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تازههای مطبوعات
••ایران – این روزنامه احضار سفیران برخی کشورهای
اروپــایــی و منطقه بــه وزارت خــارجــه را بــا تیتر «تعقیب
دیپلماتیک تروریستها» پوشش داد.
••آرمان  -دادستان یزد از بازداشت رئیس سابق یکی از
سازما نهای دولتی استان خبر داد .علیاکبر شمس،
اختالس ،ارتشا ،پول شویی و تصرف غیرقانونی در اموال
دولتی را از جمله اتهامات متهم دستگیرشده ذکر کرد و
افزود :این فرد ،تخلفات متعددی همچون استخدامهای
خارج از ضوابط و سوءاستفاده از بودجههای پژوهشی
اداره متبوع خود در زمان تصدی را نیز در پرونده دارد .وی
اظهار کرد :با پیگیری اداره کل اطالعات استان ،مستندات
مربوط به تخلفات نامبرده جمعآوری و در نهایت توسط
دادسرا دستور بازداشت این متهم صادر شد.
••اعتماد  -آمار انجمن خودروسازان و جمعآوری اطالعات
از طــرف کارشناسان مرکز پــژوهـشهــای مجلس تاکید
میکند که با نگاهی خوش بینانه به جز دانگفنگ که بین
 30تا  40درصــد سهم داخلیسازی آن بــرآورد میشود،
دیگر خودروهای مونتاژی چینی حداکثر  30درصد ساخت
داخــل هستند .اگرچه دقیقا مشخص نشده که این سهم
داخلیسازیشاملچهقطعاتیمیشود،اماقابلبرآورداست
کهحدود 14درصدآنشاملرنگومونتاژهستندوبقیهرانیز
قطعاتی مانند تایر ،باتری و صندلی تشکیل میدهند که جزو
سادهترین قطعات صنعت خودرو به حساب میآیند.
••ابتکار  -رضا نــوروززاده مدیر عامل شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ایران میگوید ،شرکتهای پتروشیمی االن
هر دالر خود را برابر با  ۷۵۰۰تومان میفروشند و در برخی
اوقــات نیز بین خریداران این دالرهــای  ۷۵۰۰تومانی
قرعه کشی میشود .اومعتقد اســت که پتروشیمیها
امسال حدود  7.5میلیارد دالر باید در شکل فعلی دالر
عرضه کنند .برای این که ابعاد این بخش از رانت زایی و
فسادسازی روشن شود ،کافی است رقم  7.5میلیارد دالر
را در عدد هفت هزار تومان فاصله دالر آزاد و دالر ۷۵۰۰
تومانی دالر پتروشیمی که رانت به حساب میآید ،ضرب
کنید .این عددبرابر با  52هــزار و  500میلیارد تومان
میشود که عددحیرت انگیزی است.
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انعکاس
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مصاحبه

با تاکید بر این که گوشمالی سختی به عوامل حادثه تلخ اهواز می دهیم

رهبرانقالب:دست عوامل حادثه اهواز در جیب سعودی و امارات است

روز گذشته رهبر معظم انقالب در بخشی از دیــدار
ورزشکاران مدال آور و غرورآفرین کشورمان در بازی
های آسیایی به حادثه اخیر تروریستی اهواز اشاره و
نکاتی را در این باره مطرح کردند .براساس گزارش
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم
انقالب ،حضرت آیت ا ...خامنهای در این دیدار ،حضور
گرم و پر شور ملت ایــران در مراسم عــزاداری حضرت
سیدالشهدا (ع) را پر معنا و با عظمتتر از سال های
قبل خواندند و با اشاره به حادثه تروریستی دو روز قبل

در اهواز ،گفتند :این حادثه تلخ بار دیگر نشان داد که
ملت ایران در راه پر افتخار پیشرفت و اعتال ،دشمنان
زیــادی دارد .ایشان حمله به افــراد بیدفاع را کاری
بزدالنه خواندند و خاطرنشان کردند :کار شجاعانه از
آن جوانان برومند کشور است که در میدان های علمی،
ِ
دفاعی و ورزشی افتخارآفرین هستند .ایشان افزودند:
بر اساس گزارش ها این کار بزدالنه کار همان افرادی
اســت که هر جا در سوریه و عــراق گرفتار میشوند،
آمریکاییها نجاتشان میدهند و دست شان در جیب

سعودی و امــارات عربی است .رهبر انقالب اسالمی
تأکید کردند :مطمئن ًا گوشمالی سختی به عوامل این
اقدام خواهیم داد.
▪عیادت نمایندگان رهبر انقالب از مجروحان حادثه
تروریستی اهواز و حضور در مراسم تشییع شهدا

همچنین حججاسالم والمسلمین مروی و رحیمیان
که از سوی مقام معظم رهبری برای شرکت در مراسم
تشییع پیکر شهدای گرانقدر حادثه تروریستی اهواز،
شهدا و این دریای مواج اما بااطمینان ،آرام و باصالبت
محاسبات دشمنان را بههم می زند و این حضور معنادار
نشان میدهد که معجزه خون شهدا وحدت ،یکپارچگی
و دمیدن روح عاشورا در جامعه است .سردار سالمی با
تأکید ب ر این که «به ملت ایران قول میدهیم که واکنش ما
به این حادثه پشیمانکننده ،ویرانگر و نابودکننده باشد»،
گفت :هیچکس نمیتواند بر کودکان این سرزمین بتازد
و به تمام کسانی که پشت این ماجرا هستند ،هشدار
میدهیم .امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع هم در سخنان
خود در این مراسم تأکید کرد :تروریستها منتظر دست
انتقام ملت ایران باشند.
▪محسن رضایی :خوزستان بدون ایران و ایران بدون
خوزستان معنا ندارد

با حضور جمعیت عظیم مردم عزادار اهواز رقم خورد

بدرقه باشکوه شهدای اهواز

وزارت اطالعات  22 :نفر از عوامل پشتیبان حادثه دستگیر شدند
مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی اهواز با حضور
جمعیت عظیم مردم متدین ،انقالبی و عزادار این شهر و
مقاماتومسئوالنکشوریولشکریبرگزارشد.براساس
گزارش تسنیم ،این مراسم باشکوه با مداحی و عزاداری
مردمی ،رأس ساعت  8:30دوشنبه از مقابل حسینیه
عاشقان ثارا ...آغاز شد .براساس این گزارش از ساعات
اولیه صبح حضور مردم اهــواز در این مراسم چشمگیر
بود و لحظه به لحظه به جمعیت حاضران افزوده می شد.
▪اطالعیه وزارت اطالعات دربــاره دستگیری عوامل
حادثه تروریستی اهواز

همچنین شب گذشته وزارت اطالعات در اطالعیه ای اعالم
کرد :در پی اقدامات صورت گرفته در آغازین دقایق حادثه
تروریستی  31شهریور اهواز ،هویت تیم پنج نفره تروریستی
وابسته به گــروه های تجزیه طلب تکفیری تحت حمایت
کشورهایمرتجععربیشناساییوخانهتیمیاینتروریست
ها کشف شد و  22نفر از عوامل پشتیبانی کننده و دخیل در
حادثه هم دستگیر شدند .در همین باره حامیان و هادیان
خارجی اقــدام تروریستی مذکور شناسایی که اطالعات
تکمیلی آن متعاقب ًا اطالع رسانی خواهد شد .به گزارش
خبرگزاری صداوسیما در اطالعیه وزارت اطالعات آمده
است :از خانه تیمی این تروریست ها ،مواد منفجره ،وسایل

نظامیوامکاناتارتباطیکشفوضبطشد.وزارتاطالعات
همگام با سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،ارتش جمهوری
اسالمی ایران ،نیروی انتظامی و قوه قضاییه ،ضمن تسلیت
و تعزیت به خانواده های معظم شهدا و ابراز همدردی با مردم
انقالبی ایران خاصه مردم شهیدپرور خوزستان که در طول
سال های دفاع مقدس امتحان سخت خود را در دفاع مقدس
از کیان انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی ،استقالل
و تمامیت ارضی کشور با سرافرازی ادا و در این راه بیش از
 16هزار شهید تقدیم کردند ،در تبعیت از فرامین فرماندهی
معظمکلقوا،بهملتشریفایراناطمینانمیدهدکهگروه
های تروریست و عناصر وابسته به آن را در هر نقطه از منطقه
و جهان رصد و مجازات می کند.حجتاالسالم والمسلمین
سیدمحمود علوی وزیــر اطالعات نیز در سخنان خود در
مراسم تشییع شهدای این حادثه گفت :تروریستهایی که
اقدام کردند به هالکت رسیدند و عقبه آنها بهوسیله دیگر
نیروهای امنیتی تا آخرین نفر شناسایی خواهند شد.
▪سردار سالمی :واکنش ما به این حادثه پشیمانکننده،
ویرانگر و نابودکننده خواهد بود

سردار حسین سالمی جانشین فرمانده سپاه پاسداران
انقالب اسالمی هم در مراسم تشییع شهدای حادثه
تروریستی اهواز گفت :حضور پرشور مردم در آیین تشییع

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی
سخنانی در این مراسم گفت :حادثه اهواز یک حادثه کام ً
ال
طراحیشده از بیرون مرزها بود و کام ً
ال پیدا و مشخص
شد که تروریستها از طرف چه کشورهایی حمایت مالی
و تبلیغاتی میشوند .این را که تروریستها کجا آموزش
دیدن د و از کجا آمدند ،مسئوالن اطالعاتی توضیح خواهند
داد.ویباتأکیدبراینکهخوزستانبدونایرانوایرانبدون
خوزستانمعنانداردوهویتخودراازدستمیدهد،افزود:
هیچ مادری را از فرزند و فرزندی را از مادر نمیشود گرفت؛
خوزستان فرزند ایران اسالمی است و از وفادارترینها بوده
و در حوادث مختلف دین خود را ادا کرده است .در این دیار
مردم عرب و لر جانفداییهای بسیاری کردند.
▪اروپا حمله تروریستی اهواز را فقط تسلیت گفت

همچنین در ادامــــه محکومیت ای ــن حــادثــه ،رئیس
جمهورترکیه ،دولت اردن و وزیر خارجه دانمارک در پیام
های مشترکی این حمله تروریستی را محکوم کردند.
سخنگوی اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای بدون محکوم
کردن حمله تروریستی اهواز به خانوادههای قربانیان این
حادثه تروریستی و مردم ایران تسلیت گفت .با این حال
«سورناسپرسن»،سخنگویسیاستخارجیحزب«مردم
دانمارک» و عضو پارلمان این کشور در پاسخ به سوالی
درباره درخواست دولت ایران برای تحویل دادن اعضای
گروهک های تروریستی و این که آیا دانمارک باید به آن
عمل کند ،گفت« :بله فکر میکنم در صورتی که شواهد
کافی [درباره اقامت مسببان حمله اهواز در دانمارک] در
این باره وجود داشته باشد ،باید همین کار را انجام دهیم».
▪روایت فالحت پیشه ازضعفهای امنیتی

در اظهارنظرهایی دیگر درباره حادثه تروریستی اهواز،
حشمت ا ...فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس به عصر ایران گفت :ضعفهای
امنیتی وجــود داشته است که تروریست ها توانستند
دست به چنین اقدامی بزنند .وی تأکید کرد :نباید به

مادر شهید محمدطاها اقدامی:

بچه 4ساله من پرپر شد ،اما دشمنان بدانند
به هدفشان نمی رسند

یک شنبه شب وارد استان خوزستان شده بودند ،از
مجروحان این جنایت در بیمارستانهای اهواز عیادت
کردند .نمایندگان رهبر معظم انقالب اسالمی در این
دیدارها که نماینده ولیفقیه در خوزستان و جمعی از
مسئوالن استانی نیز آنان را همراهی میکردند ،ضمن
آرزوی سالمتی برای مجروحان این حادث ه تروریستی ،در
جریان روند درمانی ایشان قرار گرفتند .نمایندگان رهبر
انقالب همچنین صبح روز گذشته در مراسم تشییع پیکر
مطهر شهدای حادث ه تروریستی اهواز حضور یافتند.
هیچ وجه چند نفر مسلح در هشت یا  10متری جایگاه
حضور می یافتند و عده ای بی گناه را به رگبار میبستند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد :مسئولیت عملی
و عملیاتی برگزاری هرگونه همایشی باید به طور مشخص
در اختیار دستگاهی خاص و آن دستگاه پاسخ گو باشد.
متاسفانه در این حوزه ما ضعف داریم.
▪مأموریت سازمان قضایی نیروهای مسلح برای بررسی
علل وقوع حادثه اهواز

روزگذشتهآیتا...آملیالریجانیرئیسقوهقضاییههمدر
جلسه مسئوالن عالی این قوه تأکید کرد :از نظر ما امنیت
مردم به هیچ وجه قابل مسامحه نیست و بر این اساس به
سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز دستور داده ام که علل
وقوعاینحادثهتروریستیرابررسیکند.نیروهایامنیتی
بههیچوجهنبایدغفلتیداشتهباشندگرچهاینعزیزاندر
حال تالش شبانه روزی و اقدامات به موقع هستند.
▪انتشار ویدئویی مشکوک منتسب به تروریست های
حادثه اهواز توسط داعش

از سوی دیگر و درحالی که گروهک تجزیه طلب االحوازیه
مسئولیتحملهتروریستیبهمراسمرژهوکشتهشدن 25تن
ازمردمکشورمانرابرعهدهگرفتهبودگروهرسانهایموسوم
به «اعماق» ،وابسته به گروه تروریستی-تکفیری داعش ،با
انتشار فیلمی از سه فرد ناشناس ،مدعی شد آن ها عامالن
حمله تروریستی اهواز هستند .دو نفر اول در این ویدئو به
زبان عربی و نفر سوم به زبان فارسی (غیر سلیس) صحبت
میکند اما در گفتههایشان سخنی از عضویت خود در گروه
تروریستی داعش یا این که ارتباطی با داعش دارند ،شنیده
نمیشود .برخی معتقدند که تالش داعش برای برعهده
گرفتن مسئولیت حادثه تروریستی اهــواز به رغم اعتراف
صریح گروهک االحوازیه به این دلیل است که ارتباط این
گروهکبابرخیکشورهایعربیحوزهخلیجفارسواروپایی
آشکار است و این موضوع می تواند برای این کشورها تبعات
حقوقی زیادی داشته باشد .در همین باره حسنبیگی عضو
کمیسیونامنیتملیدربارهاینتحلیلبهایسناگفت :عناصر
دستگیر شده اعتراف کردند که قرار بود بعد از عملیات فرار
کنندوهرنفر ۵۰۰۰دالرجایزهبگیردوسپسبهکشورهای
اروپاییوآمریکاییاعزامشوندکهباهوشیارینیروهایمسلح
نتوانستند از صحنه فرار کنند و نیروهای امنیتی به سرعت
حلقههای دوم و سوم آن ها را دستگیر کردند .در فضای
مجازی ،این فیلم منتشر شده توسط داعش با اما و اگرهایی
مواجه شد از جمله این که کاربری درباره این فیلم نوشت:
« .1برخالف دیگر ویدئوهای داعش هیچ کدام از نمادهای
داعشراندارند.2.قیافههاشبیهتروریستهایکشتهشده
دراهوازنیست.3.لباستروریستهابااینهامتفاوتاست.
.4تروریست ها چهار نفر بودند اما این ها سه نفرند .اشاره به
محل عملیات نمی کنند.6 .داعش در اطالعیه اول خود به
اشتباهگفتهبودروحانیحضورداشتهاست».

امروز؛جلسه نهاییکمیسیون امنیت ملی برایCF T

حاجی بابایی:فراکسیون والیی با این الیحه مخالف است
بحث بر سر الیحه الحاق ایران به کنوانسیون
مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به
 CFTکــــه خ ــود یــکــی از لــوایــح مــربــوط به
 FATFاست ،باال گرفته و ممکن است جلسه
امــروز کمیسیون امنیت ملی بــرای نهایی
کــردن ایــن الیحه پــس از چهار مــاه رفــت و
برگشت به صحن علنی و کمیسیون ،باز هم
بی نتیجه بماند؛ زیرا به گفته حسن بیگی
یکی از اعضای کمیسیون ،برخی اعضا قرار
گذاشته اند در صورتی که احتمال تصویب
این الیحه در جلسه امروز زیاد باشد ،جلسه را
تحریم (آبستراکسیون) کنند تا شبهات الیحه
برطرف شــود .همزمان حمیدرضا حاجی
بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان والیی در
تشریح جلسه دیروز این فراکسیون با رئیس
مجلس ،تأکید کرد که اعضای این فراکسیون
با الیحه مخالف هستند .به گفته فالحت
پیشه قرار است در جلسه کمیسیون امنیت
ملی اصالحات ویرایشی در حق تحفظهای
کمیسیون امنیت بررسی و نهایی شود.
▪روایت ها از جلسه شنبه شب ادامه دارد

الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با

تأمین مالی تروریسم هشتم خرداد امسال در
کمیسیون امنیت ملی با شش شرط تصویب
شد ،اما مجلس تصمیم گرفت تا رفع شبهات
این موضوع ،دو ماه الیحه را مسکوت بگذارد.
تا ضرب االجل  FATFبه ایران عم ً
ال کمتر از
یک هفته باقی مانده و از چهار الیحه مورد
تقاضای این نهاد بین المللی ،تنها یک الیحه
جمع بندی شده و به تأیید شورای نگهبان
رسیده است .در آخرین جلسه نمایندگان با
مسئوالن درباره الیحه CFTشنبه شب رئیس
مجلس ،وزیــران اطالعات ،خارجه ،رئیس
کل بانک مرکزی ،رئیس سازمان اطالعات
سپاه ،رئیس کمیسیون امنیت ملی ،روسای
فراکسیون های امید و مستقلین و نمایندگان
شــورای نگهبان و وزارت اقتصاد گــرد هم
آمــدنــد .دو روز پیش فالحت پیشه رئیس
کمیسیون امنیت ملی درباره این جلسه گفته
ب ــود :در ایــن جلسه مشخص شد که نظام
میخواهد در این زمینه تصمیم بگیرد.
▪رحیمی :به جز یک سازمان ،همه با الیحه
موافق هستند!

هرچند از این جلسه خبر رسمی منتشر نشده

اماعلیرضارحیمینمایندهاصالحطلبتهران
درباره این جلسه در کانال خود نوشته است:
«در ابتدای جلسه ،دکتر الریجانی توضیح
دادند نظرات رهبری در خصوص کنوانسیون
ها که در دیدار با نمایندگان مجلس بیان شده
به طور عام ناظر بر مطلق کنوانسیون ها بوده و
برایرسیدگیبهاینلوایحتوسطمجلسمقام
رهبریمخالفتینداشتهاند ».براساسادعای
رحیمی «به جز یک سازمان ،همه مسئوالن
حاضر در جلسه بر ضــرورت تصویب الیحه
اجماع قاطع داشتند ».به گفته او پس از انجام
اصــاح شکلی در الیحه ،توسط کمیسیون
امنیت ملی ظرف هفته جاری ،گزارش نهایی
به هیئت رئیسه مجلس ارسال خواهد شد.
▪نقوی حسینی :شرط مــا بــرای تعریف
«تروریسم» را رد کرده اند

وی همچنین از تحریم ایــن جلسه توسط
فراکسیون والیی خبر داد ،اما نقوی حسینی
سخنگوی فراکسیون والیــی ایــن موضوع
را تأیید نکرد و گفت :هیچ صحبتی درباره
تحریم  FATFتوسط فراکسیون والیی مطرح
نیست و اگر چنین حرفی زده شده باشد،

توسط رئیس فراکسیون بوده که باز درباره
آن جلسه بی اطالع هستم .وی در خصوص
حضورنیافتن فراکسیون والیی در جلسه ای
که با محوریت  FATFبرگزار شده بود ،گفت:
از برگزاری این جلسه بی اطالع بودم .نقوی
حسینی اعالم کرد :ما مخالف  FATFهستیم
و دلیل آن هم این است که دیگر کشورها
تعاریف متفاوتی از تروریسم دارند و شرط ما
برای تعریف «تروریسم» را رد کرده اند.
▪کیهان :تصویب  FATFخیانت به خون
شهدای اهواز است

در واکــنــشــی دیــگــر هــاشــم زای ــی نماینده
تهران با تأکید بر ایــن که لوایح مربوط به

توضیحات وزارت خارجه درباره ابعاد و تبعات همکاری با FATF
دیــروز وزارت امــور خارجه در متنی به  16ســوال دربــاره
شبهاتتعاملایرانباگروهاقداممالی(یاهمان)FATFپاسخ
دادکهدربخشیازاینپاسخ،هشداردادهشدهکههمکاری
نکردن با  fatfمتضمن خسارات جدی به تعامالت بانکی و
مالیبینالمللیهرکشوریاست.اینمتندرپاسخبهاین
سوالکهآیاممکناستدرنتیجههمکاریایران،اطالعات
بانکیافرادونهادهایایرانیدراختیارطرفهایخارجی
قرارگیردومنجربهسوءاستفادهشود،تأکیدداردکه«گروه
ویژه اقدام مالی» فاقد دبیرخانه است و ابد ًا چنین ظرفیتی
برای در اختیار گرفتن اطالعات عملیات مالی کشورها
ندارد.ایناطالعیهمیافزاید:دولتهابراساسمالحظاتو
منطبقبرقوانینومقرراتداخلیخودبرایانعقادیادداشت

خانماقدامیازمجروحانحادثهتروریستیاهوازومادرمحمد
طاها شهید چهار ساله این حادثه تلخ ،گفت :صدها بچه مثل
محمدطاهای من پرپر میشوند ،اما دشمنان بدانند که به
هیچکدام از اهدافشان نمیرسند و فقط نفرت ما را بیشتر
می کنند و ضعیفی خودشان را نشان می دهند .به گزارش
خبرگزاری حوزه ،خانم اقدامی که روی تخت بیمارستان
است ،در پاسخ به این سوال که پیامتان به دشمنان چیست،
گفت :آن هایی که از یک بچه چهارساله نمیگذرند! خدا
خودش ،تقاص شان را بدهد .ان شاءا ...خدا از روی زمین
محوشان کند .بچه چهارساله من که پرپر شد ،خدا خودش
اینها را از روی زمین بردارد .وی در پاسخ به این سوال که آیا
دشمنانمیتوانندباایناقداماتترسدردلمردمبیندازند،
گفت :نه! کی توانستند به هدفشان برسند که این بار برسند!
صدها بچه مثل مال من پرپر میشوند اما اینها هیچکدام به
هدفشان نمیرسند! نفرت ما را بیشتر میکنند و ضعیفی
خودشان را نشان می دهند .مادر محمد طاها همچنین در
جریان مالقات نماینده رهبر انقالب گفت :فرزندم شب قبل
از حادثه گفتن لبیک یا حسین را یاد گرفته بود و فردای آن
روز شهید شد .همچنین به گزارش ایرنا ،سعدا ...اقدامی پدر
شهید چهار ساله حادثه تروریستی اهواز در مراسم تشییع
پیکر فرزندش روی جنازه افتاد و در حالی که اشک می ریخت
مانع از بردن پیکر او شد که مردم او را دلداری دادند و پیکر این
شهیدراتشییعکردند.اینپدرشهیدبااشارهبهاینکهفرزندم
جلوی چشمانم جان داد گفت :نمی توانم باور کنم که طاها
دیگر در بین ما نیست زیرا خاطرات او هنوز در ذهن من است.

...
اخبار

برخی اعضای حزب اعتماد ملی از الیاس
حضرتی شکایت کردند
تسنیم  -عضو شــورای مرکزی حزب اعتمادملی دربــاره
تشکیل حزب جدید توسط مخالفان الیاس حضرتی گفت:
چندینجلسهباهمباورانحزبیبرایتمهیدمقدماتتاسیس
حزب جدید برگزار کردیم.بیگدلی افــزود :وقتی تکلیف
اعضای هیئت موسس  ،مرامنامه و اساسنامه حزب قطعی
شود،درخواستتاسیسحزببهکمیسیونماده 10دادهمی
شود.ویدربارهشکایتخودازحضرتیوتیماوگفت:پیگیری
قضایی دربــاره تخلفات آقای حضرتی ادامه دارد و دادگاه
رسیدگی ب ه این شکایت آبانماه برگزار میشود.

کمیسیون ماده  10احزاب منحل می شود؟
باشگاه خبرنگاران  -قاسم میرزایی نیکو ضمن تایید خبر
انحالل کمیسیون ماده  10احزاب گفت :این موضوع در
تدوین قانون احزاب در نظر گرفته شده است و بهزودی در
مجلس تصویب میشود .عضو کمیسیون ماده  10احزاب
وزارت کشور افزود :در پیشنویس قانون احزاب ممیزی و
انجام استعالمات از احزاب حذف شده است ،زیرا ما احزاب
را به صورت یک شرکت در نظر گرفتیم که در صورت انجام
تخلف و عبور از خطوط قرمز با آن برخورد میشود.

پرونده  ۵دانشجوی بازداشتی به دادگاه
تجدیدنظر رفت

عکس:آرشیو

••انصاف نیوز خبرداد« :نگار مرتضوی» خبرنگار و مجری
تلویزیون ماهوار های ایــران اینترنشنال ،یک روز پس از
مصاحب ه این شبکه با سخنگوی گروه تروریستی االحوازیه
درباره حمله تروریستی دیروز آن ها به اهواز از این شبکه
جدا شد.
••قم نیوز مدعی شد  :سید علی خمینی ،نوه امام خمینی
به نجف رفت و در این شهر مذهبی عــراق ،مستقر شد.
حجت االسالم نایینی از مدرسان حوزه علمیه قم این خبر
را تأیید کرد و در عین خــودداری از ذکر دلیل این اقدام
گفت« :تدریس ،از ارکان مهم طلبگی است اما این امکان
در حوزه علمیه قم ،محدود شده و امیدوارم مهاجرت ایشان
موجب شکوفاتر شدن و استفاده بیشتر مشتاقان شود».
سید علی خمینی کوچک ترین فرزند مرحوم حاج سید
احمد خمینی و همسر نوه آیت ا ...سیستانی است و از این
رو برخی پیش بینی می کنند استقرار و تحصیل و تدریس
او در حوزه علمیه نجف ،دو بیت خمینی و سیستانی را به
هم نزدیک کند.
••سایت 598نوشت« :علیرضا رحیمی» ،عضو فراکسیون
اصالحطلب امید مجلس ،در کانال تلگرام خود نوشت :در
حاشیه جلسه مهم بررسی کنوانسیون مقابله با تامین مالی
تروریسم ،وزیر اطالعات از آقای طائب (رئیس سازمان
اطالعات سپاه) گالیه کرد که چطور شایعه شده که فرزند
من بازداشت شده است و آقای طائب با خنده و اشاره به این
شایعات بی اساس گفت همان طور که شایعه شده خود من
سه روز است که در بازداشت هستم.
••عصرایران نوشت  :در حالی که تنها  10روز از اجرای
استندآپ کمدی یک جوان انگلیسی به نام «دنیل اسلوس»
گذشته ،تاکنون ـ تحت تأثیر این برنامه ـ  ۴۰۰۰نامزدی به
هم خورده و  ۱۷فقره طالق اتفاق افتاده است .مضمون
استندآپ کمدی او به طور خالصه این بود :خیلی از ما در
آدم اشتباهی را
انتخاب همسر و شریک زندگی عجله و یک ِ
وارد زندگی مان می کنیم که ابد ًا مناسب ما نیست ،چون از
تنهایی می ترسیم و برای فرار از آن ،مجبور به چنین کاری
می شویم! محبوبیت نسبی این کمدین  ۲۸ساله سبب شد
تابرنامهاوبهسرعتدرفضایمجازیمنتشر شود و بسیاری
از طرفداران این کمدین تصمیم گرفتند تا نامزدی هایشان
را به هم بزنند و حتی از همسرانشان جدا شوند ،زیرا از نظر
خودشان ،فرد اشتباهی را وارد زندگی خود کرده اند!
••جهان نیوز ادعا کرد  :روحانی در حکمی ولی ا ...سیف
را به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی»
تعیین کرد .در این زمینه در محافل غیررسمی به خصوص
در شبکههای اجتماعی مطرح می شود سیاست های سیف
باعث مشکالت بازار ارز شده است و پس از بازداشت «احمد
عراقچی» که سابق بر این معاون امور ارزی بانک مرکزی
بــود ،نوبت به سیف رسیده اســت .حال ســوال اصلی در
ماجرای سیف این است که آیا رابطهای میان حکم انتصاب
روحانی و موضوع ممنوع الخروج شدن سیف وجود دارد؟
••خبرآنالین نوشت  :فرخ نژاد با بیان این که خوزستان
مدافع همیشگی و قهرمان ایران خواهد بود ،درخواست
کردتابهمردماینمنطقهرسیدگیشود.اوهمچنینخطاب
به تجزیه طلبان گفت که آرزویشان را به گور خواهند برد.
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تفاهم همکاری بین مراکز اطالعات مالی خــود اقــدام
میکنند تا در صورت لزوم در خصوص موارد مرتبط برای
همکاری و مبادله اطالعات به منظور مقابله با جرایم مالی
اقدام کنند.بخش دیگری از این پرسش و پاسخ به مسئله
حاشیهسازمصادیقگروههایتروریستیپرداختهاستوبا
اشارهبهاینکهیک  فهرستاجماعیبینالمللیوجوددارد
که در آن جا مصداقها مشخص و شامل سه دسته اصلی از
تروریستهاکهطالبان،القاعدهوداعشووابستگانبهاین
گروههاهستندوطبققطعنامهفصلهفتمیشورایامنیت
رعایت اش الزامی است ،می افزاید«:ایران هم باید مطابق
قانون و با نظر شورای عالی امنیت ملی ،فهرست مدنظر
خود را تعیین و اعالم کند که کارهای مقدماتی آن در حال

 FATFدر مجلس رأی می آورد ،می گوید:
  FATFخطرناکتر از مسئله هستهای است
و اگر ما در مجلس بخواهیم آن را رد کنیم،
مجدد علیه مــا اجماعی شکل میگیرد.
دیروز جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
در جلسه شــورای اقتصاد تقاضا کرد برای
جلوگیری از اعمال فشارهای بیشتر بر نظام
بانکی کشور موضوع تصویب لوایح مرتبط
با  FATFدر الیحه بودجه سال آینده بررسی
شود .در مقابل روزنامه کیهان در تیتر یک
دیروز خود تصویب لوایح   FATFرا خیانت به
خون شهدای اهواز دانست و از نمایندگان
خواست این الیحه را در اعتراض به جنایت
اهواز کنار بگذارند.

ایسنا  -وکیل مدافع چند تن از دانشجویان بازداشت شده
دراعتراضاتدیماه ۹۶ازارسالپروندهموکالنشبهشعبه
 ۳۶دادگاه تجدیدنظر تهران خبر داد.امیر رئیسیان پیشتر
گفته بود که وکالت پنج نفر از فعاالن دانشجویی را که در
اعتراضات دی ماه سال ۹۶بازداشت شدهاند ،بر عهده دارد
و به احکام صادر شده برای این افراد اعتراض کرده است.

جزئیاتی از پرداخت یارانه به احزاب
تسنیم  -رئیس کمیته اطــاعرســانــی خانه اح ــزاب،
درباره یارانه اختصاص یافته به احزاب گفت :یارانهای دو
میلیاردی بایدبهشکلبرابرمیاناحزابیکهاساسنامهخود
را با قانون جدید احزاب تطبیق دادند ،تقسیم شود .کنعانی
مقدم با بیان این که از  240حزب فعال در کشور تاکنون
تنها  51حزب خود را با قانون جدید احزاب تطبیق داده
اند،افزود :یارانه دو میلیاردی تنها بین این 51حزب تقسیم
خواهد شد .البته بقیه احزاب تا اواخر آبان فرصت دارند با
تطبیق اساسنامه خود ،سهمی از این یارانه داشته باشند.

انجاماستو  ازنظرایران،سیاستزدنبرچسبتروریستی
به جریان مقاومت فاقد ارزش حقوقی است».این اطالعیه
همچنین درباره ریاست دستیار وزیر خزانه داری آمریکا بر
این نهاد هم توضیح داده است« :ریاست این نهاد دور های و
به صورت ساالنه است .کشوری که ریاست را برعهده دارد
فردی را به عنوان رئیس معرفی می کند .از اول ژوئیه سال
 2018نوبت ریاست آمریکاست و دولت ترامپ دستیار
وزیر خزانهداری را به عنوان رئیس معرفی کرده است .پس
ازآمریکا،نوبتریاستبهچینخواهدرسیدونمایندهچین
هماکنونسمتمعاونترادارد.رئیسوظیفهادارهجلسات
راعهدهداراستوتصمیماتبایدموردتاییداعضایتصمیم
گیرنده در این نهاد باشد » .در بخش دیگری از این متن،
اشاره شده که جلسه اصلی این نهاد درباره ایران ،روز 23
مهردرپاریستشکیلخواهدشد.
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