاریخی واشنگتن خواند
و تصریح کرد :تاریخ قضاوت خواهد کرد که
هر دوی این تصمیمات دولت آمریکا ،بسیار
نادرست و غیردقیق درخصوص ایران و مردم
منطقه بوده است.
▪بیانیه دولـــت :از هیچ تــاشــی بــرای
حمایت از حقوق غصب شــده فلسطین
دریغ نخواهیم کرد

همچنین دولت جمهوری اسالمی ایران در
بیانیه ای با محکومیت شدید جنایات اخیر

صهیونیست ها که در سناریویی مشترک
و تحریک کننده با دولــت آمریکا به عنوان
بــزرگ ترین ناقض عهدنامه ها و مقررات
انسانی و بین المللی انجام گرفت ،از جامعه
بین المللی خــواســت بــا شکستن سکوت
طوالنی خــود ،پایان اشغال گــری و تامین
حقوق فلسطینیان به عنوان صاحبان واقعی
سرزمین های اشغالی را تضمین کند .در
بخشی از این بیانیه تأکید شده است :برخی
مقامات دولــت هــای منطقه که از اراده یا
پختگی و دوراندیشی الزم بــرای شناخت
توطئه های دشمنان و اصلی ترین موضوعات
جهان اسالم عاجزند ،فریب سیاست های
ضد منافع و مصالح اسالم را خورده اند و با
گام نهادن در مسیر دوستی آشکار و پنهان
با رژیم صهیونیستی ،این رژیم غاصب را در
ادامه ارتکاب جنایات ضدبشری و وحشیانه،
گستاخ تر کــرده انــد .ایــن بیانیه همچنین

تصریح کرده است :دولت جمهوری اسالمی
ایران همچنین عالوه بر رایزنی های منطقه
ای و بین المللی در این مهم ،چون گذشته از
هیچ تالشی برای حمایت از حقوق مشروع
و غصب شــده فلسطین و مــردم مظلومش
دریــغ نخواهد کــرد .همچنین محمدجواد
ظریف و مولود چاووش اوغلو وزیران خارجه
ایران و ترکیه درباره وضعیت فلسطین تلفنی
گفتوگو کردند .بررسی موضوع در نشست
فــوق الــعــاده مجمع عمومی و نیز تشکیل
نشست در سطح ســران سازمان همکاری
اسالمی از جمله توافقات بود.
▪الریــجــانــی خــطــاب بــه تــرامــپ :بــزرگ
ترین معامله قرن شما را فلسطینی ها به
بزرگ ترین ننگ تاریخ بدل کردند

دکترعلی الریجانی در نشست علنی روز
گذشته مجلس با اشاره به انتقال روز گذشته

درخواست نمایندگان برای مسکوت ماندن
الیحه پالرمو
محمداکبری  -نمایندگان مجلس درواکــنــش به
عهدشکنی برجام از ســوی دولــت آمریکا در دو نامه
جداگانه از دولت درخواست کردند ضمن اجرای اعمال
بند ۳قانون اقدام متناسب و متقابل ایران در مقابل نقض
های مکرر برجام توسط طرف مقابل ،بامسکوت ماندن
الیحهالحاقدولتایرانبهکنوانسیونبینالمللیمقابله
با تامین مالی تروریسم و پالرمو به مدت شش ماه موافقت
کند.به گزارش خراسان  50نماینده مجلس در تذکری
به رئیس جمهور خواستار اجرای قانون اقدام متقابل و
متناسب ایران در مقابل نقض های مکرر برجام شدند.
درمتن این نامه خطاب به رئیس جمهور آمده است :الزم
است با توجه به خروج رسمی آمریکا از برجام و نبود هیچ
بهانه ای در خصوص اعمال بند  ۳قانون اقدام متناسب
و متقابل جمهوری اسالمی ایران در مقابل نقض های
مکرر برجام توسط طرف مقابل به ویژه آمریکا مصوب
مجلس برای جلوگیری از ادامــه ضرر و زیان غیر قابل

جبران اقدام کنید .همچنین روز گذشته جبار کوچکی
نژاد نماینده رشت از جمع آوری امضای  50نفر دیگر و
ارسال این نامه با امضای  100تن از نمایندگان به رئیس
جمهور خبر داد.
▪درخــواســت  30نماینده بــرای مسکوت ماندن
الیحه پالرمو

در همین حال  30نماینده مجلس نیز درخواستی برای
"مسکوت ماندن الیحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و پالرمو" به
مدت شش ماه به استناد مفاد ماده  ۱۹۵قانون آیین
نامه داخلی مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند.
از آن جایی که پذیرش تقاضای مسکوت ماندن الیحه
یادشده مشروط به تایید آن توسط نماینده دولت است
این نمایندگان درخواست دیگری را نیز برای ارائه به
معاون پارلمانی رئیس جمهورتهیه کردند.

سفارت آمریکا از تلآویو به قدس به دستور
رئیس جمهور آمریکا گفت :به رغم این که
تمام کشورهای دنیا این اقــدام را محکوم
کردند و همه میدانند که این اقدام مخالف
مصوبات شــورای امنیت و مجمع عمومی
سازمان ملل است اما ظاهرا از سالها پیش
آمریکاییها تصمیم گرفتند که این نهادهای
بینالمللی را بیاعتبار کنند .دکتر الریجانی
با تأکید بر این که کام ً
ال روشن است که این
کشتارها از سر استیصال رژیم صهیونیستی
است ،اظهار کرد :این اقدامات بیش از آن
که قدرت آن ها را نشان دهد ،آشفتگی آن
ها را برمال میسازد .وی افزود :راهپیمایی
روزهای گذشته فلسطینیها نشان داد که
برای احقاق حق خود ایستادهاند ،مقاومت
میکنند و ملتی زن ــده و پــویــا هستند که
ایــن حرکت جدید در فلسطین بــرای رژیم
صهیونیستی که دست به اقدامات احمقانه
میزند ،اضطراب ایجاد میکند .الریجانی
افــزود :در چنین شرایطی رژیم آمریکا ادعا
میکند که بزرگ ترین معامله قرن را سامان
میدهد .آقای ترامپ این بزرگ ترین معامله
قرن شما را فلسطینیها به بزرگ ترین ننگ
تاریخ بدل کرد هاند و چنین اقدامی ملت
فلسطین و مسلمانان را متحدتر کرده است
و همین موضوع عامل اصلی پیروزی آنان
خواهد بود.
▪انــتــقــاد جهانگیری از بــی کفایتی و
بیعرضگیبرخیحکامکشورهایاسالمی

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
با انتقاد از عملکرد برخی حکام کشورهای
اسالمی در موضوع قدس اشغالی اظهار کرد:
متاسفانه بی عرضگی و بی کفایتی برخی
حکام اسالمی به ویــژه در ســال هــای اخیر

باعث شده است تا نمایشی از هماهنگی و
انسجام با اسرائیلیها نشان دهند که امروز
قلب ملت های مسلمان دنیا را به آتش کشیده
است .آن ها باید نزد مردم مسلمان کشور
خود برای شاهد بودن چنین صحنههایی
خجالت بکشند.
▪ســپــاه :ایـــن تــوطــئـه شیطانی ،عــامــل
سرعت یافتن تحقق وعده برچیده شدن
طومارصهیونیست هاست

همچنین بــه گــــزارش ســپــاه نــیــوز ،سپاه
پــاســداران انقالب اسالمی در بیانیهای با
محکومیت شدید اقــدام ترامپ در انتقال
ســفــارت آمریکا بــه بیتالمقدس و تقبیح
جنایت رژیــم صهیونیستی در به شهادت
رساندن و زخمی کردن فلسطینیهای نوار
غزه در روز نکبت ،این توطئههای شیطانی را
عامل تعمیق وحدت امت اسالمی و سرعت
یافتنتحققوعدهبرچیدهشدنطوماراشغال
گران قدس شریف دانست .سرلشکر جعفری
فرمانده کل سپاه هم در سخنانی گفت:
امیدواریم همان طور که استقامت و پایداری
با تبعیت از انقالب اسالمی در منطقه انجام
میشود مــردم مظلوم فلسطین و غــزه نیز
شیرینی استقامت و پیروزی خود را بچشند.
▪توئیت عبدی در واکنش به جنایات اخیر
رژیم صهیونیستی

عباس عبدی ،تحلیل گر و فعال سیاسی
اصالح طلب هم در توئیتی با اشاره به جنایت
های رژیــم صهیونیستی نوشت :از ترامپ
و نتانیاهو بدتر هم کسی هست؟ البته که
هست .آنها کسانی هستند که دم از صلح و
دموکراسی میزنند و از اقدامات این دو فرد
حمایت یا در برابرش سکوت میکنند.

کرباسچی:افشانیباوجودحاشیهها
بنابرمصلحتومالحظاتشهردارشد
دبیر کل حــزب کــارگــزاران سازندگی گفت :قطعا
موافق نیستم که شهردار انتخاب شده بهترین گزینه
شهرداری تهران بوده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،غالمحسین کرباسچی
گفت :بنده قطعا موافق نیستم که شهردار انتخاب شده
بهترین گزینه انتخابی است ،اما معتقدم باید به انتخاب
شورای شهر احترام بگذاریم.
وی افزود :اگر میخواستم به تنهایی برای اداره شهر
تهران فردی را انتخاب کنم ،ممکن بود که انتخابم
متفاوت باشد ،اما اکنون افشانی با وجود حاشیهها و
حرفها به عنوان شهردار انتخاب شده و ما باید وی را
به عنوان سکاندار شهرداری تهران بپذیریم.
کرباسچی تأکید کرد :اکنون حدود یک چهارم فرصت
شــورای شهر گذشته و شخصی که مورد قبول اعضا
واقع شده بنابر مصلحت یا مالحظاتی رأی آورده است،
بنابراین در برهه زمانی کنونی باید اولویتهای مردم
سنجیده شود.

...

خارج از دستور

▪ناصری :اعمال رانت
در انتخاب شهردار را
انکارنمیکنم

در همین حــال عبدا...
ناصری عضو شــورای مشورتی اصالحطلبان و مشاور
عالی رئیس دولت اصالحات هم در پاسخ به این که برخی
چهرههای جریان اصالحات از جمله غالمعلی کرباسچی
از اعمال رانت در تعیین گزینه های شهرداری انتقاد کرده
اند ،گفت :آن را انکار نمیکنم؛ احــزاب مهم اصالحات
که در شورای شهر نیرو دارند ،برای تعیین شهردار تالش
کردند.ناصریباتاکیدبراینکهاحزابازطریقاعضایخود
مسائلشان را مطرح میکنند ،گفت :در جامعه ایرانی که
احزابچندانتوسعهیافتهنیستندهرحزبیبستهبهمیزان
تالش و فعالیت اش ،میتواند امتیازات بیشتری بگیرد،
بنابراینشهردار،انتخاب 21نفربودهاستواکثراعضاهم
عضو احزابهستند و با تشکیالت مرکزی خودشان تبادل
نظرداشت هاند.

محمد اکبری

Yazdanpanah@khorasannews.com

انتقاد کواکبیان از سکوت الریجانی
مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید مجلس طی
تذکری گفت :روزی که پرچم آمریکا را در مجلس آتش
می زدند ،من اعتراض کردم و با اشاره به آقای الریجانی
گفتم که چــرا ساکت هستید؟ امــا بــرادرمــان آقــای نادر
قاضیپور از تریبون گفت که "کواکبیان چرا می ترسی؟
تو که بسیجی هستی" از آن روز تا حــاال به من فرصت
داده نشد که حرفم را بگویم و به ایشان تذکر بدهم.
وی با تاکید بر این که اعتراضش در به آتش کشیدن برجام،
از روی ترس نبوده است و شجاعانه علیه آمریکا شعار می
دهد ،گفت :آقایان به نام مجلس کاری انجام ندهند و اگر
می خواهند پرچم آتش بزنند ،بروند بیرون مجلس آن را
آتش بزنند.

تذکربه وزیر علوم در خصوص فساد مالی
یک رئیس دانشگاه
سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و پیشوا
و اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در تذکر مشترکی
که از تریبون هیئت رئیسه قرائت شد ،برای وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری خواستار اجرای حکم دیوان محاسبات
در خصوص فساد مالی رئیس یکی از دانشگاه های کشور و
اعاده  710هزار دالر به بیت المال شدند.

...
دولت

نوبخت :در پرونده دو تابعیتی ها بخشی از
ابزارهای زمان تحریم را سوزاندیم
هادی محمدی -سخنگوی دولت درباره گزارش مجلس
راجع به مدیران دو تابعیتی گفت :سربسته بگویم درباره
آن ها که عرق به کشور دارنــد و براساس دلسوزی عمل
میکنند ،برخی بخشی از ابزارهایمان را سوزاندهاند .به
گزارش خراسان محمدباقر نوبخت در نشست خبری روز
گذشته خود ،در خصوص تحقیق و تفحص مجلس و ادعای
دو تابعیتی بودن فرزندان وزیران خارجه ،نفت و برخی از
مشاوران و دستیاران رئیس جمهور گفت( :باخنده) ممکن
است به پسرخاله هم ربط پیدا کند .سربسته بگویم درباره
آن ها که عرق به کشور دارنــد و براساس دلسوزی عمل
دهاند و من
میکنند ،برخی بخشی از ابزارهایمان را سوزان 
سربسته از این موضوع میگذرم تنها بگویم زمانی که تحریم
میشویم و مسیر رسمی جواب نمیهد ،چه کار باید کرد.
بیشتر از این نمیگویم که من را هم نسوزانند .وی تاکید
کرد :از طرف دولت ،وزارت اطالعات موظف به پیگیری
مسائل بود و قوه قضاییه نیز این پرونده را دنبال می کند.
دولت به قانون منع استفاده از دو تابعیتی ها احترام می
گذارد و هیچ کدام از مدیران دولت دو تابعیتی نیستند و
اگر هم موردی اثبات شد ،دولت طبق قانون عمل میکند.

...
خبر

جهانگیری  :زمان یقهگیری جناحی نیست
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با بیان این
که آمریکا از توانمندیها و قدرت ملت ایران آگاهی ندارد،
افزود :در این شرایط جدید زمان یقهگیری جناحی نیست
و به طور قطع مدیران بیانگیزه و بیحوصله کنار گذاشته
میشوند .به گزارش ایلنامعاون اول
رئــیــس جمهور دربـــاره ی انتقال
سفارت آمریکا به قــدس اشغالی
گفت آمریکا بــرای انجام این
نمایش خون 60انسان بی
گناه رابه زمین ریخت.
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