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ویژه های خراسان

هشدار به ادارات درباره پارتی
بازی برای مدارک کارمندان
با توجه به ســواالت برخی ادارات و سازمان ها
دربـــاره م ــدارک دریافتی توسط کــارمــنــدان و
مدیران ،یک مقام مسئول در دولت با اشاره به
ابهامات مطرح شده دربــاره اعمال بیش از یک
مقطع تحصیلی کارمندان دستگاههای اجرایی،
متذکر شده این موضوع منوط به بررسی موردی
در شــورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و هرگونه
اتخاذ تصمیم در خصوص مورد مزبور از جانب
شورای مستقر در نهادهای دولتی مجوزی ندارد.

ارزیابی مدیران دولتی
سخت تر شد
اگرچه طبق بخشنامه ســال  ۹۶دولــت ،مقرر
شده بود جهت ارزیابی و توسعه شایستگیهای
مدیران حرفهای دستگاه های دولتی از کانون
های ارزیابی مــورد تایید استفاده شــود ،طبق
بخشنامه جدید دولت به همه ادارات و سازمان
ها ،مخاطبان موظف شده اند از ابتدای سال
 99از افراد و مامورانی استفاده کنند که دوره
های مربوط را در مراکز مورد تایید دولت سپری
و گواهینامه دریافت کــرده باشند بنابراین از
آن تاریخ به بعد ،استفاده از افراد فاقد شرایط و
مدرک فوق ،به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.
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بهزاد نبوی :مدافعانتخابات پرشورهستم

خارج از دستور

ادعای جدید درباره بورسیه ها و
قهوه خانه شدن هیئت رئیسه!

صادق خرازی:اصالحات خودش نیاز به اصالحات دارد
در نشست حــزب نــدای ایــرانــیــان کــه دربــاره
«اصالح طلبان و انتخابات مجلس» برگزار شد،
بهزاد نبوی فعال سیاسی مطرح اصالح طلبان،
وقوع انقالب ،دخالت خارجی و اصالحات از
درون را سه عامل تغییر وضع موجود دانست و
تأکید کرد که دیدگاه او بر اصالح طلبی استوار
است .بهزاد نبوی همچنین سه دیدگاه تحریم،
انتخابات مشروط و انتخابات پرشور [بی قید و
شرط] را به عنوان سه دیدگاه رایج در اردوگاه
اصــاح طلبی تعریف و تأکید کرد که مدافع
دیدگاهانتخاباتپرشوراست.ویبابیاناینکه
من جرئت دارم و حاضرم هزینه بدهم ،افزود :آیا
این حرکت [وقوع انقالب] مفید است؟ معتقدم
انقالب نه مفید و نه ممکن است چرا که هیچ
انقالبینتوانستهاستبهاهدافخودشبرسد.
این فعال سیاسی با اشاره به راه دوم یا مداخله
خارجی ،گفت :کسی را داریم که برای ایجاد
تغییرات دنبال دخالت خارجی باشد؟ پس از
تجارب عراق ،سوریه ،یمن و ...بعید است کسی
معتقدبهدخالتخارجیباشد.دخالتخارجی
راه مناسبی برای تغییر وضع موجود به مطلوب
نیست .وی سپس با بیان این که اصالحات
یعنی تغییر وضع موجود به مطلوب با حفظ
چارچوب وضع موجود تصریح کرد :اگر شرایط
مانند وضعیت15خردادماه ۴۲رهبران جبهه
ملی باشد ،کرکره را پایین بکشیم و بگوییم

امکان سیاست ورزی وجود نــدارد .همین که
این جا نشستهایم نشان میدهد فضایی است
که میشود تنفس کرد .این فعال اصالح طلب
در ادامــه گفت :من جزو افــرادی هستم که به
حضور بی قید و شرط و پرشور در انتخابات
معتقدم.کسانیکهمیگویندشرکتنمیکنیم
اصالحطلبی را ج ــوری دیــگــر میفهمند و
معتقدان به مشارکت مشروط این شرط را برای
چه کسی میگذارند؟ مخالفان اصالحات در
ظاهر از حضور گسترده استقبال میکنند اما
از حضور نیافتن ما خیلی خوشحال میشوند
چون در این صورت امکان پیروزی دارند.دراین
نشست ،صادق خــرازی دبیرکل حزب ندای
ایرانیان هم گفت :جریاناتی در اصالحات
هستند که نمی خواهند بپذیرند دنیا عوض
شدهاستواصالحاتخودشنیازبهاصالحات
دارد.ویبااشارهبهاینکهجریاناصالحاتهم
اکنونماالمالازتناقضاست،اضافهکرد:مردم
به آقای خاتمی انتقاد دارند اما ایشان را باور
دارند .مردم می دانند رهبران اصالحات به آن
هاخیانتنمیکنندوکنارشانمیایستند،مگر
آقای خاتمی در برابر فتنه نگفت چشم فتنه را
در می آورم؟ مگر آقای روحانی نگفت تا هر جا
که منافع ملی ایجاب کند بــرای مــردم تالش
میکند؟ خب تالش کردند .دبیرکل حزب ندا
در ادامه گفت :کسی که نغمه تحریم انتخابات

را میدهد یا بی توجه است یا گرفتار هوای نفس
است .اگر آقای خاتمی سال  ۹۰در انتخابات

شرکت نمی کردند موفقیت نسبی در سال ۹۲
به وقوع نمیپیوست.

خبر مرتبط
دیدار اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان
با مجمع روحانیون و رئیس دولت اصالحات
هیئت رئیسه شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان با اعضای مجمع روحانیون
مبارز دیدار وگفت وگو کردند .به گزارش ایسنا ،در این دیدار که شامگاه دوشنبه پانزدهم مهر
برگزار شده محمدرضا عارف و مسئوالن کارگروههای شورای عالی در حضور رئیس دولت
اصالحات ،گزارشی از برنامهها و اقدامات صورت گرفته در این شورا را به مجمع ارائه دادند.
به گزارش خبرآنالین ،این نشست به دعوت مجمع روحانیون مبارز و با حضور رئیس دولت
اصالحات برگزار شد.

چهره ها و گفته ها

ترامپ ناخوش احوال!
مهاجرانی در صفحه شخصی خــود در توئیتر
نوشت :ترامپ از عقالنیت عظیم و دست نیافتنی
خود تقدیر کرد! انصافا گزارش روا نشناسان
و پــزشــکــان دانــشــگــاه جان
هاپکینز مــبــنــی بــر روان
پریشی ترامپ درست
است .احوالش خوب
نیست/.خبرآنالین

اقدامات سپاه را قبول دارم
مــحــمــد ســـامـــتـــی ،فـــعـــال اصــــــاح طــلــب
گفت :اقداماتی در سوریه ،لبنان ،عراق و یمن
چه از لحاظ اجرایی و چه از لحاظ سازمان دهی و
معنوی انجام شده است .من شخصا این اقدامات
را قبول دارم.نــه فقط من ،حتی در اوایــل کار
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایــران ،ما
یک استراتژی با عنوان «نظم نوین جهانی» یا
«آغاز مرحله جدیدی از تهاجم آمریکا برای سلطه
بر جهان» منتشر کردیم.
حضور ایران در مقابله با
اهداف آمریکا در منطقه
ســرنــوشــت س ــاز شد.
/خبرآنالین

حجاریان :مجلسی به شدت محافظه کارخواهیم داشت
مانند روند جهانی درایران هم میل به تندروی درحال رشد است

سعید حجاریان از نظریه پ ــردازان
جــریــان اصـــاح طــلــب بــا بــیــان ایــن
که طیف میانه که شامل نیروهای
اصالحطلب ،اعتدالگرا و حتی راست
میانه م ـیشــود ،تضعیف شــده انــد،
تصریح کرد :دراین میان حتی بسیاری
از راستهای میان ه نیز میل به تندروی
دارند .سعید حجاریان که با روزنامه
شرق گفت و گو می کرد ،مدعی شد:
افــراط و تفریط بهویژه در قائالن به
عبور از جمهوری اسالمی رشد کرده
است .وی با بیان این که میخواهم
بــگــویــم بیشترین ریـــزش از سمت
نیروهای میانه بوده است ،اظهارکرد:
مثال فــردی که روزگ ــاری کاندیدای
خطامامیهای همدان بــود االن به
جبهه پایداری پیوسته است .حجاریان
با بیان این که واقعیت این است که
وضعیت قطبی مختص ایــران نیست
و بهنظر روندی جهانی است ،افزود:
سربرآوردن نیروهای افراطی در اروپا،
آمریکای جنوبی و حتی وضعیت حاکم

بر برخی کشورهای آسیایی مانند هند
هم نشان میدهد میانهروی روزگار
خوبی ندارد.وی افزود :درباره ایران،
شاید بتوان گفت فعالیتهای دولت
ترامپ در این زمینه تأثیر داشته است.
از این گذشته ،چشم برخی نیروهای
داخــلــی بــه دســت خارجیهاست و
منتظر هستند از بیرون تحولی رخ
دهــد و ایــن نشانه اضمحالل جامعه
مدنی است.حجاریان درباره شرایط
کنونی کشور نیز گفت :هیچ راهبردی
بیهزینه نیست اما باید دقت کرد!
زمــانــی از مـــردم خــواســتــه میشود
مقاومت کنند تا کشور از پیچ تند عبور
کند؛ تا این جا مسئلهای نیست .ولی
در حین راهپیمایی و کو هپیمایی
مردم میبینند پیشقراوالن پنهانی
در حال تناول آذوقهاند ،اما خودشان
در حال تلفشدن هستند .مقاومت
باید عمومی باشد .زمانی که مردم
میبینند با مدیرانی تنپرور روبهرو
هستند که تن به مــبــارزه و مقاومت

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

نمیدهند ،مــحــال اســت همراهی
کنند.وی دربـــاره اصولگرایان نیز
گفت :معتقدم که آن ها باید ثابت کنند
حقیقتا در پارادایم مقاومت هستند،
اگر بودند میتوانند دولت را تخطئه
کنند! راستها نمیتوانند روحانی
را نقد کنند چون بنیاد اصولگرایی
براساس رانــت و زندگی رانتی بوده
اســت؛ چه در علم ،چه در اقتصاد و
چه در سیاست .آیا چنین نیروهایی
میتوانند ناقد وضع موجود باشند؟
بعید میدانم!
حجاریان درب ــاره پیش بینی اش از
انتخابات آینده مجلس اظهار کرد :من
اشاره کردم که اوضاع دوقطبی است.
افراطیها اساسا رأی نمیدهند،
میانه هم بهشدت ضعیف است ،پس
در نتیجه رقابت بین تفریطیها خواهد
بود؛ یعنی رقابت بین حافظان وضع
موجود و باندهای تفریطی خواهد
بود؛ پس مجلسی بهشدت محافظهکار
خواهیم داشت.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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روایتدادستانکرمانازجزئیاتطرح
ترورسردارسلیمانی
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان در تشریح
جزئیات طرح ترور سرلشکر سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس
سپاه گفت :اعضای تیم پــروژه تــرور به اتهام مشارکت در
اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ،محاربه و کمک به
سرویسهای اطالعاتی کشو رهای بیگانه و متخاصم تحت
تعقیب قضایی و همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی ظرف
کمتر از  ۱۰ساعت در چندین نقطه مختلف هدف ضربه قرار
گرفتند و دستگیر شدند .به گزارش ایسنا ،دادخدا ساالری با
اشاره به این که این پروژه صرفا در مرحله طراحی باقی نمانده
بود ،اعالم کرد :کلیه عملیات اجرایی این پروژه از قبیل جذب
جاسوس ،آموزش آنان ،تهیه سالح و مهمات و مواد منفجره و
وسایل و تجهیزات ارتباطی و نظامی در سطح وسیع و گسترده
تهیه شده است و از سوی پشتیبانان طرح از طریق یکی از مرزها
به داخل کشور منتقل و آماده بهره برداری بود .این مقام ارشد
قضایی در استان کرمان اعالم کرد :سازمان اطالعات سپاه
از شش ماه قبل از دستگیری اعضای این تیم ترور در شهریور
ماه امسال ،اقدامات و فعالیتهای این تیم را در خارج و داخل
کشور به صورت شبانه روزی مورد رصد اطالعاتی قرار میداده
است .وی افزود :معاندان با انجام این ترور
قصد ایجاد اختالف و شروع جنگ
داخلی بین جامعه متحد اهل تسنن
و شیعه را داشتند و از سوی دیگر با
این اقدام میخواستند جنگ
خانمان سوز عرب و عجم
را برپا کنند.

جلسه علنی دیــروز مجلس شاهد اتفاقات
حاشیه ای و جالب بود .چه آن جایی که یک
نماینده به خاطر خاموش شدن میکروفن اش
قهر کرد و چه آن جا که محمود صادقی پرونده
یک بورسیه جنجالی دیگر را باز کرد .اهم این
اتفاقات را در ادامه از نظر می گذرانید.
* محمود صادقی که وزیر علوم را مورد سوال قرار
داده در توضیح سوالش مدعی شد :بنده فهرست
 ۱۰۰نفرهای از آقازادهها و آقاها را دارم که با
رانت بورسیه گرفتند این فهرست شامل نماینده
مجلسوفرزنداننمایندگانمجلس،امامجمعه،
فرمانده انتظامی و وزیر است .از آقای رئیسی
میخواهم با فساد علمی در دانشگاهها برخورد
کند چون زمینه ساز فسادهای دیگر میشود.
* در بررسی الیحه مالیات بر ارزش افــزوده
علی ادیانی نماینده قائم شهر که قرار بود در
موافقت با یکی از پیشنهادها درباره این الیحه
صحبت کند ،با میکروفن خاموش مواجه شد
و پزشکیان نایب رئیس اول مجلس کــه در
غیاب الریجانی اداره جلسه را بر عهده داشت
میکروفن وی را روشن نکرد .او مقابل جایگاه
هیئت رئیسه حاضر شد و با فریاد گفت مگر آن
باال (هیئت رئیسه) قهوهخانه است که این گونه
با نماینده برخورد میکنید؟! بعد از این موضوع
و وقتی که میکروفن ادیانی باز شد ،خطاب به
پزشکیان گفت :شما خالف آییننامه مجلس
حق نماینده را تقطیع کرد هاید بــرای همین
صحبت نمیکنم.
* سیده حمیده زرآبــادی نماینده مردم قزوین
در مجلس طی نطقی خطاب به وزیر ارتباطات
گفت :به شما تبریک میگویم .بعد از فیلترینگ
برای تعداد محدودی از افراد رسانهای امکان
برخورداری از اینترنت بدون فیلتر فراهم کردید،
توئیتر آقای وزیر مملو از کارهای نمایشی درباره
مسائل شخصی است ،به مردم گزارش دهید که
به جز توئیت زدن چه اقدام عملی جدی داشتید؟

خبر آخر

عذرخواهی ظریف و همسرش
از بانوان تهرانی
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به خبر منتشر
شده درباره بستن یکی از پارک های تهران برای
حضور همسر وزیر خارجه اظهار کرد :موضوع را
پیگیری کــردم .همسر آقای دکتر ظریف رئیس
انجمنزناندیپلماتاستکهمراسمیراباحضور
همسران  ۳۸سفیر و دیپلمات خارجی در بوستان
مذکوربرنامهریزیکردهوشهرداریمنطقهازروی
محبت پارک را در طول برگزاری آن برنامه تعطیل
کرد .به گزارش ایرنا ،موسوی افزود :دکتر ظریف
از این اقدام بی خبر بوده و پس از اطالع به شدت با
آن مخالف کرده و دستور داده است که بعد از این
چنین اقدامات ناموجهی که حقوق شهروندان
را خدشه دار می کند تکرار نشود .دکتر ظریف و
همسرشان از تمامی شهروندان و بانوان محترم
تهرانی پوزش می خواهند.

