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سفیر جدید ایران
در چین تعیین شد

...

ویژه های خراسان
دستورجدیدرئیسجمهوردرباره
اجرایاصل44
بر اساس گزارش یک مسئول اقتصادی در
کابینه به تعدادی از مدیران نهاد ریاست
جمهوری،اعالمشدهدراجرایدستوررئیس
جمهور مبنی بر واگــذاری باقی مانده سهام
متعلق به دولت در شرکت و بنگاه های گروه
دو  -ذکر شده در قانون اجرای سیاست های
کلی اصل - 44و کاستن از امور تصدی گری
قوه مجریه که در دولت دوازدهــم با جدیت
بیشتریتعقیبمیشود،طرحواگذاریباقی
مانده سهام متعلق به دولت در برخی بانک
ها ،مجموعه های صنعتی و خودروسازی به
صورتجدیپیگیریخواهدشد.

ضرباالجلیکماههبهاعضای
کابینهدربارهاصالح سیستم
اداری
طبقبخشنامهروزهایاخیریکنهادمسئول
به همه وزیران و روسای سازمان های دولتی،
ازآنهاخواستهشدهباتوجهبهابالغیهامسال
رئیسجمهوردرخصوصاصالحنظاماداری،
مسئوالن دستگاه هــای اجــرایــی موظفند
وضعیت موجود ،اهــداف سه سال آینده (تا
سال)1400وطرحاستانیمربوطبهاصالح
سیستم اداری خــود را در قالب فــرم های
مشخص و ابالغی ،تنظیم و پس از تصویب
دستگاهمربوط،حداکثرتا 10دیماهامسال
برایدولتارسالکنند.

چهره ها و گفته ها
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام با تأکید بر این که مدیران
کشور هشدار مسئوالن قضایی را درباره
جریان نفوذ جدی بگیرند ،گفت :نفوذ
به معنای هــواداری و تأثیر اندیشههای
آمــریــکــایــی بــایــد در یک
مبارزه فکری و فرهنگی،
شفافسازیوریشهکن
شود/ .مهر

محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی
حزب کارگزاران سازندگی با بیان این
که تعداد نیروهای این حزب در دولت
صفر است ،افزود :آقای جهانگیری نماد
کارگزاران هستنداما به صفت حزبی آن
جا نیستند؛ معاون اول
اســت که به تشخیص
شخص آقای روحانی
ماموریت یافته است.
/خبرآنالین

حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی
اصــولــگــرا بــا اشـــاره بــه ایــن کــه مــردم
جناحهای سیاسی را زمانی قبول دارند
که برای حل مشکالت آن ها راهکار ارائه
دهند ،گفت :از دیدگاه من اگر دولت
آینده قــرار است موفق عمل کند باید
ائتالفی باشد در غیر این صورت باز هم
آن قشری که ضــرر می
بینند م ــردم هستند
و جنگ قــدرت ادامــه
پیدا میکند/ .
انتخاب

...
خبر

رسیدگی به الیحه اصالح قانون
مبارزه با پول شویی در کمیسیون
اقتصادی مجمع

ایلنا-عضومجمعتشخیصمصلحتنظاماز
برگزاریجلسهکمیسیوناقتصادیمجمعبا
موضوع بررسی الیحه اصالح قانون مبارزه با
پول شویی خبر داد و گفت :دولت اصالحاتی
رابرایاینالیحهدرنظرگرفتهاستکهپساز
تصویبآندرمجلس،شوراینگهبانبهبرخی
ازموادآنایرادهاییگرفتهاستوپسازاصرار
مجلس،بهمجمعارسالشد.مصباحیمقدم
افزود :هنوز بررسی این الیحه در کمیسیون
اقتصادیمجمعادامهدارد.

تحلیل تئوریسین اصالحات از وضعیت دولت روحانی و اصالح طلبان

حجاریان :راه نجات کشور از طریق
اصالحات می گذرد

اگر حمله نظامی شود ،اصالح طلبان هم مانند هر فرد میهن دوست
دیگری تحت لوای بهترین فرمانده نظامی خواهند رفت
سعید حجاریان از تحلیل گــران برجسته جریان
اصالحات در گفت و گویی درباره نسبت اصالحات
و دولـــت روحــانــی گــفــت :ایــشــان بــه بــســیــاری از
وعد ههایش یا نخواست یا نتوانست عمل کند و
در واقع زمانی که از خود عبور کرد ،طبع ًا بخشی
از اصال حطلبان هم ناگزیر با ایشان زاویــه پیدا
کــردنــد .وی همچنین تاکید کــرد :روزن ـههــای
زیــــادی پــیــش روی جــریــان اصــاحــات اس ــت و
اطمینان دارم راه نجات کشور از طریق اصالحات
میگذرد .حجاریان که با تسنیم گفت و گو می
کرد ،درباره فاصله اخیر اصالح طلبان با روحانی با
اشاره به این که ما با دکتر روحانی عقدی –بهصورت
ائتالف-نبستهبودیم،اظهارکرد:ایشانوعدههایی
به مردم دادند و مردم هم بهدلیل همان وعد هها
پای صندوق رأی رفتند .دفاع ما ،براساس همین
وعدهها بود و نه خواستههای حداکثری خودمان.
اما ،ایشان به بسیاری از وعد ههایش یا نخواست
یا نتوانست عمل کند و در واقع زمانی که از خود
عبور کرد ،طبع ًا بخشی از اصالحطلبان هم ناگزیر
با ایشان زاویــه پیدا کردند .وی در بخش دیگری
از این گفت و گو بدون آن که نامی از احمدی نژاد
ببرد ،درباره او گفت :اصالحطلبان افراد پاکدست
و مجرب فراوانی دارند و هر یک از آنها بهتنهایی
یک سر و گردن باالتر از رئیس کابینه دولت معجزه
هستند .عملکرد آن رئیس کــاری کرد تا سا لها
جریان راســت به محاق بــرود و  10جمنای دیگر
نمیتواند «جمعنا» شود.
▪نــظــارت استصوابی مانند چـــادر اکسیژن
بیمارستان ،اصولگرایان را دربرگرفته است

این تحلیلگر برجسته اصالحات با تأکید بر این که
اگر نظارت استصوابی نبود ،اصالحطلبان با افرادی
به مراتب بهتر از دکتر روحانی و دکتر عارف وارد
انتخابات میشدند و رأی هم میگرفتند ،گفت:
متأسفانه جریان راست نمیخواهد بفهمد ،نظارت
استصوابی همچون چــادر اکسیژن بیمارستا ن
آ نها را دربر گرفته است و چنان چه رخنهای در
آن اتاق ایجاد شود ،همگی دچار انــواع امــراض و
حتی خفقان خواهند شد .وی ضمن اشاره به این
که جریان اصالحات سختیهای فراوان کشیده

است و توان تحمل هر باری را دارد ،تصریح کرد:
امــا بسیاری از اصولگرایان در کنار جو یهای
رانت و در شرایط گلخانهای رشد کرد هاند و باید
ببینیم در یک روز توفانی از خــود جنمی نشان
خواهند داد یا خیر .وی با بیان این که «من درباره
سال  1400فکر نمیکنم زیرا در ایــران ،برنامه
بلندمدت ششماهه است!پس معتقدم تا 1400
راه درازی در پیش داریم» اظهارکرد :فرض کنیم،
طی این مدت ائتالفی علیه ایــران شکل بگیرد و
خدای نکرده به ما حمله نظامی بشود .آن گاه قاعدت ًا
اصال حطلبان مانند هر فرد میهندوست دیگری
تحت لوای بهترین فرمانده نظامی –که بتواند بقای
این سرزمین را حفظ کند -خواهند رفت.
▪اختالف میان اصالح طلبان طبیعی است

حجاریان همچنین در پاسخ به سؤالی دربــاره
اختالف میان اصالح طلبان گفت :اصالحطلبان
هر یک بهتنهایی اهل ایدهپردازی هستند بنابراین
برعکس جریان راســت ،والیتپذیر نیستند ،پس
وجــود اخــتــاف میان آنهــا طبیعی اســت .ولی
اصال حطلبان در میان خــود ســاز و کارهای حل
اختالف را پیدا کردهاند .از آن گذشته ،فرض کنید
اصالحطلبان نتوانند و اساسا از صحنه روزگار حذف
شوند .آیا جریان راست بهتنهایی میتواند کشور
را اداره کند؟ زمانی که روزنامههای اصالحطلب
بهطور فلهای توقیف شدند ،توضیح دادیم ،با بستن
روزنامههای ما کسی به سمت جناح راست میل
نمیکند بلکه به سمت گزینههای دیگر میروند.
وی در پایان این گفت و گو نیز با اشاره به این که من
قائل به انسداد نیستم و معتقدم روزنههای زیادی
پیش روی جریان اصالحات است ،گفت :اطمینان
دارم راه نجات کشور از طریق اصالحات میگذرد.

تسنیم  -بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت خارجه خبر داد :بهپیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهوری اسالمی ایران محمد کشاورززاده
بهعنوان سفیر جدید ایران در جمهوری خلق چین منصوب شد .کشاورززاده هماکنون دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت خارجه است و پیش از
آن نیز سفیر ایران در کشورهای ونزوئال و ازبکستان بوده است.سفیر پیشین ایران در چین عبدالناصر همتی رئیس فعلی بانک مرکزی بود.

سخنرانی نیمه تمام پزشکیان
در دانشگاه تبریز

پزشکیان :اگر مرد هستید وقتی جای من قرار گرفتید ،جوری
زندگی کنید که من زندگی کرده ام
برنامه سخنرانی مسعود پزشکیان نایب
رئــیــس مجلس و احــمــد مــازنــی رئیس
کمیسیونفرهنگیمجلسدرتبریزبهدلیل
اعتراض های تعدادی از دانشجویان ناتمام
ماند .به گــزارش ایرنا ،مسعود پزشکیان
در سخنرانی تاالر وحدت دانشگاه تبریز با
انتقاد از رفتار غیرمنطقی و جنجال آفرینی
معدودی از دانشجویان حاضر در جلسه،
اظهار کرد :ما اگر عدالت را اجرا می کردیم،
نمی شد شهری و منطقه ای توسعه پیدا کند
و قسمت دیگر شهر و همان منطقه عقب
بماند .پزشکیان به دانشجویان معترض
گفت :من نگاه خودم را گفتم و شما هم اگر
اعتراضی دارید بیایید نقد کنید؛ متاسفانه
جوی در دانشگاه ایجاد کرده اید که نمی
شود حرف از کرسی آزاداندیشی زد .وی با
بیان این که با فحش دادن و فریاد کشیدن
به جایی نمی رسیم ،افــزود :منطقی که
فــریــاد مــی زنــد منطق نیست ،مــن آمــاده
شنیدن نقدها هستم ،بگویید تا بشنوم .وی
خطاب به دانشجویان معترض گفت :اگر
مرد هستید وقتی در جای من قرار گرفتید،
جوری زندگی کنید که من زندگی کرده ام.
براساس این گــزارش ،سخنرانی مسعود
پزشکیان به دلیل فریادهای تعداد قلیلی
دانشجو نیمه تمام ماند و وی در اعتراض به
رفتار آن ها جلسه را ترک کرد .همچنین
براساس گــزارش رویــداد  ،24پزشکیان
گفت :بنده هیچ گاه از مردم فرار نکردهام
و در همان صفی میایستم که شهروندان
ایستاد هاند؛ اگر بسیجیها شمایید من
برای بسیج متاسفم! براساس گزارش این
پایگاه خبری به نقل از یک کانال خبری
نزدیک به نایب رئیس مجلس ،پزشکیان
گفته به احترام دانشجویان به دانشگاه
آمدم تا به بحث و بررسی مسائل بپردازم
اما عــد های میگویند تا حاال چه کردی؟
متاسفانه جوی در دانشگاه ایجاد کردهاند
که با داد و فریاد حرف شان را بزنند ،با فشار
آوردن که کاری درست نمیشود .این که
من چه کار کردهام یک بحث است و ما چه
کار کرده ایم یک بحث دیگر .برخی که خود

را منتسب به جاهای خاص می دانند علت
اصلی مناقشات کشور هستند و در اقلیت
دانشگاهها هم حضور دارند.
▪صادقی :نیاز دانشگاه بیش از هرچیز
فضای آزاد است

محمود صــادقــی عضو فراکسیون امید
ودبــیــرکــل انــجــمــن اســامــی مدرسین
دانشگا هها هم با اشــاره به روز دانشجو
بــه ایلنا گفت :برخی میخواهند وجه
ضداستکباری روز دانشجو را پررنگ و وجه
ضد استبدادی را تحت الشعاع قرار دهند در
حالی که جنبش دانشجویی هم برای آزادی
مبارزه می کند و هم نیاز دانشگاه بیش از
هرچیز فضای آزاد است .دانشگاه فضای
تفکر است و تفکر هم نیازمند فضای آزاد
دانشگاه است که در غیر این صورت نمی
تواند بالنده شود.
▪عارف :برخورد امنیتی با روحیه نقادی،
دانشجویان را دچار بی انگیزگی می کند

محمدرضا عــارف رئیس فراکسیون امید
مجلس در یادداشتی به مناسبت 16آذر روز
دانشجو با اشاره به این که هویت دانشگاه و
دانشجو ،تحلیل ،نقد و مطالبهگری است،
تصریحکرد:نقدحکومتوحاکمیتبهمعنای
براندازینیست،بلکهمیتواندتقویتکننده
حاکمیت باشد .اگــر دانشگاه نقد نکند و
جنبش دانشجویی نقد را از خود دور کند،
از هویت خــودش دور م ـیشــود .برخورد
امنیتیباروحیهنقادیدانشجوکهمتأسفانه
کماکان هم ادامه دارد ،دانشجویان را دچار
بیانگیزگیمیکندکهاینبیانگیزگیآفت
جنبشدانشجوییاست.

محسن هاشمی :سران اصالحات اراده ای برای تشکیل «پارلمان اصالحات» ندارند
رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به
گمانهزنیها درباره تشکیل پارلمان اصالحات،
گفت :ســران جریان اصالحات اراد های برای
تشکیل پارلمان اصــاحــات ندارند.محسن
هاشمی در گفتوگو با تسنیم در این باره اظهار
کــرد :عملی کــردن طــرح پارلمان اصالحات
یــا هــمــان مجمع عمومی اصــا حطــلــبــان کار
سخت و پیچید های است .معمو ًال این رهبران
جریان اصالحات هستند که اینگونه طر حها
هــادی محمدی – در نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای فنی و تخصصی نیروی دریایی ارتش
از طرح جدیدترین ناو رزمــی تریماران (سه بدنه
ای) نداجا با نام «سفینه» رونمایی شد .به گزارش
خراسان،اینشناورمقاومتهیدرودینامیکیپایینی
در سرعتهای باال خواهد داشت و دارای سیستم
رانــش متناسب با ابعاد و سرعت متناظر خواهد
بود .تعادل هیدرواستاتیکی و دریامانی بسیار باال و

و پیشنهادها را باید با جدیت پیگیری کنند
تا به سرانجام مشخصی برسد .وی افــزود :با
این تفاسیر تاکنون اراد های در رهبران جبهه
اصالحات برای به سرانجام رسیدن طرح پارلمان
اصالحات مشاهده نکردم.رئیس شورای مرکزی
حــزب کــارگــزاران گفت :طــرح ایجاد پارلمان
اصالحات هماکنون در کمیته سیاسی شورای
هماهنگی جبهه اصالحات مطرح شده و احزاب
عضو این شــورا در حال بررسی آن هستند اما

بهاعتقاد من این طرح به اصطالح در مرحله توفان
مغزی است و هنوز به مرز پختگی نرسیده است.
هاشمی در پاسخ به این سؤال که آیا تا انتخابات
سال آینده ،طرح تشکیل پارلمان اصالحات به
مرحله عملیاتی و برگزاری جلسات میرسد،
تصریح کرد :عرض کردم اگر اراده برتری پشت
این طرح باشد ،میتوان امیدوار بود که سازوکار
مجمع عمومی اصالحات در انتخابات آینده
مجلس نیز نقشآفرین باشد.

طرح «سفینه» نیروی دریایی ارتش رونمایی شد
عرشه وسیع تا دو برابر یک شناور تکبدنه همتناژ ،از
جملهمهمترینمشخصاتاینشناور خواهدبودکه
قابلیتعملیاتدرشرایطمختلفدریابرایمقابلهبا
جنگهاینامنظمساحلیوعکسالعملسریعرابه
آن می دهد .این نمایشگاه با حضور دریادار سیاری
معاون هماهنگ کننده ارتش و دریــادار خانزادی

چین سفیر کانادا را در پی ماجرای «هواوی» احضار کرد
چین اعالمکردسفیرکانادادرپکنفراخواندهشدهتامراتباعتراضشدیدچینبهدستگیری"منگوانژو"
مدیرارشدشرکتهواویبهویابالغشود.بهگزارش  تسنیم کاناداشنبههفتهپیشخانممنگرادستگیر
کرد.منگمتهماستکهبهدروغبهبانکانگلیسیHSBCاعالمکردهشرکتاوازقوانینتحریمیآمریکاعلیه
ایرانتبعیتکردهاست،چینبهکاناداهشداردادهاستکهآزادنکردناوعواقبزیادیدرپیخواهدداشت  .

فرمانده نیروی دریایی ارتش آغاز به کار کرد .در این
نمایشگاه ضمن رونمایی از چهار دستاورد جدید ،
خبرهای خوبی نیز از ناوشکن دنا  ،زیردریایی فاتح
 ،ناو اطالعاتی طالئیه و موشک انداز زره اعالم شد.
سیاریدرحاشیهاینمراسمبابیاناینکهدرتامین
چرخه تجهیزات مورد نیاز در عرصه دریا ،پیشرفته

...

گزارشخبری

«شورایوحدت»اصولگرایان
رقیب«جمنا»؟
ایمانی:سازوکارهایانتخاباتی
اصولگرایانذیلشورایوحدت
تشکیلخواهدشد
یک چهره سیاسی اصولگرا ضمن حمایت از
ایجاد شورای وحدت اصولگرایان تأکید کرد:
اگر «شورای وحدت» کار خود را شروع کند و
بهشکلموفقیپیشبرودقطعاشکلوماهیت
جمنا تغییر خواهد کرد و وظیفه تشکل های
انتخاباتی جریان اصولگرایی ذیل شورای
وحــدت تعریف خواهند شــد .ناصر ایمانی
که با انتخاب گفت و گو می کرد ،در این باره
اظهار کرد :قطع ًا تشکل ها و سازوکارهای
انتخاباتیذیلشورایوحدتتشکیلوتعریف
خواهند شد .وی افزود :قاعدت ًا کارکرد اولیه
شورایوحدتبایددارایتدوینسیاستهای
خاص و خط مشی آن باشد .این خط مشی ها
شامل سیاست حرکت اصلی اصولگرایان و
برنامههایدرازمدتآناناست.درواقعدراین
شورا باید حرکات استراتژیک اصولگرایان و
مواضعآنهادرمسائلمختلفکشورمشخص
شده باشد .وی با تاکید بر این که «امیدواریم
شورای وحدت بتواند کارکردی منهای روند
فعلیکهبیشترانتخاباتیاست،داشتهباشد»
گفت:انتظارداریمشورایوحدتبتواندبیشتر
بر روی استراتژیهای کلی اصولگرایان،
هماهنگی ها و همچنین فراهم آوردن ساز
و کارهایی بــرای ایجاد انسجام بین آن ها،
متمرکزشود.اینتحلیلگراصولگرایادآورشد:
بهتراستشورایوحدتتجربهجمناراتکرار
نکند که فقط کارکردی انتخاباتی داشت .در
واقعجمناقبلازانتخاباتبهوجودآمدوبعداز
انتخاباتهمبهفراموشیسپردهشددرنهایت
امیدوارم شورای وحدت به چنین سرنوشتی
دچارنشود.
▪کنعانی مقدم  :شورای وحدت ،ائتالفی
انتخاباتیوزودگذراست

بــا ایــن حــال حسین کنعانی مــقــدم فعال
سیاسی اصولگرا هم درباره شورای وحدت
اصولگرایانگفت:بهنظرمیرسدتالشهایی
بــرای شکلگیری یک ائتالف سیاسی در
جریان اصولگرایی در حال انجام است؛ از آن
جایی که وحدت در جریان های سیاسی کار
سختی است باید مرحله به مرحله این روند
را طی کنیم .وی در عین حال تأکید کرد:
شورای وحدت و این گونه ائتالف ها بیشتر
ائتالفهایانتخاباتیوزودگذرهستند.
ترین امکانات را پای کار آورده ایم و می توانیم با این
امکاناتبهتریننوعماموریترادرعرصهدریاداشته
باشیم ،تصریح کرد :با وجود دشمنی ها در سال٨٢
ناو موشک انداز پیکان را ساختیم ،در سال  ٨٥ناو
جوشن و در سال  ٨٨درفش و جماران را ساختیم و
هفته گذشته نیز ناوشکن پیشرفته سهند به ناوگان
نیروی دریایی ارتش ملحق شد و در آینده نزدیک نیز
ناودناوزیردریاییفاتحبهاینناوگانمیپیوندند.
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