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خانزادی :مکالمات نظامیان آمریکا
توسط نیروی دریایی شنود می شود

...

ویژه های خراسان
آغاز دور جدید مبارزه با احتکار و اختفای
کاالها
طبق بخشنامه روزهای اخیر یک نهاد مسئول به تعدادی از
سازمانهاواداراتدولتیاعالمشدهحسبتصمیماتاتخاذ
شدهتوسطمسئوالنمهماجرایی،دورجدیدیازطرحتشدید
مبارزهبااحتکار،اختفاوبرخوردهایقانونیبامصادیقیچون
ثبتنکردنانباریاموجودیکاالهایذخیرهشده،درسامانه
رسمی این موضوع طی روزهــای اخیر آغاز شده که بر این
اساس،فعاالناقتصادیوواحدهایصنفیبایددراینزمینه
مطلعشوندوهمکاریالزمرامبذولدارند.

مجوز  5میلیاردی به وزارت خارجه برای
خرید ساختمان
در حالی که سرکنسولگری جدید ایران در نجف اشرف ،از
تیرماه سال  89افتتاح شده ،یک مسئول ارشد اجرایی با
ارسالابالغیهایبرایمحمدجوادظریف،اعالمکردهحسب
مجوز روزهای اخیر هیئت دولت به استناد ماده  55قانون
محاسبات عمومی ،مبلغ  50میلیارد ریال از محل ردیف
 510000بودجهامسالکلکشورباعنوانهزینههایپیش
بینینشده ،به منظورخریدساختمان سرکنسولگری ایران
درشهرنجفاشرف،دراختیاروزارتخارجهقرارمیگیرد.

چهره ها و گفته ها

محمدرضا عـــارف رئــیــس کمیسیون آمـــوزش و
تحقیقات مجلس با اشاره به ماجرای لغو سخنرانی
علیرضا بهشتی در دانشگاه اصفهان گفت :شخصا و به
همراه همکارانم در مجلس شورای اسالمی مشکالت
پیش آمــده بــرای یکی از تشکل های
دانشجوییدانشگاهکرمانوحادثه
اخیر دانشگاه اصفهان را پیگیری
میکنم و نتیجه آن بــه اطــاع
دانــشــجــویــان رســانــده
خواهد شد/ .ایلنا
سردار سرتیپ محمد شیرازی رئیس دفتر فرمانده
معظم کــل قــوا گــفــت :رهــبــر معظم
انقالبهمیشهروحانیونرابهتعهد،
خوش ُخلقی ،مردمی بودن و دوری
از تجمل گرایی سفارش می کنند و
الزم است توصیه های ایشان
با دقــت تمام اجــرا شود.
/ایسنا

با بیان این که کاالهای اساسی در سال آینده با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد خواهد شد

روحانی :نخواهیم گذاشت مردم در کاالهای
اساسی دچار مشکل عمده شوند
منبع اطالعاتی آمریکایی ها ،منافقین و رژیم صهیونیستی است

رئیسجمهوربابیاناینکهدرهیچشرایطینخواهیمگذاشتمردم
درکاالهایاساسیدچارمشکلعمدهشوند،گفت:درجلسهبررسی
بودجهسال ۹۸اولینسخنمااینبودکهکاالهایاساسیبرایسال
آینده با همان قیمت ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد کشور خواهد شد .به
گزارشایرناوخبرآنالین،حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانی
در سخنرانی خود در جمع مردم خوی گفت :الزم میدانم از مردم
شریفوقهرمانایراندراینماههاوایامیکهدشمنانمیخواستند
ماراازاستقاللوآزادیواسالموجمهوریتومردمساالریپشیمان
کنندباقدرتواقتداردربرابردشمنانایستادگیکردندتشکرکنم.
یخواستند ۱۳آبان ایران را آشفته ببینند ،میخواستند ۱۳آبان
م 
راروزغمواندوهمردمایرانمشاهدهکنند،امامردمایرانبامقاومت
و ایستادگیشان در روز  ۱۳آبان قدرت و ایستادگی خود را در برابر
دشمنانبهنمایشگذاشتند .روحانیبابیاناینکهملتایرانپاسخ
آمریکارادرروز 22بهمنامسالخواهدداد،گفت:برشمامردمبزرگ
وقهرمانیکهچهلمینسالگردانقالباسالمیراباقدرتونشاطبه
رخجهانیانخواهیدکشید،درودمیفرستم .رئیسجمهورباتاکید
براینکهمامستقلوآزادمیمانیمودربرابرآمریکاسرفرودنخواهیم
آورد ،اظهار کرد :کاخ نشینان کاخ سفید بدانند ملت ایران ،ملت
غیوروبزرگیاستکههموارهپیروفرهنگعاشوراوساالرشهیدان،
گسر
حضرتاباعبدا...الحسین(ع)بودهوفقطدربرابرخداوندبزر 
فرودمیآوریم،رکوعوسجودمیکنیمودربرابرهیچقدرتیسرفرود
نخواهیمآورد.
▪منبع اطالعاتی آمریکایی ها ،منافقین و رژیم صهیونیستی
است

رئیس جمهور با اشاره به این که آمریکاییها در این فکر بودند و
شاید هنوز هم در این فکر باشند که با فشار چند ماهه مردم ایران
تسلیممیشوند،گفت:درابتدافکرمیکردندبااعالمتحریمهمه
شهرهای ایران را به هم می ریزند و حتی گزارشهای غلط هم به
آن آقا میدهند .او میگوید که هیچ شهر ایران آرامش ندارد ،همه
جا به هم ریخته است و تمام مردم ایران گرسنه هستند .روحانی با
بیان این که اطالعات غلطی به کاخ سفید داده میشود که منبع
اطالعاتیشان هم رژیم صهیونیستی و منافقین است ،ادامه داد:
ضدانقالبوصهیونیستهابهعنوانمنبعاطالعاتیآنهاهستند
وفکرمیکنندبافشارچندماههمیتوانندبهاهدافشانبرسند.
▪نخواهیم گذاشت مردم در کاالهای اساسی دچار مشکل
عمدهشوند

روحانی با بیان این که در جنگ سختی ،زخمی ،شهید و مشکالت
وجوددارد،تاکیدکرد:مادربرابرآنهاییکهجنگاقتصادیبرما
تحمیلکردهاند،بههیچوجهدستهایمانراباالنمیبریم،بلکهبه

وظیفه ملی خود عمل می کنیم و راه خود را ادامه میدهیم .ما در
هیچ شرایطی نخواهیم گذاشت مردم در کاالهای اساسی دچار
مشکل عمده شوند .کاالهای اساسی یا در داخل کشور تولید
میشودیااینکهواردخواهدشد.درجلسهبررسیبودجهسال۹۸
اولینسخنمااینبودکهکاالهایاساسیبرایسالآیندهباهمان
قیمتارز ۴۲۰۰تومانیواردکشورخواهدشد.
▪کامال میدانم شرایط زندگی مردم نسبت به ماههای گذشته
سختترشدهاست

رئیسجمهوربااشارهبهاینکهکامالمیدانمشرایطزندگیمردم
نسبت به ماههای گذشته سختتر شده و قیمت اجناس در مسیر
صعودی بوده است ،گفت :همه تالش دولت این است که تورم را
مهار کند و اشتغال را شبیه سال گذشته و امسال در مسیر ارتقا
قراردهد.میدانیمشرایطبرایماسختترشدهاست.بااینحال
مسیرپیشرفتدربعضیاموربرایماراحتترشدهاست.ویافزود:
قیمتارزمثلشمشیردولبهاستکهازیکطرفبرمردمفشاروارد
میکنداماازطرفیموجبتشویقصادراتمیشود.
▪بینیآمریکارابهخاکخواهیممالید

رئیس جمهور در ادامه تأکید کرد :تمام کشورهای جهان جز دو
سهکشوربااینفشارهایظالمانهآمریکامخالفاند.حتیاروپاکه
در امنیت و اقتصاد خود محتاج آمریکاست ،یک صدا مقابل آمریکا
ایستادهوکاخسفیدرامحکوممیکند.تمامهمسایههایمابهجز
یکی دو کشور آمریکا را محکوم کرده اند .روحانی ادامه داد :قول
دادهام که با تمام توان برای خدمت به شما مردم تالش کنم .امروز
هم با تمام وجود پای قولم هستم .من ،دولت ،کارگزاران نظام ،با
کمکسایرقوا،نیروهایمسلح،هدایترهبریوایستادگیمردم
بینیآمریکارابهخاکخواهیممالید.روحانیدرپایانتاکیدکرد:ما
بیتردیدبهفکرجوانانوتحصیلکردگانهستیموآنهارافرزندان
خودمیدانیم.خدانیاوردکهشبیرابخوابیموبهفکرآنهانباشیم.

العالم-امیردریادارحسینخانزادی فرماندهنیرویدریاییارتشبابیاناینکهآمارهانشانمیدهدازابتدایامسالآمریکاییهاوهمپیمانانشمنطقه
خلیجفارسراترککردهاندودیگرحضورمعناداریدرمنطقهندارندگفت:حضورآنهابهشدتزیرذرهبینماستواززمینوهوارصدمیشوندوتمام
صحبتهایشانشنودمیشود.اگردرمنطقهحضورداشتهباشندوالبتهاکنونحضورمعناداریدرمنطقهندارند،لحظهبهلحظهزیرنظرماهستند.

فارس :رئیس مرکز مبارزه با پول شویی
ممنوع الخروج شده است

آملی الریجانی :اگر پول شویی عظیمی وجود دارد چرا این موضوع
را به قوه قضاییه اطالع نداده اید؟
خبرگزاری فارس براساس «اظهارات یک مقام
آگاه» مدعی شده که مذاکره کننده ارشد ایران
در کارگروه ویژه اقدام مالی FATFو رئیس مرکز
اطالعات مالی و مبارزه با پول شویی (،)FIU
مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع
الخروجشدهاست.بهگزارشفارس،ظاهرادلیل
ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی
این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا
در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود
و خــانــوادهاش کــرده اســت .همچنین یکی از
بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن
وتبعهکشورآمریکاست.بنابراینگزارشفردیاد
شده مسئولیت پیگیری و پیاده سازی ضوابط،
دستورالعملها و مذاکره با مسئوالن ارشد
کارگروه اقدام مالی  FATFدر داخل کشور را بر
عهده دارد FIU .یک مرکز مستقل ذیل وزارت
اقتصاداستکهاطالعاتمالیدرآنتجمیعشده
وبایددربارهارائهاطالعاتمالیبهدیگرکشورها
تصمیمگیریشود.براساسآرشیواخباروبسایت
وزارتاقتصاد ،میثمنصیریاحمدآبادیدرسال
 89توسط سیدشمسالدینحسینیوزیروقت
اقتصاد در دولــت دهم  ،به سمت رئیس مرکز
اطالعات مالی منصوب شده و تاکنون تغییر
نکردهاست.
▪قانونیکهتغییرکردهاست

با ایــن حــال بــراســاس اصالحیه جدید قانون
مبارزه با پــول شویی که در مجلس تصویب و
توسط ش ــورای نگهبان تایید شــده ،شرایط
گزینش کارکنان این نهاد و انتصاب رئیس آن
تغییرات اساسی کرده و بسیار سخت گیرانه
شدهاست .براساسمصوبهجدید«رئیسمرکز
از میان افــراد دارای حداقل  10سال سابقه
مدیریتی یا قضایی مرتبط» تعیین می شود.
همچنین براساس مصوبه جدید ،برای گزینش
رئیس و کارکنان مرکز باید از وزارت اطالعات و
سازماناطالعاتسپاهاستعالمشود.
▪ظریف :برخیدوستانبرایاهدافسیاسی
خودهمهچیزرافدامیکنند

ادعــای ممنوع الخروج شدن مقام یاد شده در
حالی است که این روزها واکنش ها به اظهارات
وزیرخارجهدربارهپولشوییدرکشورهمچنان

ادامه دارد .دیروز ظریف درباره اظهارات اخیر
خود که مدعی وجــود پول شویی گسترده در
کشور شــده بــود ،گفت :من کامال مشخص
صحبت کردم ،اما برخی دوستان برای اهداف
سیاسیخودهمهچیزرافدامیکنند.بهگزارش
خانه ملت ،وزیر خارجه در پاسخ به مستندات
اظهاراتش دربــاره پول شویی ،یــادآور شد :من
مسئول مستندات نیستم ،این مستندات در
دسترس عموم است و مرکز مربوط در وزارت
اقتصاد و دارایی هم موارد پول شویی را اعالم
کرده است .آخرین مستند هم مربوط به افرادی
است که با داشتن شبکه پول شویی گسترده به
تازگی مجازات شدند ،عالوه بر این شبکههای
پولشوییگستردهدیگرمستندشدهاست،لذا
نیازیبهتوضیحبیشترمننیست.
▪حمایتنوبختپسازسخنانظريف

محمدباقرنوبختنیزدرتوئیترخودنوشت«:پس
از سخنان دكتر ظريف در خصوص پولشويی و
ضرورتمبارزهباآن،عدهایمعترضومتقاضی
ارائهسندازوزيرامورخارجهشدند.آيامعترضان
ميلياردها دالر قاچاق در كشور را كه همواره
مسئوالن نظام درباره آن هشدار دادهاند ،نفی
میكنند؟يابرخالفقانوندرآمدحاصلازآنرا
پولكثيفنمیدانند؟!»
▪آملی الریجانی :اگر پول شویی عظیمی
وجود دارد چرا این موضوع را به قوه قضاییه
اطالع نداده اید؟

درهمینحال بهگزارشمیزان،روزگذشتهآیت
ا...آملیالریجانی رئیسقوهقضاییه  بابیاناین
که نباید برخی مسئوالن ،سخنان مجمل و دو
پهلویی بر زبان بیاورند که موجب سوء استفاده
دشمنانشود ،افزود:اگرپولشوییعظیمیدر
کشوروجودداردچرااینموضوعرابهقوهقضاییه
اطالع نــداده اید؟ این موضوع نیز مانند بحث
واردات غیرقانونی خودروهاست که بعد از چند
ماه به اطالع قوه قضاییه رسید .وی اضافه کرد:
نباید سخنی گفت و بعد اصالح و بیان کرد که
مقصودچیزدیگریبودهاست.ماازفردمسلمان
قبول میکنیم که قصد سوئی نداشته است ،اما
نبایدفراموشکردکهبرخیسخناناثرنادرست
خودرامیگذارند.

...
خبر

انتقاد 2چهره اصالح طلب از حزب اعتدال
و توسعه

جدایی اصالحات از اعتدال؟
در ادامه گمانه زنی ها درباره انتقادات اخیر حجاریان از
دولت روحانی که برخی آن را آغاز پروژه عبور انتخاباتی
اصالح طلبان از روحانی خوانده بودند ،دو چهره شناخته
شــده اصــاح طلب از حــزب اعتدال و توسعه که حزبی
نزدیک به دولت است انتقاد کردند.
▪کواکبیان :اعتدال و توسعه عددی در مقابل احزاب
نیست

مصطفی کواکبیان دبیرکل حــزب مــردم س ــاالری در
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران ،درباره نسبت حزب اعتدال
و توسعه با اصالح طلبان گفت :واقعا من حزب اعتدال و
توسعه را آن قدر عددی در مقابل احزاب نمیبینم و اکنون
تعارف هم نکنیم ،چون آقایان بر سرکار آمدهاند ،شما بروید
تاریخچه تحزب را در کشور ببینید که مثال حزب اعتدال و
توسعه چقدر جایگاه و چقدر نفر دارد و قطعا اگر این دولت
برود ،همه آنها به دنبال کارشان میروند.
▪نــاصــریُ :بــعــد اصــولــگــرایــی اعــتــدال و توسعه بر
اصالحطلبیاش غلبه دارد

در همین زمینه ،عبدا ...ناصری عضو شورای مشورتی
رئیس دولــت اصالحات هم به نامه نیوز گفت :بخشی
از افکارعمومی گمان می کند حزب اعتدال و توسعه
اصالح طلب است و همان هویت کارگزاران سازندگی را
دارد اما این طور نیستُ .بعد اصولگرایی اعتدال و توسعه بر
اصالحطلبیاش غلبه دارد و افراد متمایل به اصالح طلبی
و اصالحات همچون آقای بانک و آقای ترکان عمال در
حزب اعتدال و توسعه خیلی کــاره ای نیستند و بیشتر
آقایان واعظی و نوبخت زمام امور را در دست دارند و خط
و خطوط را ترسیم می کنند .در واکنش به این اظهارات،
ترکان ضمن تکذیب اختالفش با حزب اعتدال و توسعه
گفت :این اخبار دروغ اســت ،مشکلی با اعضای حزب
اعتدال و توسعه ندارم.
▪سخنگوی حزب اعتدال و توسعه :به جلسه شورای
سیاست گذاری اصالح طلبان دعوت نشدیم

از سوی دیگر در ادامه گمانه زنی ها درباره فاصله گذاری
آشکار میان جریان اعتدال و اصالح طلبی ،رمضانعلی
سبحانیفر سخنگوی حزب اعتدال و توسعه هم در پاسخ
به این پرسش که چرا نماینده این حزب در جلسه اخیر
شــورای سیاستگذاری اصال حطلبان شرکت نداشت،
با بیاطالعی از تشکیل جلسه شــورای سیاستگذاری
اصالحطلبان ،گفت :به جلسه اخیر دعوت نشدهایم.
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