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رئیس دادگستری تهران:
مرتضوی در زندان است

...

ویژه های خراسان
مردودی دولتی ها در اجرای
دستور مهم رئیس جمهور
در حالی که بر اساس دستور اوایل آبان ماه
رئیسجمهور،مسئوالناجراییموظفشده
بودند به منظور تقویت بهره گیری مستمر
دولــت از نظرات فرهیختگان ،اســتــادان و
دانشگاهیان کشور در عرصه های مختلف،
اقــدام به برگزاری نشست هایی با آن ها به
صورت منظم و پایدار کنند ،بررسی یک مقام
مسئول نشان می دهد تعداد قابل توجهی از
دستگاهها،فعالکارنامهموفقیدراجرایاین
دستورمهم روحانینداشتهاند.

آمارتلخازمبارزهباقاچاقدریایی

گـــــزارش ی ــک نــهــاد دول ــت ــی ب ــه مــدیــران
ارشـــد نــهــاد ریــاســت جمهوری نــشــان می
دهد با وجــود گذشت بیش از یک ســال از
تصویب  دستورالعمل سامان دهی شناورها
وانضباطبخشیبهترددهایدریاییازسوی
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و الزام
دستگاههایاجراییبهساماندهیقایقهای
فاقد ثبت رسمی ،دستورالعمل یادشده اجرا
نشده و همین موضوع چالش های بسیاری
براییگانهایدریابانیایجادکردهاست.

چهره ها و گفته ها
محمدباقر قالیباف در توئیتی نوشت:
در جلسه مجمع تشخیص سخنان
آقـــای ظــریــف را دربــــاره لـــزوم اجــرای
توصیههای  FATFشنیدیم ،اما دغدغه
جدی این است که به فرض اگر زیر بار
هزینههای آن رفتیم ،آیا برای چگونگی
اجرا فکری شده است که مشکالت نظام
بانکی و مدیریتی حل شود؟/موج نیوز

ایسنا–درپیانتشارخبریمبنیبراینکهمرتضویبرایخدمترسانیدرروندساختحرمهایشریفدرنجفبهسرمیبرد ،غالمحسین
اسماعیلیرئیسدادگستریتهراناظهارکرد:مرتضویدرزنداناست،یکنفردروغیرامیگویدو عدهایرابهدنبالخودمیکشاندکهمتاسفانه
رسانههابهدنبالآنمیروند.روزگذشتهنیزدربارهصحتنداشتناینموضوعاطالعرسانیشد.

با اصرار نمایندگان الیحه  CFTهم به مجمع رفت
فالحت پیشه :حق شرط های ایران را نپذیرند ،دولت حق عضویت ندارد

یک روز پس از بحث الیحه پالرمو در مجمع تشخیص ،دیروز الیحه
الحاق دولت به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به
 CFTهم از سوی مجلس به مجمع فرستاده شد .نمایندگان ملت در
بهارستاندراینجلسه،ازمجموع 197نمایندهحاضر،با 117رأی
موافق 62،رأیمخالفو 4رأیممتنعباارجاعالیحهالحاقایرانبه
کنوانسیونمقابلهباتأمینمالیتروریسمبهمجمعتشخیصمصلحت
نظام موافقت کردند.به گفته فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت
ملیمجلسبرای«تقویتحقشرطهایایراندرالیحه»CFTبرنظر
قبلی خودش اصرار کرده و الیحه را به مجمع فرستاده است .وی در
گفت و گو با شبکه خبر تصریح کرد :مجلس این شرط را گذاشت که
در اجرای  CFTدولت نمی تواند شرطی را بگذارد که خالف قانون
اساسی باشد ،همچنین این مصوبه را داشت که ایــران به شرطی
 CFTرا می پذیرد که «ماده 6این کنوانسیون با حق شرط های ایران
تعارضنداشتهباشد».فالحتپیشهباتأکیدبراینکهحقشرطهای
ایراندرمجلسدرنتیجهاصرارمخالفاناینالیحهبوده،افزود:از
 19ایراد شورای نگهبان هفت مورد طبق موارد قانون گذاری در
ایران به طور مستقیم مربوط به مجمع است .قانونگذار میگوید
اگر مواردی را قاضی در کشور خارجی حکم دهد ،قابلیت اجرا در
داخلکشوررانداردمگردرمواردمصلحتی،بنابراینتصمیمگیری
دربارهاینهفتموردبهمجمعتشخیصمصلحتمربوطمیشود.
فالحتپیشهدربارهنگرانیهامبنیبراینکهحقشرطهایایران
پذیرفته نشود ،گفت :باید توجه کنیم که  73کشور دنیا در این
کنوانسیون حق شرط گذاشتند و مشکلی برای آنان پیش نیامده
است .از منتقدان تشکر می کنم ،چرا که در طول تاریخ ایران و در
تمام تعهداتی که ما قبول کرده ایم ،حق شرط هایی به قوت CFT
وجود ندارد .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،رئیس کمیسیون
امنیت ملی افزود :اگر دیگر اعضای کنوانسیون حق شرط ایران
را نپذیرند دولت جمهوری اسالمی ایران حق عضویت در  CFTرا

نخواهد داشت.رئیس کمیسیون امنیت ملی در این گفت و گو
پیش بینی کرد که الیحه  CFTحداکثر تا یک ماه آینده در مجمع
نهایی شود .الیحه پالرمو در جلسه دو روز پیش مجمع تشخیص
بررسیشدکهتصاویرمنتشرشدهازجلسهمجمعحواشیزیادی
داشت.ازجملهتصویریازظریفمنتشرشدکهچهرهناراحتاورا
نشانمیداد.بهگزارشایسنا،مصباحیمقدمعضومجمعدرباره
اینتصویروادعایدلخوریظریفگفت«:هیچمشکلخاصیدر
جلسهنبودوآنچهمطرحشده،صرفاتصوراتعدهایاستکهاین
تصاویررامنتشرکردهاند».
▪کریمیقدوسیشایعهنامهوزیرانبهرهبرانقالبراتأییدکرد

همچنینبهگزارشخبرگزاریدانشجو،کریمیقدوسی نماینده
مردم مشهد درباره نامه ای که سر و صدای زیادی در شبکه های
اجتماعیبهپاکردهاست،مدعیشد کهبهتازگیعدهایازاعضای
کابینه دولت در نامهای به مقام معظم رهبری درخواست کردند با
توجه به این که شرایط امروز کشور ایجاب میکند ایشان از مجمع
تشخیصمصلحتنظامبخواهند،کنوانسیونهای ،CFTپالرموو
...دراینمجمعبهتصویببرسد.

واکنش ها به حضور یک «حامی
تحریم» در کمیته تخصصی
شورای شهر تهران
در روزهای گذشته انتشار تصویری از حضور یکی از محکومان
حوادث سال  88در کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با
واکنشهایگستردهکاربرانشبکههایاجتماعیروبهروشد.
براساسگزارشفارس،مجیدتوکلیبااظهارات خوددرفضای
مجازی بارها واکنش بسیاری از دانشجویانوفعاالنسیاسیرا
برانگیختهاست.ویدربار هتحریمواظهاراتاخیردونالدترامپ
علیهایرانهمتوئیتیمنتشرکردهبودکهحتیصدایهمفکران
خود را نیز درآورد و باعث هجمه به وی در توئیتر شد .توکلی در
توئیتاشنوشتهبود «:چگونهمیتوانیمبهترامپاثباتکنیمکه
«کشوریتروریست»نیستیم؟فکرمیکنماینمهمترینپرسشی
است که دولت روحانی باید به آن پاسخ دهد .تردیدی ندارم که
روزی که در ایران تمام منتقدان از دست دولت و حکومت در
آرامش شب را به صبح برسانند ،هیچ کشوری بهخودش اجازه
نمیدهد که تهدید و تحریممان کند ».توکلی که چندین بار
سابقه بازداشت و محکومیت را در پرونده خود دارد ،دو روز پیش
تصویر حضورش در جلسه ای در یکی از کمیته های تخصصی
شورایشهرتهرانباموضوعآلودگیهوامنتشرشدواینموضوع
باعثواکنشکاربرانوفعاالنسیاسیشدهاست.علیعلیزاده
تحلیل گر سیاسی مقیم لندن در واکنش به این موضوع نوشت:
«دعوت از مجید توکلی ،یعنی این بخش اصالحطلبان لیاقت
برگشتنبهقدرتراندارند.یعنیآنهاکه۲۱سالبهدلیلخط
کشی نکردن با دشمن خارجی سیاست داخلی را به انسداد
رساندند و کشور را مستهلک کردند باز هم بدیهیات سیاست
کشوری مثل ایران را یاد نگرفتند .یاد نگرفتند با مدافع جنگ و
تحریم«موظفاند»خطکشیکنند.یادنگرفتندبامدافعتحریم
تساهلوتسامحمعنیندارد».

توضیحات فرزند موسوی خوئینی ها درباره مصاحبه جنجالی پدرش
فرزند آیت ا ...موسوی خوئینی ها دبیر مجمع
روحانیون مبارز با اشاره به واکنش ها به مصاحبه
پدرش درباره مرحوم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
گفت :قرار نبود این مصاحبه در ایرنا منتشر شود.
به گزارش جماران ،سید حسین موسوی خوئینی

دریادداشتیدربارهروندانتشاراینمصاحبهگفت:
ماه ها پیش آقــای «یاسر هاشمی رفسنجانی» از
پدرم خواسته بود که برای ویژه نامه سالگرد مرحوم
والدشان،مصاحبهایانجامدهند.پدرمفرمودند:
باالخره من و روزنامه «ســام» از منتقدان جدی

عملکردآنمرحومدردهه ۱۳۷۰بودهایمونظرات
من تناسبی با ویژه نامه بزرگداشت ایشان ندارد.
آقای «یاسر هاشمی» اصرار کردند که ما همین را
نیز قبول داریم .وی افزود :هنگام مصاحبه ،خانم
خبرنگار به اشتغال خویش در ایرنا اشاره می کند

و در پاسخ به تعجب و تردید پدرم می گوید که این
مصاحبه ،کاری است برای ویژه نامه سالگرد آیت
ا...هاشمیوقراردادیاستباستادآنبزرگداشت.
موسویخوئینیهاافزود:طبیعیاستکهباتوجهبه
انحصاردسترسیبهمصاحبهبرایخانوادهمرحوم
هاشمی رفسنجانی ،توقع این بود که فرزندانش و
دستاندرکارانبزرگداشت،مطلبیخالفحرمت
یامصلحتآیتا...هاشمی منتشرنکنند.

...

خارج از دستور
محمد اکبری

info@khorasannews.com

تخصیص  ۲هزار میلیارد تومان
برای بهبود معیشت کارکنان
ارتش
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون
تلفیق در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون
تلفیق به خبرنگاران پارلمان گفت :طبق
مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد دو هزار
میلیارد تومان برای بهبود معیشت کارکنان
ارتــش با هماهنگی فرمانده کل ارتــش از
منابع بانکی تامین شود.
وی افـــزود :هــزار و  ۲۰۰میلیارد تومان
از ایــن مبلغ از منابع پس انــداز جــاری و
قــرضالــحــســنــه ســیــســتــم بــانــکــی ب ــرای
تسهیالت جهیزیه ،ازدواج و ودیعه مسکن
و  ۸۰۰میلیارد تومان باقی مانده به عنوان
وام تامین مسکن ،ســاخــت و خــریــد که
حداکثر  ۱۰۰میلیون تومان به هر فردی
است ،پرداخت میشود.

تجمع خریداران خودرو مقابل
مجلس
جمعی از متقاضیان خودروی داخلی روز
گذشته در اعتراض به تحویل نــدادن به
موقع خــودروی خــریــداری شــده از سوی
آن ها مقابل ساختمان بهارستان تجمع
کردند.
این افراد به بی کیفیت بودن خودروهای
داخلی ،افزایش قیمت بی حساب و کتاب و
تحویل ندادن به موقع از سوی شرکت های
خودروسازی داخلی معترض بوده و از وزیر
صنعت ،معدن و تجارت خواستار رسیدگی
به این وضعیت شدند.

