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تازههای مطبوعات
••آفتاب یــزد – ایــن روزنــامــه در گزارشی با عنوان «آب
الکچری» نوشت :بررسیها نشان میدهد به رغم اخبار
پیشین کماکان آ بهــای معدنی وارداتــی با قیمتهای
نجومی نظیر  70هزار تومان در فروشگاههای باالی شهر
تهران به فروش میرسد .مسئوالن مرتبط در گفتوگو با ما
اعالم کردند این آبها قاچاق است و یک کارشناس تغذیه
نیز گفت :آب معدنی مذکور مزیت خاصی ندارد.
••فرهیختگان  -این روزنامه در گزارشی با عنوان« 44
هزار میلیارد تومان سوخت» ،نوشت :در سال  80مصرف
روزانه بنزین حدود  45.8میلیون لیتر بود که طی پنجسال
این میزان با رشد  61درصدی به روزانه  73.7میلیون لیتر
در سال  85رسید .این افزایش چشمگیر مصرف بنزین با
هشدارهای کارشناسی به اجرای طرح سهمیهبندی بنزین
در قالب مصرف با کارت سوخت (از سال  )86منجر شد .این
اقدام بهزودی آثار مثبت خود را نشان داد ،بهطوری که طی 9
سالاجرایسهمیهبندیبنزین،میزانمصرفنهتنهاافزایش
نیافت ،بلکه با کاهش 2درصدی از روزانه 73.7میلیون لیتر
در سال  85به روزانه  71میلیون لیتر در سال  94رسید.
••ایران  -شرکت فیسبوک طی بیانیهای رسمی اعالم
کرد :کشورهای ایــران و کره شمالی هیچ نقشی در درز
اطالعات کاربران این شبکه اجتماعی در چند روز اخیر
نداشتهاند .با انتشار اخباری مبنی بر درز اطالعات تعداد
 30میلیون کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک در جهان،
برخی از خبرگزار یهای جهان درصــدد ارتباط دادن
این موضوع با فعالیتهای سایبری ایران و کره شمالی
بودهاند .به گزارش نیویورک پست ،براساس بیانیه شرکت
فیسبوک ،درز اطالعات تعدادی از کاربران در چند روز
اخیر توسط هکرهای داخلی صورت گرفته و هیچ ارتباطی
به کشورهای ایران و کره شمالی ندارد.
••سازندگی  -این روزنامه سخنان اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور در جمع نمایندگان ادوار مجلس
را به عنوان «نسخه عبور از بحران» توصیف و منتشر کرد.


...

انعکاس
••دیده بان ایــران نوشت :علی صوفی فعال سیاسی
اصــاح طلب با بیان ایــن که «مــا االن دو نهاد شــورای
هماهنگی و شورای عالی را داریم که نهاد باالسری اینها
شخص آقای خاتمی است و به هرحال به عنوان سرمایه
اجتماعی در سرنوشت انتخاباتها موثر است» افزود :اگر
احزاب اصال حطلب را جریان اصالحات در نظر بگیریم
آقای خاتمی دارای کاریزما در بین مردمی است که وابسته
به جریان اصالحات نیستند اما ایشان را قبول دارند .این
ارتباط معنوی ،سرمایهای است که ایشان دارد باید این
موضوعها را از هم تفکیک کرد.
••تابناک نوشت  :بیانیه رسمی دربار سعودی و اعتراف
به قتل جمال خاشقچی پس از دو هفته انکار و سردرگمی،
تاکنون واکنش های جهانی بسیاری در سطح رسانه ای و
سیاسی داشته است.مجری الجزیره در واکنش به بیانیه
کاخ سفید و سخنان ترامپ در این باره در توئیتی نوشت:
تصور کنید ،فقط تصور کنید ایران ،خاشقچی را وحشیانه
داخل کنسولگری اش می کشت ،دو هفته انکارش می
کرد و بعد این قدر مضحک آن را گردن می گرفت .تصور
کنید بیانیه آمریکا آن موقع چطور بود .بعد بیانیه (کاخ
سفید) را بخوانید.
••مشرق نیوز نوشت :درحالی وزیر علوم اعالم کرده
مــدرک سیدمهدی هاشمی (سرپرست وزارت کشور
در دولت نهم) دانش آموخته دوره دکترای «پژوهشگاه
شاخص پژوه» نامعتبر است که هاشمی دوره کارشناسی
ارشــد پیوسته در رشته معماری را در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکزی گذرانده و در دوره دکترای
یکی از دانشگا ههای انگلستان پذیرش  شده و در سال
تحصیلی  91-92با نامه وزیــر علوم وقت با انتقال به
داخل ،تحصیل خود را در «پژوهشگاه شاخص پژوه» ادامه
داده و توانسته دوره دکترا را در سال  ۹۲به اتمام برساند.
یکی از دالیلی که وزیر علوم در نامه جعلیبودن مدرک
هاشمی آورده این است که پژوهشگاه شاخص پژوه منحل
شده و دیگر مجوز فعالیت ندارد .این در حالی است که
هاشمی سال  ۹۲دانش آموخته شد و دانش آموختگی
وی در واقع سه سال قبل از لغو مجوز آموزشی شاخص
پژوه بوده است .
••نامه نیوز نوشت  :اصالح طلبان می دانند که در کارزار
 98مثل گذشته با ردصالحیت نیروهای توانمند خود
مواجه خواهند شد و حضور در این میدان بدون داشتن
یک لیدر قوی ممکن نیست .برخی معتقد هستند که سید
محمد خاتمی با وجود محدودیت های فعلی توان این کار
را ندارد و باید جایگزین مناسبی برای او یافت.عبدا...
نوری نخستین و محتمل ترین گزینه اصالح طلبان برای
لیدر شدن است .حال و هوایش نیز با دهه  80یکی نیست
و می توان به پذیرش او از سوی جریان رقیب امید داشت.
او همان کسی است که وقتی در ماجرای انتخاب شهردار
تهران میان دو حزب کارگزاران و اتحاد ملت اختالف نظر
پیدا شد ،میان داری کرد و جلسه گذاشت.
••انتخاب نوشت  :رسانههای رژیم صهیونیستی اعالم
کردند که نیروی هوایی این رژیم سهشنبه گذشته حملهای
را در نزدیکی دمشق انجام داد.این رسانهها باز هم مدعی
شدند که این حمله سامانه موشکی پیشرفته ایرانی را که
برای حزب ا ...لبنان ارسال شده بود ،هدف قرار داد.
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استقبال و انتقاد ایران
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همزمان با جدال توئیتری عباس آخوندی و عباسعلی کدخدایی اوج گرفت

واکنش هایحقوقی درباره ورود مجمع به بررسی FATF
بعد از جنجال های سیاسی گسترده مبنی بر موافقت یا مخالفت با تصویب لوایح مرتبط با  FATFحاال این موضوع
به فاز نخبگانی وارد شده و بررسی آن یک چالش حقوقی جدید درست کرده است .هیئت عالی نظارت مجمع
تشخیص مصلحت نظام صبح دیروز به ریاست محسن رضایی و با حضور اعضا تشکیل شد و در یک جلسه سه ساعته
با حضور فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ،الیحه الحاق
ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به  CFTرا بررسی کرد ،اما ادامه این بررسی به جلسات
آینده موکول شد .دستور اصلی این نشست بررسی مفاد الیحه با سیاستهای کلی نظام بود و طی آن گزارش دو
کمیسیونسیاسیونظارتمجمعتشخیصقرائتشد.ورودمجمعبهلوایحیکههنوزموردبررسیشوراینگهبان
قرار نگرفته ،با نامه نگاری رئیس مجمع تشخیص به دبیر شورای نگهبان درباره تبعات الحاق به کنوانسیون پالرمو
کلید خورد و اکنون با بررسی CFTدر مجمع به اوج خود رسیده و در روزهای اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده است.
عده ای معتقدند این مسئله مجمع را به مجلس دوم کشور تبدیل کرده و به همین دلیل بحث های حقوقی مفصلی
بین موافقان و مخالفان در گرفته است.
▪جدال توئیتری عباس آخوندی و عباسعلی کدخدایی

ایــران در عین استقبال از تصمیم اخیر  ،FATFمبنی
بر تمدید تعلیق کشورمان از فهرست اقدامات تقابلی
(فهرست سیاه) تاثیرپذیری ایــن نهاد از فضاسازی
های ضدایرانی برخی کشورهای معدود را مورد انتقاد
قــرار داد .سخنگوی وزارت امــور خارجه کشورمان
در اظهارنظری ،تمدید تعلیق ایــران از فهرست سیاه
گروه اقدام مالی موسوم به  FATFرا موفقیت دیگری
برای دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران در مقابله با
تال شهای گسترده آمریکا خواند که با سوء استفاده
از ریــاســت دور های خــود بــر  FATFو بــا کمک رژیــم
صهیونیستی و رژیم سعودی در صدد بازگرداندن ایران
به فهرست سیاه  FATFبود.
به گــزارش فــارس ،بهرام قاسمی با ابــراز خرسندی از
این که اکثریت قابل توجه اعضای گــروه ویــژه اقدام
مالی تحت تاثیر القائات سیاسی آمریکا و معدودی از
متحدان آن قرار نگرفتند ،در عین حال بخشهایی از
بیانیه صادرشده که اقدامات ایــران را کامل ارزیابی
نمیکند ،مورد انتقاد قرار داد .وی با تاکید بر این که
 FATFباید از «انگیزه های سیاسی» دوری جسته و
تنها به «گزارش های فنی» توجه کند ،گفت :بر اساس
گزارشهای فنی که تاکنون به این نهاد ارائه شده است
بیشتر موارد فنی مورد درخواست در برنامه اقدام مربوط
به ایران به صورت کامل اجرا شده و بقیه نیز پس از طی
مراحل قانونی مربوط به سه الیحه باقی مانده اجرایی
خواهد شد؛ بنابراین انتظار میرفت که اجالس FATF
به این واقعیات توجه و از به کارگیری برخی عبارات
منفی در بیانیه خـــودداری کند .قاسمی با محکوم
کردن سرسختی هیئت آمریکایی در مخالفت با تمدید
مهلت برای ایران که ناشی از سیاستهای متوهمانه
و افراط گرایانه کاخ سفید است ،تاکید کرد که مبنای
ارزیابیهای گروه ویژه اقدام مالی از ابتدای تاسیس
آن تاکنون اقدامات فنی دولتها بوده است و نباید
تصمیمات این گروه تحت تاثیر «فشارها و شانتاژهای
سیاسی یک کشور خاص» که به قلدری و یکه تازی در
سطح بین الملل عــادت کــرده اســت ،قــرار گیرد .این
دیپلمات کشورمان در اظهارات خود به  FATFتوصیه
کرد که بی اعتمادی به آمریکا همواره باید مورد توجه
اعضای  FATFدر تصمیمات آینده این نهاد باشد.
▪دبیر کارگروه ویژه اقدام مالی :ایران باید  9اقدام
باقی مانده را انجام دهد

اشــاره بهرام قاسمی به بخش هایی از بیانیه FATF
است که تأکید می کند ایران باید به سرعت تعهدات

خود را انجام دهد .کارگروه ویژه اقدام مالی دو روز
پیش در پایان نشست ماه اکتبر خود با تمدید چهار
ماهه مهلت به ایران برای تکمیل تعهداتش و خروج از
فهرست سیاه موافقت کرد .بیانیه این نهاد بین المللی
به آن چه تعهدات بر زمین مانده ایران خوانده ،اشاره
کرده که همین موضوع مورد توجه مارشال بیلینگسال،
دبیر کارگروه ویژه اقدام مالی هم قرار گرفت .وی که
همزمان با این سمت ،معاون وزیر خزانهداری آمریکا
در بخش حمایت مالی از تروریسم هــم اســت ،در
اظهارنظری بعد از تصمیم اخیر  FATFگفت :انتظار
داریــم تا ماه فوریه ،ایــران کلیه تعهدات باقی مانده
خود را تکمیل کند .وی افــزود« :بــرای خروج ایران
از فهرست سیاه ،این کشور باید  ۹اقدام باقی مانده
دیگر از  ۱۰اقدام خواسته شده را انجام دهد .ما از این
که بخش زیادی از برنامه اقدام ایران اجرایی نشده
است ناراحتیم ».وی دربــاره این  9اقــدام توضیحی
نداد .در عین حال سفارت انگلیس در ایران از تصمیم
گروه ویژه اقدام مالی استقبال کرد .در صفحه رسمی
توئیتر سفارت انگلیس در تهران آمده است :انطباق
کامل با  FATFضروری است تا بانکها بتوانند با ایران
کار کنند.
▪واکنش های داخلی به مهلت جدید  FATFبه ایران

نام ایران از تیرماه  1395با اجرای برجام در فهرست
سیاه  FATFبه تعلیق درآمد و به ایران فرصت داده شد
قوانین مد نظر این نهاد را در کشور خود اجرایی کند.
مجلس شــورای اسالمی امــروز در نشستی غیرعلنی
با حضور وزیر امور خارجه و عراقچی معاون سیاسی
او مهلت چهار ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران را
بررسی میکند .جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور
هم درباره تصمیم اخیر  FATFبه پایگاه اطالع رسانی
دولت گفت :این تمدید کمک بزرگی به تمهید مقدمات
الزم برای ایجاد ابــزار مالی و بانکی ویژه پیشنهادی
اتحادیه اروپاست که بخش مهمی از بسته پیشنهادی
اتحادیه است .در همین زمینه عزتا ...یوسفیانمال،
نماینده مردم آمل به جام جم گفت :به نظر میرسد
هدف آن ها از تمدید چهار ماهه این است که لوایح
مربوط به اف.ای.تی.اف فرصت کافی برای طی مراحل
در نهادهای مربوط ایران را داشته باشد اما از سوی دیگر
اعالم میکنند که تضمینی برای خروج ایران از فهرست
سیاه وجود ندارد .این نماینده مجلس تاکید کرد :اگر
نتوانیم از فهرست سیاه خارج شویم ارائه مهلتها به
ایران ارزش چندانی ندارد.
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را در سایت بخوانید

یکی از جنجالی ترین این بحث ها اظهارنظری بود که عباس آخوندی وزیر مستعفی راه درباره مواضع سخنگوی
شورای نگهبان مطرح کرد .آخوندی در نامه به الریجانی نوشته بود« :نحوه بیان سخنگوی این شورا اینگونه بود
که گویا هیئت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام جانشین مقام رهبری است ،اختیارات ایشان و اقتدار الزم
برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعالم عدم مغایرت آن ها با شرع و قانون اساسی از
شورای نگهبان دارد؛ در واقع با این اعالم ،رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسالمی ایران فراتر از قانون
اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست ».در پی این اظهارنظر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در
توئیتی نوشت« :اطالع از وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت ،نیازمند نامهنگاری به رئیس مجلس نیست.
کافی است با تماس با دبیرخانه مجمع ،درخواست شود آییننامه اصالحی ارسال شود .قطعا همه ابهامات بر طرف
خواهد شد .از وزیر راه انتظار آن است که بیراهه نرود» .ماجرا در این جا ختم نشد و آخوندی در جواب نوشت« :مایه
تاسفاستکهحقوقدانوسخنگویشوراینگهبانقانوناساسیآییننامهانتشارنیافتهمجمعتشخیصمصلحت
را حاکم بر قانون اساسی میداند ....به نظر میرسد قانون اساسی اگر دو نگهبان چون ایشان داشته باشد ،نیاز به
هیچ مهاجمی ندارد.ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی ،این ره که تو میروی به ترکستان است ».در نهایت روز گذشته
با انتشار نامه علنی استعفای آخوندی ،کدخدایی برای بار دوم به او پاسخ داد و نوشت« :اشکال کار بیراهه رفتن بود،
نه ندانستن .توصیه شد به جای فرافکنی ،راه را درست طی کنید اگر نیت دیگری ندارید .استعفای اخیر نشان داد
چه کسی به جای کعبه به ترکستان رسید .من آن چه شرط بالغ است با تو می گویم تو ...؟!»
▪ورود «آشنا» و استدالل کشاورز

در این میان ،حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهور در توئیتی بدون نام بردن از فرد خاصی نوشت« :گویا برخی
تمایل دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام را  -درغیاب رئیس اش  -در جایگاه مجلس سنا قرار دهند .عجله
نکنید! این ابتکار را بگذارید برای اصالحیه قانون اساسی ».برخی سایت ها مدعی شده اند که مخاطب آشنا،
محسن رضایی بوده است .همچنین بهمن کشاورز حقوق دان نیز در گفت و گو با ایرنا ضمن تأکید بر این که
تصمیمات هیئت نظارت مجمع ،نمی تواند قانون گذاری باشد ،تصریح کرد :نظارت بر مصوبات مجلس از نظر
انطباق آن ها بر سیاست های کلی نظام ممکن است در مرحله تنظیم لوایح یا طرح ها و در مرحله اجرای قوانین
مصوب ،صورت گیرد و حتی ممکن است این نظارت با تذکر موارد به شورای نگهبان انجام شود .اما این نظارت
نمی تواند در مرحله ای از قانون گذاری ،مثال قبل از اظهارنظر شورای نگهبان یا بعد از آن به صورت رسمی تحقق
یابد .در همین حال به گزارش فارس ،ابوالفضل درویشوند معاون پژوهشکده شورای نگهبان نامه نگاری های دبیر
شورای نگهبان خطاب به مجمع در سال های گذشته که نظر مجمع درباره سیاست های کلی را جویا شده ،مورد
اشاره قرار داده و نوشت :اعالم نظر «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» ،برای شورای
نگهبان جنبه مشورتی نداشته بلکه شورای نگهبان موظف به اعالم و اعمال نظر «هیئت عالی نظارت بر حسن
اجرای سیاستهای کلی نظام» است.

...
اخبار

پیرهادی :جمنا با نپذیرفتن نواصولگرایی
سرمایه اجتماعی خود را از دست میدهد
ایلنا  -دبیرکل جمعیت پیشرفت و
عدالت گفت :اگر اصولگرایان(در
جمنا) بخواهند در الک قدیمی
خــودشــان قائل بــه تغییر نباشند
جامعه از آن ها عبور خواهد کرد و
سرمایه اجتماعیشان را که امروز دارند و سرمایه اجتماعی
کمی هم نیست ،از دست خواهند داد.محسن پیرهادی با
بیان این که با جمنا هماهنگ هستیم ولی به فرایند آن ها
انتقاد داریـــم ،افـــزود :جمنا باید اصــاح شــود؛ فرایند
عضوگیری و تصمیمگیری جمنا و همچنین فرایند انتخاب
کسانی که میخواهند تصمیم بگیرند باید اصالح شود.
ارتباط جمنا با جوانان کم است.

دادستان حمیدیه :دستگیری  6مرد با لباس
زنانه امنیتی نیست
ایرنا  -دادستان شهرستان حمیدیه
در استان خوزستان با بیان این که
روزجمعه گذشته ماموران انتظامی
حمیدیه بــه یــک خــــودروی پراید
مشکوک شدند که پس از متوقف
کردن آن متوجه شدند شش سرنشین مرد دارد که سه
نفرشان پوشش زنانه دارند افزود :این افراد بازداشت شدند
و پس از تحقیقات مشخص شد که آن ها هیچ گونه انگیزه
امنیتی برای پوشیدن لباس زنانه نداشته اند .علی بیرانوند
افزود :موضوع و علل و انگیزه این افراد برای ما محرز شده
که مراحل آن در حال طی شدن است.

آمریکا :ایران ،چین و روسیه در انتخابات
کنگره دخالت می کنند!
ایسنا  -مقامات اطالعاتی و امنیتی
آمریکابهتازگینگرانیخودراازآنچه
نقشروسیه،چینوایراندرانتخابات
پیش روی ایـــاالت متحده آمریکا
خواندهاند ،اعالم و این کشورها را به
دخالت در انتخابات این کشور متهم کردند .براساس گزارش
 CNBCدفتر مدیریت امنیت ملی ،وزارت امنیت داخلی،
وزارتدادگستری آمریکاوپلیسافبیآی،دربیانیهایاعالم
کردندکه درباره«فعالیتهاییکهباهدفاثرگذاریبرآگاهی
و تصمیمگیری رای دهندگان» در انتخابات سال های2018
و 2020انجام میشود نگران هستند.
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