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رونمایی از سایت راداری جدید
قرارگاه پدافند هوایی در شرق کشور

...

ویژه های خراسان
اجاره نشین های دولتی
زیر ذره بین نظارتی
یک نهاد اجرایی در بخشنامه روزهای اخیر
خود خطاب به مدیران تعدادی از ادارات و
سازمان های دولتی به آن ها متذکر شده با
توجه به بررسی و پیگیری های دستگاه های
نظارتی در خصوص رعایت قوانین و مقررات
اجاره اراضی و اماکن مازاد دستگاه های
اجرایی ،مدیران مربوط باید ضمن رعایت
مفادی همچون مدت زمان ،رقم و شرایط
اصلی ایــن نــوع قــراردادهــا ،توجه داشته
باشند تمامی این واگــذاری ها بدون حق
تصرف مالکانه باشد و درآمدهای حاصل از
آن باید فوری به حساب های قانونی مربوط
واریز شود.

مخالفتصریحباافزایشحق
جلسهبرخیمدیران
در حالی که یک مقام مسئول در نامه ای به
تعدادی از مدیران ارشد دولتی ،پیشنهاد
داده بود با اصــاح یکی از آیین نامه های
سال های گذشته هیئت وزیــران ،پرداخت
حق جلسه و مزایا به برخی مسئوالن تسهیل
شود و در مواردی افزایش یابد ،این موضوع
با مخالفت یک مدیر ارشــد اجرایی همراه
شد .وی با تاکید بر عدم سنخیت و ضرورت
پرداختمبالغبهمصادیقپیشنهادی،اعالم
کرده با توجه به گذشت حدود یک سال از
مصوبه قبلی ،نیازی به افزایش مجدد ارقام
مذکور در شرایط فعلی نیست.

چهره ها و گفته ها
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص
مصلحتنظام،تجربهیکملتراسرمایه
آن دانست و گفت :باید پرسید چه تفکری
پیروزیها را به ارمغان آورد و حضور چه
تفکری کشور را دچار مشکالت کرد؟
کسانی میخواهند آلزایمر سیاسی را
به ملت تحمیل کنند
تا حافظه تاریخی آن
را از بین ببرند/ .
فارس

محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی
حزب کارگزاران گفت :اکنون وضعیت
بــه صــورت اول برگشته و نقش آقــای
جــهــانــگــیــری تقریب ًا
مــشــابــه دوره اول
اســـت کــه بــا آقــای
روحانی همکاری
می کرد/.مهر

حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت
خارجه دولــت اصالحات با تأکید بر
این که دیپلماسی توئیتری عقیمترین
نوع دیپلماسی است  ،گفت :در دنیای
دیپلماسی ،بیش از حد توئیت کردن
نشا ندهنده فقدان
پشتوانه سیاسی
است/.فارس
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ورود مجمع به بررسی حق شرطهای ایران در «پالرمو

»

توکلی :تعیین تکلیف این الیحه در مجمع شنبه آینده انجام می شود

ادیــب -مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح
دیروز به ریاست آیت ا ...آملی الریجانی تشکیل
جلسه داد تا درباره الیحه الحاق به کنوانسیون
مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به
پالرمو تصمیم گیری کند ،اما در نهایت این الیحه
پر سر و صدا که بخشی از لوایح مورد تقاضای
 FATFاست ،به کمیسیون های سیاسی و حقوقی
مجمع سپرده و تصمیم گیری نهایی به هفته
آینده موکول شد.
درایــن میان ،اظــهــارات رئیس مجمع و برخی
اعضا نشان می دهــد گــره اصلی که بــاز نشده
است،مربوط به پذیرفته شــدن یا نشدن حق
شــرط هــای ای ــران به ایــن الیحه اســت .برخی
معتقدند این شرط ها از جمله این که ایران خود
مصادیق تروریسم را تعیین کند ،ممکن است از
نظر مجریان کنوانسیون خالف ذات معاهده و
مغایر با حقوق معاهدات تلقی شود و مورد پذیرش
قرار نگیرد .بر اساس ضرب االجل  FATFایران
باید تا  20بهمن تکلیف شروط این نهاد از جمله
لوایح پالرمو و  CFTرا مشخص کند.
▪توکلی :جلسه فوقالعادهای روز چهارشنبه
تشکیل خواهد شد

مصباحی مقدم عضو مجمع دربــاره سرنوشت
این الیحه به تسنیم گفت« :در این جلسه درباره
مصوبهمجلسدرخصوصپالرموبحثوتبادلنظر
صورتگرفتاماصحبتهابهجمعبندینرسیدو
مصوبهخاصینداشتیم.قراراستدرجلسهبعدی
مجمع دربــاره پالرمو بحث شود ».احمد توکلی
دیگر عضو مجمع نیز به ایسنا گفت« :برای بررسی
پالرموجلسهفوقالعادهایروزچهارشنبهتشکیل
خواهد شد و قرار شده تا شنبه هفته آینده بررسی
این موضوع به اتمام برسد ».به گزارش فارس وی
افزود« :دربــاره کلیات الیحه بحثهای مفصلی
میان موافقان و مخالفان صورت گرفت ،اما چون
گزارشهای کمیسیونهای تخصصی آماده نبود
مقررشدپسازتکمیلوارائهاینگزارشها،الیحه

امنیت ملی مجلس در گفت و گو با ایسنا با تاکید
بر این که انجام اصالحیه در مصوبه مجلس یک
بدعت است ،اظهارکرد :بهتر بود مجمع در جلسه
شنبه نظر خود را مبنی بر رد یا تأیید الیحه پالرمو
مطرح می کرد .وی با بیان این که تکلیف هیئت
عالینظارتدرداخلمجمعهممشخصنیست،
از این نهاد خواست که وارد فضای اصالح الیحه
ارسالی مجلس نشود ،چرا که به معنای کاستن
از حدود و اختیارات قوه قانون گذاری در کشور
است.

الحاق به کنوانسیون پالرمو در نشستهای بعدی
مجمع مورد بررسی قرار گیرد» .در عین حال به
گفتهآیتا...مجتهدشبستریقرارشدهاینالیحه
در کمیسیون های مجمع مورد بحث قرار گیرد
تا در جلسه هفته آینده ،بررسیهای بیشتری در
صحن مجمع انجام و کنوانسیون مربوط به رای
گذاشته شود .وی تأکید کرد :باید دید شروطی
که ایران می گذارد ،توسط طرف مقابل پذیرفته
می شود یا نه.
▪رئیس مجمع :مستندی برای اعتبار یا عدم
اعتبار شرط های ایران پیدا نکردیم

آملی الریجانی در جلسه دیروز طی سخنانی به
نامه مرحوم آیت ا ...هاشمی شاهرودی به دبیر
شورای نگهبان درباره الیحه پالرمو اشاره کرد.
نامه ای که در آن تصریح شده با توجه به مفاد
معاهدات بین المللی حق شرط های ایران در
الیحه پالرمو ،معتبر نیست.
آملی الریجانی درایــن باره گفت :ما مستندی
برای اعتبار یا عدم اعتبار شرط های ایران پیدا
نکردیم .آقایانی که از حق تحفظ در این الیحه
دفاع می کنند ،به چه موادی استناد می کنند؟
هر چه ما مطالعه می کنیم ،از این مستندات ،در
نمی آید که آیا از نظر بین المللی این تحفظات

آسیب شناسی باهنر از جمنا

باهنر :در افکارعمومی به اشتباه این طور برداشت شد که جمنا ساخته سپاه است
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری انتقاداتی
به فعالیت های جبهه مردمی نیروهای انقالب
وارد کرد .به گزارش خبرآنالین ،محمدرضا باهنر
دربارهایرادهایجبههاصولگراییگفت:رویکردی
در مجموعه اصولگراهاست که البته هزینه اش را
هم دارند می پردازند ،اصوال از نهادهای وابسته به
نظام حمایت می کنیم .یعنی سپاه را هم بخواهیم
ریز شویم ،ممکن است سپاه  ۱۰کار خوب کند،

دو تا کار اشتباه هم انجام دهد .یک عده آن دو کار
اشتباهرا َع َلممیکنندامامااصولگراهارویآن۱۰
کار سینه می زنیم و طبیعی است که به این دلیل ما
یک سری از آرای مان را در افکارعمومی از دست
میدهیم.معموالنزدافکارعمومینقدکردنها،به
ویژه نقد قدرت بیشتر جذاب است تا دفاع از قدرت
پساینمشکلوجوددارد.باهنربااشارهبهفعالیت
های جمنا گفت :جمنا اشکاالتی هم داشت .یکی

معتبر است یا نه .حاال که می گویند کمیسیون ها
(کمیسیون های مجمع) به نتیجه نرسیده اند،
خوب است این مسئله در صحن مجمع بحث شود
چون بحث مهمی است.
▪انتقاد فالحت پیشه از احتمال اصالحیه
مجمع در مصوبه مجلس

در همین حال فالحت پیشه رئیس کمیسیون

▪آیـــت ا ...نـــوری هــمــدانــی :تــصــویــب ایــن
کنوانسیون به صالح کشور نیست

در یک اظهارنظر دیگر آیت ا ...نوری همدانی
از مراجع تقلید با اشــاره به اجتماع طالب قم
در اعتراض به تصویب لوایح چهارگانه F ATF
گفت :بر اساس آیات قرآن کریم به کسانی که
ظالم هستند نباید اعتماد کرد و پیمان بست،
در برجام دیدیم که چه کردند .این مرجع تقلید
تصریح کرد :بر اساس نظر کارشناسان تصویب
چنین کنوانسیون هایی به صالح کشور نیست.

حاشیه نگاری ها از جلسه دیروز مجمع
* چهره گرفته و خسته محمد جواد ظریف مورد توجه ویژه عکاسان و فعاالن فضای مجازی بود.
وزیر خارجه عضو مجمع نیست ،اما بر اساس آیین نامه مجمع به دلیل ارتباط الیحه مورد بحث با
حوزه کاری وی در این جلسه شرکت کرد .لعیا جنیدی ،معاون حقوقی رئیسجمهور ایران نیز در
این جلسه حضور داشت.
* برخالف آن چه در فضای مجازی مطرح می شد ،محمود احمدی نژاد در جلسه دیروز مجمع
به ریاست آیت ا ...آملی الریجانی شرکت کرد .اتفاق ًا خوش و بش او با محمدباقر قالیباف که کنار
یکدیگر نشسته بودند ،سوژه عکاسان شد.
* حجت االسالم و المسلمین سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس در نزدیکی رؤسای قوا
نشست .در این باره باشگاه خبرنگاران جوان نوشت« :تغییر جایگاه تولیت آستان قدس رضوی در
حالی صورت گرفته که این روزها سخن از ریاست او بر قوهقضاییه مطرح شده است».
* دکتر روحانی رئیس جمهور و  12عضو دیگر مجمع در این جلسه غایب بودند .از میان فقهای
شورای نگهبان که عضو حقیقی مجمع بهحساب میآیند ،آیات مدرسی یزدی ،محمد یزدی ،شب
زندهدار و محمد مومن در این جلسه غایب بودند.

از اشکاالتش همین بود ،یعنی در افکارعمومی این
طور برداشت شد که اصال جمنا ساخته و پرداخته
سپاهاست.علتشهمبیدقتیوکمدقتیدوستان
بود .مثال در یک منطقه کوچک  ۱۰نفر را به عنوان
عضو شورای جمنا انتخاب می کردند که یکی از آن
هابازنشستهسپاهبود.حالآنکهتعدادبازنشسته
های سپاه در بدنه جمنا شاید  2درصد نبودند اما
چونپررنگهستند،افکارعمومیفکرمیکنداصال
بساطومغازهودکانهمهاشدستآنهاست.
▪بعضیجاهاآرادرجمنامهندسیشد

این چهره برجسته اصولگرا در ادامه انتقادات

خود از جبهه مردمی نیروهای انقالب گفت:
قــرار بود در جمنا تصمیمات از پایین به باال و
براساس رأی گیری باشد اما این رأی بعضی
جاها مهندسی شد .یک جریان خاص و سلیقه
ویــژه ای از مجموعه اصولگراها بیشتر رشد و
نمو کرد.
مثالجمنابهتشکلهایسیاسیواحزابقدیمی
فعال خیلی بها نداد .البته آن ها هم ادعاهایی
داشتندومیگفتندمابایدسرمایههایاجتماعی
را به میدان بیاوریم .سرمایه های اجتماعی هم
آمدند ،کار هم کردند ولی بعضی جاها کامال
مشخص بود که آرا مهندسی شده است.

...

نگاه سوم

اعالمهمبستگیبامجری
بازداشتشدهپرستیوی
درنیجریه

صدها تن از مــردم نیجریه با برگزاری
تجمعی در شهر کانو خواستار آزادی
فــوری مرضیه هاشمی مجری شبکه
خبری پرس تی وی شدند که بدون هیچ
اتهامی در آمریکا بازداشت شده است.
مرضیه هاشمی در پرس تی وی بارها
گزارش هایی درباره مظلومیت جنبش
اســامــی نیجریه و رهــبــری آن شیخ
ابراهیم زکزکی که اکنون در اسارت
دولتنیجریهاستکارکردهبود.

...
اخبار

فرمانده ناجا :دشمنان سال 97
را برای ایجاد آشوب و ناامنی
انتخاب کرده بودند که موفق
نشدند
فرمانده ناجا اعالم کرد :گروههای معاند و
دشمنان قصد داشتند در سال  97آشوب
و ناامنی در کشور ایجاد کنند که به حول
و قوه الهی در رسیدن به هدف خود ناکام
ماندند و موفق نشدند .به گــزارش ایسنا،
سردار حسین اشتری با اشاره به این که باید
هوشیاری خود را تا پایان امسال نیز حفظ
کنیم ،گفت :البته همواره باید هوشیار
و آمــاده باشیم ،اما بدانید که معاندان به
دنبال بر هم زدن امنیت و آرامــش مراسم
 22بهمن و پس از آن در پایان سال هستند
و ما باید تمام تالش خود را به کار بگیریم
تا این مراسم در امنیت کامل برگزار شود.
دشمنان به دنبال این هستند که فضای
آرامـــش حاکم در کشور را بــر هــم زنند .
برنامهریزی آن ها برای دهه فجر و پایان سال
است .اشتری با بیان این که از دی ماه سال
گذشته تاکنون حوادث متعددی در کشور
رخ داده است ،تصریح کرد :از فتنه سال 96
تا حادثه خیابان پاسداران ،نیروی انتظامی
در تمام حــوادث ،به خوبی وظایف خود را
انجام داد و ناجا توانست تاثیر خوبی داشته
باشد .فرمانده ناجا اضافه کــرد :امسال
هم سال کاری پرحجمی را در حوز ههای
امنیتی ،اقتصادی و فضای مجازی پشت
سر گذاشتیم و اکثر توطئهها خنثی شد و
آشوبگران در اهداف خود ناکام ماندند.

واکنش جفری لوئیس به ادعای
نتانیاهو درباره پرتاب ماهواره
ایرانی
در حالی که به تازگی بنیامین نتانیاهو
نخست وزیــر رژیــم صهیونیستی ،پرتاب
مــاهــواره تــوســط ایـــران را «نــقــض توافق
های بین المللی و پوششی بــرای اجرای
برنامه توسعه موشک های بین قاره ای »
اعالم کرده بود ؛ جفری لوئیس از محققان
مرکز جیمز مارتین در زمینه مطالعات عدم
اشاعه ،در مون ِت ِری در توئیتی به اظهارات
وی واکنش نشان داد و اعالم کرد« :به نظر
من این پرتاب ماهواره بــوده و نه آزمایش
موشک بالستیک قاره پیما  ...این راکت
آن قدر قدرت نداشت که موشک قاره پیما
باشد و بتواند به ایاالت متحده برسد .ادعای
ایرانی ها درست است ».وی خاطر نشان
کرد « :سؤال این است که آیا این راکت می
توانست آمریکا را هدف قــرار دهــد؟ خیر،
نمی توانست.
ســؤال دوم؛ آیــا در ایــن راکــت از فناوری
استفاده شــده کــه بــتــوان آن را تبدیل به
موشک قاره پیما کرد و تهدیدآمیز باشد؟
باز هم جــواب منفی اســت  ».وی با اعالم
این که ایاالت متحده هم گاهی ماهواره
های جاسوسی خود را در فضا گم می کرد و
همه در این زمینه شکست هایی خورده اند،
تصریح کرد  :فکر می کنم مهندسان ایرانی
این مشکالت را بر طرف می کنند و ما خیلی
زود شاهد پرتاب ماهواره های دیگری از
سوی آن ها خواهیم بود.

