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ویژه های خراسان

کارمندانقراردادیدولت
بیمهبیکارینمیگیرند

یک نهاد مهم دولتی با ارســال ابالغیه ای برای
برخی دستگاه ها تاکید کــرده با توجه به این که
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه
های اجرایی می توانند تا  10درصد پست های
سازمانی مصوب ،بــدون تعهد استخدامی و در
سقفاعتباراتمصوبافرادیرابهصورتساعتی
یاکارمعینبرایحداکثریکسالبهکارگیرند،اما
ی دارد «کلیه مشمولین
قانون بیمه بیکاری مقرر م 
قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار هستند
مشمولمقرراتاینقانونمیباشند»لذابهلحاظ
روابطقانونی،کارمندانمذکورمشمولقانونکار
نیستند و بالطبع مشمول قانون بیمه بیکاری هم
نخواهندبود.

اولینبخشنامهبیطرفی
درانتخاباتصادرشد
یک عضو اقتصادی کابینه در ابالغیه روزهای اخیر
خود به همه مدیران زیرمجموعه و مسئوالن استانی
تاکید کرده با توجه به برگزاری انتخابات مجلس
شــورای اسالمی در اواخــر سال جــاری ،مخاطبان
باید ضمن حفظ بی طرفی آن مجموعه در فضاهای
سیاسی ماه های آینده ،برای پاسخ گویی مناسب و
همکاریبامجلسوکمیسیونهایتخصصیمربوط
تاپایاندورهکارینهادقانونگذاریاقدامکنند.

چهره ها و گفته ها

گفت و گوی ملی بدون تندروها
محمد صــدر عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام و از حاضران در جلسات گفتوگوی ملی،
با بیان این که افراد تندرو جایی در این جلسات
ندارند ،گفت :نتیجه مذاکرات
و راهـــکـــارهـــای تعیین
ش ــده در جــلــســات گفت
وگــوی ملی به رهبری و
سایر مسئوالن اعالم
خــواهــد ش ــد/ .
خبرآنالین

ترامپ در نهایت چه می کند؟
کــرک دورســـی اســتــاد علوم سیاسی و رواب ـ 
ط
بینالملل دانشگاه نیوهمپشایر گفت :معتقدم
تــرامــپ در نهایت بــه رهــبــران ایـــران احــتــرام
مــیگــذارد؛ چــراکــه او به
رهبران قوی احترام
مــیگــذارد ،حتی
اگـــــر مــتــحــدان
ایـــــاالت متحده
نباشند/ .ایلنا
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هشدارایران برایگامسوم
غنیسازی 20درصد در راه است؟
یک روز بعد از دومین مرحله کاهش
تعهداتهستهایکشورمان،سخنگوی
سازمان انرژی اتمی نخستین نشانه ها
از اقدامات ایران در گام دوم را که قرار
است  58روز دیگر انجام شود  ،مطرح
کرد«:موضوعغنیسازی 20درصدی
بهعنوانیکیازگزینههایمطرحدرگام
سومدرشورایعالیامنیتملیمطرح
شده است» .معاون اول رئیس جمهور
هم  16شهریور را روز اجرای گام سوم،
اعالم کرده و به اروپایی ها هشدار داده
است.کمالوندی دیــروز با اعــام این
که سطح غنی سازی اورانیوم ایران به
میزانموردنیازکشوریعنیحدود4.5
درصد رسیده ،این سطح را متناسب با
نیاز تأمین سوخت نیروگاههای قدرت
از جمله نیروگاه بوشهر دانست .وی در
عین حال از مطرح شدن گزینه غنی
سازی ۲۰درصدی در جلسات شورای
عالی امنیت ملی خبر داد و با بیان این
کهسوخت ۲۰درصداکنونموردنیازما
نیست،تأکیدکرد:گزینههایهستهای

ایرانباید«منطقاقتصادیوفنیداشته
باشد» .این مقام هسته ای کشورمان
در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما
افزایش تعداد سانتریفیوژها ،نصب
دوبارهسانتریفیوژهای IR-2و،IR-2m
افزایشتعدادسانتریفیوژهایفعالدر
آبشارهای غنی سازی و غنیسازی
 ۲۰درصــــدی را از گزینههایی
دانــســت کــه ممکن اســت ایـــران در
 16شهریور ســراغ آن بــرود .دیــروز
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهور نیز با طرح این هشدار خطاب
به اروپــا که ضرب االجل ایــران برای

گام سوم آغاز شده و اروپایی ها تا 16
شهریور بیشتر فرصت ندارند ،گفت:
«آن ها در مــذاکــرات اخیر با رئیس
جمهور میخواستند بــرای کاهش
تعهدات فرصت بدهیم و می گفتند
یک هفته فرصت بدهید ...همه آن
ها میدانند که این دوره هم  ۶۰روز
فرصت دارند ،یعنی  ۱۶شهریور یک
گام دیگر آغاز میشود بنابراین از این
 ۶۰روز استفاده کنند و نگذارند که
وقتی زمان  ۶۰روز رسید شروع کنند
به تماس گرفتن و بگویند باز یک هفته
فرصت دهید و گام سوم را برندارید!»

مطالبه اصولگرایان و اصالح طلبان از رئیس جدید قوه قضاییه
درباره معرفی 3حقوقدان شورای نگهبان

تغییرترکیبحقوقدانهایشوراینگهبان؟
در آستانه پایان یافتن دوره عضویت سه نفر از
حقوقدان های قوه قضاییه در شورای نگهبان
گمانه زنی ها و تحلیل هایی درخصوص این
جایگاه در رسانه ها مطرح شده است .براساس
اصــل  91قــانــون اســاســی ،شـــورای نگهبان
12عضو دارد که  6فقیه آن توسط رهبر معظم
انقالب و  6حقوقدان آن نیز با معرفی رئیس
قوه قضاییه و رأی اکثریت مجلس انتخاب می
شوند .دوره عضویت اعضای شورای نگهبان
شش سال است .هم اکنون دوره شش ساله
آقایان نجات ا ...ابراهیمیان ،سام سوادکوهی
ومحسناسماعیلیدراینشورابهپایانرسیده

واکنش های بین المللی به گام دوم هسته ای ایران

است و قاعدت ًا طی روزهــای آینده نامزدهای
مربوطه از ســوی آیــت ا ...رئیسی به مجلس
معرفیمیشوندوطیهفتهآیندهنیزدرمعرض
آرای نمایندگان مجلس قرار خواهند گرفت.
حدودسهسالقبلرئیسوقتقوهقضاییهپنج
گزینه را به مجلس معرفی کرده بود که از میان
آن ها عباسعلی کدخدایی ،محمدرضا علیزاده
و سید فضل ا ...موسوی به شــورای نگهبان
راه یافته بودند .همچنین سال گذشته با فوت
مرحوم علیزاده ،سیامک ره پیک جایگزین او
شده بود .براساس قانون ،رئیس دستگاه قضا
برای سه کرسی شورای نگهبان باید فهرستی

نفیومعمارتحریمهای
ضدایرانی

عدهایفکرمیکردندکهاگربرجامرانقضکنند،
ایراندسترویدستخواهدگذاشت.

اولیانف نماینده
مسکو در آژانس

دولت آمریکا طوری رفتار میکند که گویی
حامی سرسخت توافق بوده و از ایران مطالبه
میکند که به شدت به آن پایبند باشد!

ترامپ

تکرار عبارت همیشگی؛ ایران بهتر است بیشتر
مراقب باشد!

وزیر خارجه آمریکا

دنیا دوباره ایران را از غنی سازی منع کند.

جرمی هانت وزیر
خارجه انگلیس

نقضبرجامبرایایرانعواقبسختیخواهدداشت!

سخنگوی وزارت
خارجه چین

عبور ایران از سقف تعیینشده غنیسازی
اورانیوم «تقصیر آمریکاست»

سخنگوی کاخ
کرملین

قب ً
ال پوتین هشدار داده بود که اقدام کنونی
ایران ،نتیجه خروج آمریکا از برجام است.

به خاطر تعلل اروپا و تحریک های آمریکا،
اسلوتسکیمقام
بلندپایهمجلسروسیه باالخره صبر مقامات تهران لبریز شد.
سی ان ان

پیاماقداماتایرانایناستکههمچنانپنجره
دیپلماسیبازخواهدبود.ایرانبهدنبالآناستتا
اروپاییهاراوادارکندبهتعهداتخودعملکنند.

شینهوا رسانه دولتی
چین

آمریکا باید به  15گزارش آژانس درباره پایبندی
ایران به برجام احترام بگذارد.

گاردین

احتمال دیدار دیپلماتهای اروپا و ایران تا هفته
آینده [ضرب االجل  24تیر] وجود دارد.

بیش از سه نفر را به بهارستان ارســال کند تا
مجلس از میان این افــراد سه نفر را برگزیند.
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
در نامه ای به رئیس قوه قضاییه برخی مواضع
حقوقدانهایشوراراکهبهادعایآنان«انقالبی
نیست»برایرئیسیارسالکردهاندونوشتهاند
که «از شما خواستاریم از فرصتی که در اختیار
داریــد؛ به طور کامل استفاده و افــرادی کامال
انقالبیراکهشبههایدربارهآنانوجودنداردبه
مجلسمعرفیکنید».امارئیسقوهقضاییهتنها
مخاطبتشکلهایاصولگراوعدالتخواهنبوده
است.طیهفتههایاخیربانزدیکشدنبهایام
انتخاباتیازدهمیندورهمجلس،شخصیتهاو
تشکلهایاصالحطلبمستقیموغیرمستقیم
خواستارتساهلوتسامحبیشترشوراینگهبان
درخصوصبررسیصالحیتنامزدهاشدهاند.
این فشارها شاید به صورت غیرمستقیم روی

گزینه های معرفی شده از سوی رئیسی برای
حضوردرشوراینگهبانتأثیرداشتهباشد.
▪گمانهزنیهایغیردقیق

با این که آیت ا ...رئیسی می تواند سه عضو
فعلی شورا را بار دیگر به مجلس معرفی کند
اما تغییرات و تحوالت اخیر در رویکردهای قوه
قضاییهاحتمالطرحچهرههایجدیدراتقویت
میکند .درهمینراستا،برخیکاربرانشبکه
های اجتماعی هم از گزینه های مطرح شده در
این خصوص نام برده اند .گزینه هایی همچون
محمد دهقان نماینده مجلس و جلیل محبی
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر که با
رویکردجدیدخوددرتوئیترتوجهاتزیادیرابه
خود جلب کرده اند .براساس رویه قبلی به نظر
میرسدبایدتاپایانتیرماهجاریمنتظرمعرفی
اینفهرستبود.

ارتش

فرماندهکلارتش:ایرانبهدنبال
جنگنیستولیدفاعرابسیار
خوبآموختهاست
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایــران با
تاکید بر این که الزم است نخبگان و پیشگامان
فرهنگی ،روحیه ملی بــرای دفــاع از کشور را
تقویت کنند ،تصریح کرد :جمهوری اسالمی
ایــران همچنان که بارها اعــام شده به دنبال
جنگ با هیچ کشوری نیست ولی دفاع را بسیار
خــوب آموخته اســت .بــه گ ــزارش ایسنا ،امیر
سرلشکر موسوی گفت :دشمن باید بداند مردم
به انقالب خود خوشبین و امیدوارند و در صورت
هرگونه تعرض با پاسخ کوبنده و به موقع مواجه
خواهند شد ،این برداشت هنگامی حاصل می
شود که همه مسئوالن ،روشنفکران ،نخبگان
و اقشار و طبقات مــردم با
روحیه قوی ،آمادگی
دفـــاع از انــقــاب و
پاسخ گویی متقابل
در برابر هر تجاوزی
رانــــــشــــــان
بدهند.

خبر

دادگاه رسیدگی به پرونده
قتل شیرمحمدعلی  29تیر
برگزار میشود
ایلنا  -جلسه دادگـــاه متهمان پــرونــده قتل
علیرضا شیرمحمدعلی  29تیرماه در شعبه
پنجم دادگــاه کیفری یک استان تهران برگزار
خــواهــد شــد.بــراســاس ایــن گـــزارش ،علیرضا
شیرمحمدعلی ،زنــدانــی سیاسی  21ساله،
شامگاه دوشنبه  20خرداد ماه گذشته در زندان
تهران بزرگ (فشافویه) ،هدف حمله دو نفر از
زندانیان بزهکار قرار گرفت و پس از مجروح شدن
با ضربات چاقو جان خود را از دست داد.

