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تصمیم کمیسیون امنیت ملی درباره استیضاح
ظریف به تعویق افتاد

...

ویژه های خراسان
اطالعات مرکز آمار جایگزین بانک مرکزی
در محاسبه تورم
بر اساس ابالغیه روزهــای اخیر یک مسئول مهم دولتی
به دستگاه های دولتی و پیمانکاران مرتبط با پروژه های
دولتی ،اعالم شده در زمینه اعمال رویه یکسان و ایجاد
تسهیل در اجرای پروژه ها ،مدیران مربوط باید در محاسبه
نرخ تورم و خسارات ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی ،نرخ
اعالم شده توسط مرکز ایران را جایگزین تورم ماهانه اعالم
شده توسط بانک مرکزی کنند و مورد استفاده قرار دهند.

هشدار به مدیران درباره اعمال تبعیض به
نام شرکت های دانش بنیان
یک نهاد مسئول با ارســال ابالغیه ای بــرای تعدادی از
مدیران مالی سازمان ها و ادارات دولتی ،تاکید کرده است
اگرچه شکل گیری و حمایت از شرکت های دانش بنیان
در حوزه های زیربنایی و تولیدی ،نقش مهمی در نیل به
اهداف اقتصاد مقاومتی دارد اما مدیران باید ضمن رعایت
قوانین مربوط به منع مداخله در معامالت دولتی و کشوری،
توجه داشته باشند نباید هیچ گونه تفاوت و بی عدالتی در
استفاده از دارایی های مشهود و نامشهود سازمانی بین این
شرکت ها با دیگر اشخاص حقوقی قائل شوند و بهره مندی
از هرگونه امکانات یا اماکن ،از طرق قانونی مثل فراخوان
عمومی انجام بگیرد.

چهره ها و گفته ها

حجت االسالم سیدمحمدعلی آل هاشم امام جمعه
تبریز گفت :انتظار داریــم خدمت رسانی به مردم
به دور از بازیهای سیاسی
و بــا رویــکــرد فراجناحی
صــورت گــیــرد ،مــردم در
شرایطسختمعیشتیبه
سر میبرند که باید مورد
تــوجــه متولیان امر
باشد/ .رسا
محمدصادق جوادی حصار فعال سیاسی اصالح
طلب گفت :دغــدغــه ایــن کــه مــبــادا جایگاه مجمع
تشخیص مصلحت در هماهنگیهای ایجاد شده تنزل
کرده یا نادیده گرفته شود باعث شده آقای رضایی
تحرکاتبیشتریازخودنشاندهد
چــرا کــه بــا تضعیف جایگاه
مجمع تشخیص مصلحت
به طریق اولی جایگاه ایشان
نیز به عنوان دبیر این نهاد
تــنــزل پــیــدا خواهد
کرد/ .ایلنا

آذر منصوری قائم مقام حزب اتحاد ملت با اشاره
به این که اگر نسبت مستقیمی میان حضور اصالح
طلبان در قدرت و رضایتمندی بدنه اجتماعی آنان
برقرار نباشد ،شرکت در انتخابات موضوعیت ندارد،
گفت :اصالح طلبان از حاال تا انتخابات آینده فرصت
دارنــد تا رابطه معنی دار
و نسبت مستقیمی بین
ت ــاش بـــرای حــضــور در
نهادهای انتخابی و حفظ
سرمایه اجتماعی خود
بـــرقـــرار کــنــنــد/ .
نامه نیوز
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پیشنهادهای کارگزاران برای اصالح سازوکارهای اصالحات
مرعشی :اساسنامه شورای هماهنگی اصالحات تغییر کند

سخنگوی حزب کارگزاران گفت :آییننامه و اساسنامه
شــورای هماهنگی احــزاب اصالحطلب باید تغییر یابد
و این مدیریت به آن جا منتقل شود و احزاب متناسب با
جایگاه شان کرسی داشته باشند .حسین مرعشی که
عضو سابق شورای عالی اصالحطلبان نیز هست در گفت
و گو با فارس افزود :ما چه در شورای هماهنگی احزاب
اصالحطلب و چه در شورایعالی سیاست گذاری ،بدون
توجه به وزن احزاب برای هر کدامشان یک کرسی در نظر
گرفتیم .این یک نقص است و باید احزابمان را رتبهبندی
کنیم و با توجه به بحث فراگیری و پوشش و سرمایهگذاری
که هرکدام در فضای سیاسی ایران متناسب با جایگاه
واقعیشان دارنــد ،تعداد کرسیهای شان افزایش یا
کاهش پیدا کند .مرعشی اضافه کرد :ما برای انتخاب
اشخاص حقیقی هم اگر بناست که اشخاص حقیقی
بخشی از شورا باشند -که البته اجباری ندارد و صرفا در
دورههــای اخیر اجرا شده است -و نقش داشته باشند،
باید یک سازوکار دموکراتیک انتخاب کنیم .وی با بیان
این که برای مدیریت ساز و کار اصالحطلبان سه راهحل
وجود دارد ،گفت :نخست آییننامه و اساسنامه شورای
هماهنگی احزاب اصالحطلب تغییر یابد و این مدیریت به
آن جا منتقل شود و احزاب متناسب با جایگاه شان کرسی
داشته باشند .مرعشی با بیان این که نهادی به نام پارلمان
یامجمععالیاصالحطلبانبارعایتچارچوبهایقانون

مستقرشوند،گفت:اینمأموریترابهشورایعالیبدهیم
و درصدد اصالح آن برآییم .در همین باره فارس گزارش
داد ،حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به درخواست
شــورای هماهنگی جبهه اصــاحــات درب ــاره پارلمان
اصالحات ،پیشنهاد خود را با عنوان «پیشنویس طرح
تأسیس مجمع ملی اصالحطلبان (پارلمان اصالحات)»
به کمیته سیاسی شــورای هماهنگی جبهه اصالحات
ارسال کرده است.
▪تاجرنیا :آن چه در شورای عالی اصالح طلبان عملی
شده هیچ ارتباطی با ترویج تحزب ندارد

در همین باره علی تاجرنیا فعال سیاسی اصالح طلب هم
در گفت و گو با انتخاب درخصوص احتمال جایگزینی
پارلمان اصالحات به جای شورای عالی اصالح طلبان

درگیری در جریان یک تجمع در دانشگاه
امیرکبیر

گفت :شخصا معتقد به ایجاد یک تشکل جامع و فراگیر
هستم که در آن فراکسیونیزم به رسمیت شناخته شود.
در واقع هیچ تشکیالتی به جز این نمیتواند در قالب یک
تشکیالت برنامه ریز و برنامه ساز آن هم به طور دایم عمل
کند .این فعال سیاسی اصال حطلب با بیان این که آن
چه تا به امروز در شورای عالی اصالح طلبان عملی شده
هیچ ارتباطی با ترویج تحزب ندارد بلکه به حزب و تحزب
گرایی ضربه هم رسانده؛ اظهار کرد :شورای عالی تالش
بیشتری در زمینه دوری گزیدن از احزاب کرده است.
▪صادقی :طرح پارلمان اصالحات را یک حرکت رو به
جلو می دانم

محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس هم درباره
آخرین جزئیات از طرح پارلمان اصالحات به باشگاه

سخنگوی نیروهای مسلح :ایران نیازی
به پایگاه نظامی در سوریه ندارد
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشورمان با تاکید بر این
که هیچ گونه دخالتی در عراق و سوریه نداریم ،گفت :ایران
هیچ نیازی به داشتن موضع و پایگاهی در کشور سوریه
نــدارد که کسی بخواهد به آن حمله کند.سردار سرتیپ
پاسدار ابوالفضل شکارچی در گفت وگو با ایرنا با بیان این
مطلب اظهار کرد :جمهوری اسالمی ایران بنا به در خواست
دولت ها و مردم عراق و سوریه به این کشورها کمک مستشاری
مــی دهـــد.وی تصریح کــرد :حضور مستشاری جمهوری
اسالمی ایران کامال قانونمند است.وی در پاسخ به سوالی
مبنی بر همکاری مستشاران ایرانی و روس با یکدیگر در
سوریه گفت :ایــران و روسیه در امــور مستشاری با یکدیگر
هماهنگ هستند.سردار شکارچی درباره ادعاهای مطرح
شده مبنی بر هدف قرارگرفتن مواضع ایران در سوریه اعالم
کرد :ما مواضع مستقلی در سوریه نداریم که کسی بخواهد
هدف قرار دهد.وی ادامه داد :ممکن است مواضع و پایگاه
های سوری ها را بمباران کنند و در این حمالت به مستشاران
جمهوری اسالمی نیز آسیب برسد.سردار شکارچی افزود:
صحبت هایی که مبنی بر حضور ایران در سوریه مطرح می
شود بهانه جویی آمریکا بر پایه مزخرفات صهیونیست هاست.

حق الوکاله وکالی تسخیری از  12سال پیش پرداخت نشده است
هــــادی مــحــمــدی – رئــیــس ک ــان ــون وکــــای مرکز
درباره وکالتهای معاضدتی و تسخیری با اشاره به این
که این نوع وکالتها در قانون تشکیل صندوق حمایت
پیشبینی شده و دولت موظف به پرداخت حقالوکاله
بابت آن است گفت :با وجود این که  12سال است هیچ
حقالوکالهای پرداخت نشده این نوع وکالتها افزایش
هم داشته اســت .بــه گــزارش خراسان عیسی امینی
در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران  مبلغ
پیشنهادیبرایحقالوکالهمعاضدتیوتسخیریرابابت
هر پرونده  675هزار تومان اعالم کرد و افزود :این مبلغ
پیشازایندرحدود 200هزارتومانبرایهرپروندهبوده
است.رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز در پاسخ به
سوالخراساندرخصوصایجادشفافیتدرپروانههای
وکالتوانتشارلیستهمهآنهادررسانهها،یادآورشد:
هیچابهامیدربارهصدورپروندههایوکالتوجودندارد.
اسامی همه وکال در سایت کانونها و صندوق حمایت از
وکال موجود است .همچنین هر سه سال یک بار کتاب
اسامیمنتشرمیشودومردممیتوانندبهصورتشفاف
به فهرست وکال دسترسی داشته باشند.امینی در پاسخ
بهسوالخبرنگاریمبنیبراینکهباتوجهبهوضعیتنابه
سامانبازارکار،چنددرصدوکالپروانهخودراتمدیدنمی
کنند،گفت:درسالگذشته ۲۵درصدوکالپروانهوکالت
خودراتمدیدنکردند.

خبرنگاران جوان گفت :طرح پارلمان اصالحات اکنون
در شورای عالی سیاست گذاری در حال بررسی است که
پذیرش آن به طور کامل نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.
وی ادامه داد :کلیت این طرح در شورای هماهنگی جبهه
اصالحات پذیرفته شده اما همچنان درباره جزئیات آن
بحث وجود دارد ،بنده در مجموع این طرح را یک حرکت
رو به جلو میدانم .عضو فراکسیون امید مجلس شورای
اسالمی در پاسخ به این سوال که برای انتخابات آینده
مجلس و ریاست جمهوری کدام نهاد اصالحطلب سامان
دهی اصالح طلبان را بر عهده دارد ،تصریح کرد :شورای
عالی اکنون برای انتخابات شروع به کار کرده است و فعال
با سازو کار شورای عالی پیش میرویم اما امکان دارد در
آینده شورای عالی با بررسی و تصویب پارلمان اصالحات
تغییر کند.

فرمانده نهاجا :به دنبال
افزایش برد موشک های مان هستیم

وی با بیان این که عراق و سوریه بر حضور مستشاری ایران در
سوریه اصرار دارند ،یادآور شد :ارتش ومردم عراق و سوریه با
دشمنان خود می جنگند و جمهوری اسالمی رسما دخالتی
در این موضوع ندارد.در همین حال حسین جابری انصاری
مذاکره کننده ارشد ایران در امور سوریه در گفت و گو با تابناک
دربــاره نقش ایران در سوریه با بیان این که ایران بر اساس
دعوت بازیگر خارجی وارد سوریه نشده که بر اساس تصمیم
گیری بازیگر خارجی از سوریه خارج شود،گفت :حضور ایران
و نحوه حضورش به توافق با دولت سوریه و نیاز صحنه سوریه در
رویارویی علیه تروریسم بستگی دارد.

رئیس کانون وکالی مرکز:

...
اخبار

فرمانده نیروی هوایی ارتش با تاکید بر این که ما
به دنبال افزایش برد موشکهایمان هستیم و
محدودیتی هم برای خودمان قائل نیستیم ،گفت:
میخواهیم هدف را زودتر ببینیم و آن را در فاصله
دورترهدفاصابتقراردهیم.امیرخلباننصیرزاده
که مــرداد امسال با حکم رهبر انقالب به عنوان
سیزدهمین فرمانده نیروی هوایی ارتش منصوب
شدهاستدراینمصاحبهدربارهنقشنیرویهوایی
ارتشدرمقابلهباتکفیریهادرسوریهوعراقافزود:
من خیلی نمیتوانم به جزئیات این موضوع اشاره
کنم اما همینقدر میگویم که مشارکت ما بسیار
قویومؤثربودهکهشایدبرایخیلیهاغیرقابلباور
باشد .به گزارش فارس وی با اشاره به برخورداری
ایرانازهواپیماهایمنحصربهفرددرنیرویهوایی
خود ،ادامه داد :من کشور دیگری را سراغ ندارم که
مانندمابهاینشکلگستردهدرناوگانهواییخود
همهواپیماهایغربیوهمشرقیداشتهباشد.
البتهکشوریمانندپاکستانتاحدیاینطوراست

چون برای مثال هم هواپیمای اف  16و میراژ دارد
و هم هواپیمای «جی اف  »17که یک هواپیمای
شرقیمحسوبمیشوداماخیلیگستردهنیست.
همچنین امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده
نیروی زمینی ارتــش هم دیــروز در بازدید از تیپ
 377شهید سرلشکر پرویز حبرانی با تاکید بر این
کهباهرنوعتهدیدیمقابلهخواهیمکرد،ازافزایش
قــدرت تهاجم و تحرک یگان های نیروی زمینی
خبرداد.

برخی رسانه ها از مجروح شدن تعدادی از دانشجویان
دانــشــگــاه امیرکبیر در خــال بــرگــزاری یــک «تجمع
غیرقانونی» در این دانشگاه خبر دادند .هادی ابوالحسن
دبیر رسانه ای بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر درباره
تجمع صورت گرفته در این دانشگاه به ایسکانیوز گفت:
تجمع کنندگان در ابتدای امر حمایت خود را از کارگران
هفت تپه اعالم کردند اما با اندک زمانی انتقادات خود را از
دولت به سوی نظام چرخش دادند .وی افزود :با آغاز شعار
علیه نظام ،دانشجویان انقالبی و بسیجی وارد صحنه شدند
و با شعار و دست نوشته هایی با مضمون «رای شما روحانی،
عامل این گرانی» «آشوبگر حیا کن دانشگاه رو رها کن» و «نه
شرقی نه غربی ،فقط علیه دزدی» واکنش نشان دادند .این
فعال دانشجویی با تایید ضرب و شتم سه نفر از خواهران
حوزه بسیج دانشجویی این دانشگاه ،گفت :ناآرامی های
امروز دانشگاه کامال سازمان دهی شده از سوی بیرون از
دانشگاه بود.

فتاح :دانشجو نباید ابزار و پله کسی باشد
پرویز فتاح رئیس کمیته امــداد در دیــدار با نمایندگان
اتحادیههای دانشجویی ضمن گرامی داشت روز  16آذر
به نقش جنبش دانشجویی در پیشبرد اهداف و آرمانهای
انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت :دانشجو نباید ابزار و
پله کسی باشد چرا که خیلیها در صدد هستند در ایام
انتخابات ،قبل و بعد از آن از این جنبش پرشور دانشجویی
سوءاستفاده کنند ولی وظیفه همه ما این است که حتم ًا
والیت را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهیم و در راه
ایشان حرکت کنیم .به گزارش فارس ،فتاح تاکید کرد:
جنس فعالیت دانشجویی و عمق وجود آن با مأموریت
کمیته امداد عجین شده زیرا دانشجو نیز همانند کمیته
امــداد خواستار گسترش عدالت در جامعه و حمایت از
مستضعفان و محرومان است .وی همچنین اظهار کرد:
دشمن از این میترسد که کمیته امداد امام خمینی(ره) در
خدمت محرومان باشد و چون میداند که کمیته امداد به
مستضعفان و محرومان که پایههای اصلی انقالب هستند
رسیدگی میکند در هراس است.

رئیس انجمن کلیمیان تهران :کنیسهها در ایران بر خالف دیگر نقاط
جهان نیازی به حفاظت پلیس ندارند
فارس -رئیس انجمن کلیمیان تهران  گفت :یک تبریک و
تشکربهمقاممعظمرهبریونظامجمهوریاسالمیایران
دارم که در این کشور همه اقوام در کنار هم و در امنیت
کامل با آرامــش زیــاد زندگی می کنند و هیچ تبعیضی
وجود ندارد و اگر هم تبعیضی باشد  ،تبعیض مثبت است.

«همایون سامه یح» با بیان این که ما این انقالب را متعلق
به خود می دانیم ،افزود :در بسیاری نقاط دنیا به کنیسه
های یهودیان حمله می شود و تحت محافظت است اما در
ایران درهای کنیسه ها همواره باز است بدون هیچ گونه
نیاز به حفاظتی از سوی نیروی انتظامی.

▪رئیس اسکودا  :نتایج آزمــون وکالت در دی ماه
اعالم می شود

مرتضیشهبازینیارئیساتحادیهسراسریکانونهای
وکالی دادگستری ایران (اسکودا) نیز در این نشست با
اشاره به برگزاری آزمون وکالت در نهم آذر  ۹۷و وجود
سواالت اختالفی  ،گفت :درباره محتوای سواالت باید
بگویمکهبهدلیلاینکهترتیببرگزاریآزمونباسازمان
سنجش است کلید آزمون هنوز در اختیار ما قرار نگرفته
است با این حال ،ایراد مطرح شده به نسبت سالهای
گذشته بسیار کم است و سوال اشتباه تقریبا در این دوره
منعکسنشدهاست.شهبازینیادرپاسخبهسوالیدرباره
اینکهنتایجآزمونچهزمانیاعالممیشود،گفت:درباره
نتایجآزمونتاریخدقیقینمیتواناعالمکرداماحدودادر
دیماهنتایجآزموناعالمخواهدشد.
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