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تازههای مطبوعات
••فرهیختگان-تمرکزرویهمکاریاقتصادی
با عراق و سوریه میتواند باعث جهش اقتصاد
ایرانشود،اماهماکنونسهمایرانازبازارعراق
 ۱۳وازبازارسوریهفقط ۳درصداست.
••ایران -بر اساس گزارش «یونسکو» در سال
 ) ۲۰۱۷( ۱۳۹۶مجموع دانشجویان ایرانی
مشغول به تحصیل در خارج از کشور  ۵۰هزار
و ۳۹۲نفر بودند .بیشترین تعداد دانشجویان
ایرانی مشغول به تحصیل در خارج در کشور
آمریکا با تعداد ۱۲هزار و ۶۴۳نفر هستند و از
این نظر دانشجویان ایرانی دارای رتبه یازدهم
در میان دانشجویان دیگر کشورهای شاغل به
تحصیلدرآمریکاهستند.
••کیهان-حسینشریعتمداریمدیرمسئول
این روزنامه در یادداشتی با انتقاد از اظهارات
اخیر رئیس جمهور نوشت«:اگر مسئوالن
نظاماسالمیدرقبالمردموظیفهایجزابالغ
مبانیاسالمنداشتندوقراربودملترادرمقابل
پلیدیها و پلشتیهایی که از سوی دشمنان
اسالم به جامعه تزریق میشود ،تنها بگذارند،
این همه تاکید بر وظیفه امر به معروف و نهی از
منکرمعناومفهومینداشت».

...

انعکاس
••نامهنیوزمدعیشد :شنیدههاحاکیاست
علی الریجانی در انتخابات آینده از قم کاندیدا
نمیشود و این بار یا در فهرست تهران قرار
میگیرد یا اصال وارد کارزار نمیشود.درست
استکهاوخاطرهتلخیازرقابتهایانتخابات
ریاستجمهوریدارد،امابهاینمهمواقفاست
کهایران ۱۴۰۰باایران ۱۳۸۴یکینیست.
••مشرق نیوز خبرداد :مهدیان فعال رسانه
ای اصولگرا نوشت :خانمی که به اتهام اقدام
علیهامنیتملی،بهدوسالحبسمحکومشده
است،مجددبهجرمتوهینبهپزشکزندانوبا
شکایتویبه 75ضربهشالقمحکوممیشود
و همین حکم ،موجی از تبلیغات ضدانقالب را
علیهجمهوریاسالمیبهراهمیاندازد.سوال
ایناستکهآیامجازاتجایگزینیبرایشالق
نیستکهبهانهبهدستبدخواهانندهد؟
••عصرایران نوشت  :وزارت امور خارجه با
توجه به انتشار برخی مطالب نادرست و ناقص
درفضایمجازیدرخصوصموضوعجانبازی
«حسینفریدون»،اعالمکرد«:براساساسناد
ومدارکموجوددربخشاداریوامورایثارگران
وزارت امور خارجه ،وی به دلیل تحمل ۲۷۹
روز زندان در دوران ستمشاهی و شکنجه های
ســاواک ،دارای عنوان "آزاده" با  ۳۰درصد
جانبازیاست».
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شریعتمداری ،مطهری و یک منبع آگاه درباره نامه وزیران به رهبر انقالب درخصوص  CFTتوضیح دادند

الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله
با جرایم سازمان یافته موسوم به پالرمو
دیــروز در کمیسیون امنیتی سیاسی
مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی
شد تا به گفته اعضای مجمع شنبه در
جلسهفوقالعادهبهبحثگذاشته شود.
ایندرحالیاستکهالیحه CFTنیزیک
شنبهاینهفتهبهمجمعفرستادهشدهو
هردویاینلوایحازمقدماتالحاقایران
به  FATFاســت .همزمان اظهارنظرها
دربارهنامهبرخیوزیرانبهرهبرانقالب
در خصوص تسریع در بررسی  موضوع
پیوستن ایران به CFTبیشتر شده است.
شریعتمداری وزیر تعاون و کار در گفت
و گو با ایرنا این نامه را تأیید کرده و گفته
است« :دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر
معظم انقالب ذیــل نظر شــورای عالی
هماهنگی سه قوه  -هم منفردا درباره
هر کدام از این لوایح به صورت جداگانه
وهممجتمعااخذشدهاست؛یعنیکام ً
ال
پیداست که متناسب با رونــد طبیعی
قانونی کار ،رهبر معظم انقالب با تحقق
اینشرایطموافقتفرمودهاند».

شنبه؛جلسه فوق العاده مجمع درباره پالرمو
▪توکلی:رهبرینظریدربارهپالرموو
 CFTبهمجمعاعالمنکردهاند

این در حالی است که احمد توکلی عضو
مجمع تشخیص تأکید کرد که رهبری
نظری دربــاره پالرمو و  CFTبه مجمع
اعــام نکردهاند و مجمع طبق وظایف
خودش عمل خواهد کرد .وی که پیشتر
از احتمال برگزاری جلسه فوق العاده
مجمع ظرف امروز چهارشنبه خبر داده
بود ،در گفت و گو با اعتمادآنالین تأکید
کردکهجلسهعمومیفوقالعادهمجمع
شنبهبرگزارخواهدشد.مصباحیمقدم
عضو دیگر مجمع نیز ضمن اعالم جلسه
شنبه این نهاد ،درباره احتمال تصویب
آن گفت :از آن جایی که به جمعبندی
نرسیدیم،نمیتوانمبگویمدقیق ًااعضاچه
نظری داشتند ،اما در جلسه فوقالعاده
مشخصخواهدشد.

▪ 8وزیــر امضا کننده نامه به رهبر
انقالببهروایتپانا

در همین حال یک عضو هیئت رئیسه
مجلس ،در گفت و گو با خبرگزاری پانا

جزئیات بیشتری از نامه درخواست
تسریع در رونــد بررسی پالرمو و CFT
به رهبر انقالب را ارائــه کرد .بنا بر این
گــزارش ،یک فرد که «منبع موثق» در
وزارت امور خارجه اعالم شده ،امضای
محمد جــواد ظریف ،وزیــر امــور خارجه
را تأیید کرده و برخی منابع دولتی نیز
امضای فرهاد دژپسند ،وزیر اقتصاد را
تایید کرده اند .همچنین به گفته عضو
هیئت رئیسه مجلس که خواسته نامش
فاش نشود ،عالوه بر این دو وزیر ،بیژن

اظهارات دادستان تهران درباره کیفرخواست برای یک مقام دولتی
و اموال سلطان سکه

دادستانتهرانبااشارهبهاظهاراتیکمقام
دولتی مبنی بر اینکه «از حصر پوستهای
باقی نمانده است» ،گفت :برای گوینده این
مطلبکیفرخواستصادروپروندهبهدادگاه
ارسال شده است .وی همچنین از بازداشت
 160نفر در پرونده های اقتصادی شش ماه
اخیر خبرداد .به گزارش خبرگزاری میزان،
جعفری دولتآبادی نام این مقام دولتی را
مطرح نکرد .یک ماه قبل حسام الدین آشنا
مشاوررئیسجمهورگفتهبود«:آنچهکه[از
حصر] مانده تنها یک پوسته است ».جعفری
دولت آبادی همچنین از مسئوالن خواست
کهمتناسبباجایگاهومسئولیتخوداظهار
نظرکنند.ویتصریحکرد:درخصوصحصر
اخباریدررسانههامنتشرمیشودکهصحت
آن باید توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی
تاییدشود.ویبابیاناینکهحصرباقیاست
وپوستهآننیزنشکستهاست،اظهارکرد:هر
زماناینپوستهشکست،ازسویمراجعذی
ربطاعالمخواهدشدومطبوعاتاخبارحوزه
حصر را صرف ًا پس از تایید دبیرخانه شورای
امنیت ملی کشور منتشر کنند .دادستان
تهران اعــام کرد بــرای گوینده این مطلب
کیفرخواستصادروپروندهبهدادگاهارسال
شده اســت.وی همچنین دربــاره برخورد با
مفسدان اقتصادی نیز گفت :در طول این
شش مــاه مجموع تعداد افــراد بازداشتی
در پروندههای اقتصادی  160نفر است،
 670نفر ممنوع الخروج شــدهانــد133 ،
فقرهکیفرخواستصادرشدهوبهموجباین
کیفرخواستها  190نفر تحت تعقیب قرار
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گرفتهاند که از این تعداد ،حکم محکومیت
 54نفردرحالاجرابودهوپروندههایزیادی
درشعبویژهدرنوبتمحاکمهاست .جعفری
دولتآبادی درباره آخرین وضعیت پرونده
محمدرضاخاتمیاظهارکرد:موارددیگری
بهجزاینفردهمبودهاست.یکیازمشاوران
دولت را تحت تعقیب قرار داده ایم و پرونده
وی دادگاهی میشود .انتقاد در کشور آزاد
است اما آن چه آسیب میرساند شکستن
مرزهایاعتمادمردماست.ویبابیاناینکه
پخششایعات،اخبارخالفواقعودروغضرر
است،تصریحکرد:بهتازگیدیدیمکسیکه
تازهبهدادسرااحضارشده،خبرزندانیشدن
وی مطرح میشود .در آستانه چهل سالگی
انقالب به جای ناامید کردن مردم باید آن ها
را به آینده امیدوار کرد .وی در بخش دیگری
از سخنان خود درخصوص آخرین وضعیت
پــرونــده معاون سابق ارزی بانک مرکزی
[احمد عراقچی] گفت :دادگاه شعبه ویژه
نقصهاییرادراینپروندهگرفتهوپسازرفع
نقصپروندهبهدادگاهبرمیگردد.دادستان
تهران با تاکید بر وظایف قانونی
مطبوعات در انتشار اخبار
صحیح،دربارهدرجمصاحبه
ای در یکی از روزنامهها که
مصاحبه شونده ادعــای
فروپاشی نظام را
مــطــرح ک ــرده بود
گــفــت :ایــن حرف
از سوی دشمنان
از جــمــلــه وزی ــر

نامدارزنگنهوزیرنفت،رضارحمانیوزیر
صنعت،رضااردکانیانوزیرنیرو،محمود
حجتی وزیــر جهاد کــشــاورزی ،محمد
شریعتمداریوزیرتعاونومحمداسالمی
وزیر راه و شهرسازی نیز این نامه را امضا
کردهاند .بنا بر این گــزارش ،شنیدهها
حاکی از آن است که نامه درخواست
وزیـــران بــرای تسریع در رونــد بررسی
پالرمو و  CFTبه رهبری حــدود سه ماه
پیشتهیهوارسالشدهاست.
دیروز علی مطهری در توضیح این نامه

خارجه آمریکا هم طرح میشود و تکرار این
موضوع از زبان فردی ایرانی در یک روزنامه
داخلی ،این سوال را مطرح می سازد که چه
تفاوتیاستمیانرسانهداخلیودشمنکه
هر دو فروپاشی نظام را مطرح می کنند.وی
افزود:ممکناستفردیبهموضوعیاعتقاد
داشتهباشد،ولیاینکهرسانههااعتقاداین
فرد را منتشر کنند ،تعجب برانگیز است.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که نظام
اسالمی سقوط نخواهد کرد ،از بعضی افراد
که بلندگوی تبلیغاتی برخی و جریانهای
خاص میشوند خواست که از فضاسازی
منفی خودداری و به پیشبرد اهداف انقالب
کمک کنند.دادستان تهران در پاسخ به
سوالی مبنی بر این که سکههای سلطان
سکهچهشد؟اظهارکرد:ویهنگامبازداشت
سکهاینداشتاماپسازاعداماموالزیادی
از وی در کیش و تهران شناسایی شد و به
محضنهاییشدناموالویضبطمیشود.
جعفریدولتآبادیدربارهبازداشتمرضیه
هاشمی تصریح کرد :وقتی خبرنگاری در
ایراناحضارمیشود،کلدنیاراپرمیکنند
امامیبینیمدربارهخانممرضیههاشمی
چهاتفاقیافتادهاست.آنهاکهمدعی
پرچمداری حقوقبشر هستند
چــه تناقضی در رفتار
دارن ــد .اگــر شاهد
بـــوده اس ــت که
شــاهــد قابل
بـــازداشـــت
نیست.

بهنزدیکبودنمهلتاتمام FATFاشاره
کردوگفت:تعدادیازوزیران درنامهای
از رهبری درخواست کردند تا قبل از
اتمام مهلت  FATFبرای تسریع پیگیری
لوایح  CFTو پالرمو به مجمع تشخیص
تاکیدکنند.
به گــزارش فــارس ،وی پیش بینی کرد
با توجه به تغییرات مجمع تشخیص
مصلحتنظاماحتمالتصویبدوالیحه
 CFTوپالرموقوتگرفتهاست.بهگزارش
ایــران آنالین ،مهلت  121روزه گروه
ویژه اقدام مالی به ایران 28بهمن پایان
مییابدوایرانبرایخروجازلیستسیاه
این گروه ،نیازمند تصویب این دو الیحه
است  .همچنین براساس برخی شنیده
ها جلسه بعدی مجمع عمومی FATF
در آخرین روز ماه بهمن برگزار خواهد
شــد .در همین حــال یک منبع آگــاه به
خراسانگفتکهنشستبعدی FATFدر
هفتهآخربهمنبرگزارخواهدشداماقبل
از این جلسه باید اطالعات و گزارشی
به آن ها ارائه شود که این گزارش باید
زودترتحویلشود.

صعود  7پله ای ایران در رده بندی
ارتش های جهان
یکوبگاهتخصصینظامیآمریکاییدربرآوردسال 2018خود
نیروهای مسلح ایران رابا هفت پله صعود در جایگاه سیزدهم
جهان قرار داد .به گزارش فارس ،در تازهترین رتبهبندی وبگاه
«گلوبال فایرپاور» ارتش رژیم صهیونیستی پایینتر از برزیل و
اندونزی در جایگاه شانزدهم و نیروهای مسلح ایران در جایگاه
سیزدهم قرار گرفتهاند .این رتبهبندی میان ۱۳۶کشور و رژیم
صهیونیستیانجامشدهاست.روزنامهجروزالمپستنوشتهاین
سومینسالمتوالیاستکهجایگاهارتشاسرائیلدررتبهبندی
اینوبسایتنزولپیدامیکند.رژیمصهیونیستیسالگذشته
درجایگاهپانزدهموسال ۲۰۱۱درجایگاهیازدهمقرارداشت.
ایران،درمقابلباهفتپلهصعودازرتبهبیستمدرسال ۲۰۱۷به
رتبهسیزدهمدرسال ۲۰۱۸دستپیداکردهاست.طبقاعالم
سایت «گلوبال فایرپاور» ،در این رتبهبندی تنها توانمندیهای
متعارفنظامیو ۵۵مالکدیگراعماز ُبردسالحهایموجوددر
زرادخانهها ،شمار نیروی انسانی در دسترس ،توانمندیهای
صنایع دفاعی  ،منابع طبیعی ،وسعت جغرافیایی و قدرت
اقتصادیلحاظشدهاند.روزنامهجروزالمپستبهیکیازموارد
مقایسهمیانایرانورژیمصهیونیستیاشارهکردهونوشتهاست،
شمارتجهیزاتدریاییایرانبهطورمحسوسیبیشترازاسرائیل
است .ایران ازلحاظتعدادنیروهاینظامینیزبرتریمحسوسی
برصهیونیستهاداردبهطوریکهنیروهایمسلح ایران۹۳۴
هزارپرسنلدرحالخدمتدارددرحالیکهاینرقمبرایارتش
رژیمصهیونیستی ۶۱۵هزارپرسنلاست.
درهمینزمینه،بنیامیننتانیاهونخستوزیررژیمصهیونیستی
هم با ادعای این که ایران تالش میکند تا از کشورهای منطقه
به عنوان سکویی برای حمله به اسرائیل استفاده کند ،گفت:
اسالم ستیزهجو مورد حمله قرار
«ما اکنون از سوی نیروهای
ِ
گرفته ایم  .قدرتمندترین نیروی اسالم ستیزهجو ،رژیم ایران
است .آن ها در حال بلعیدن یک کشور پس از دیگری هستند؛
سوریه،یمن،لبنانوعراق».

...
اخبار

برگزاری جلسه هیئت نظارت
مجلس درباره ادعاها علیه
نماینده ملکان
عضو هیئت نــظــارت بــر رفــتــار نمایندگان
از بــرگــزاری جلسه ایــن هیئت بــرای بررسی
ادعاهاییکخانمعلیهنمایندهملکانخبرداد
وبابیاناینکه«خانمیقصداخاذیازنماینده
ملکان را داشته است» ،گفت :اصالت نواری
که در فضای مجازی با محتوای صحبتهای
خانمی علیه «خـــدادادی» پخش شده برای
ما مشخص نیست .اشاره علیرضا سلیمی به
حواشی ایجاد شده درباره سلمان خدادادی
نماینده ملکان است .به گزارش برخی رسانه
ها ،بهتازگییکفایلصوتیازسوی یکخانم
که جسدش به دلیل خودکشی  در آپارتمانش
پیدا شد ،منتشر شده است که نماینده ملکان
را متهم به تعرض و داشتن روابط غیر اخالقی 
کردهبود .بهگفتهسلیمیجلسههیئتنظارت
بر رفتار نمایندگان درباره ادعاهای یک خانم
علیه نماینده ملکان ،دیــروز صبح با حضور
سلمانخدادادیتشکیلشدهاست.بهگزارش
ایسنا ،سلیمی در جمع خبرنگاران با بیان
این که هنوز اصالت صوت پخش شده برای
ما مشخص نیست و البته در حال پیگیری این
موضوع هستیم ،توضیح داد :مدرکی به دست
ما رسیده که یکی از خانمها قصد اخــاذی از
آقایخدادادیراداشتهواعالمکردهباید۵۰۰
میلیون به حسابش واریــز شود و تأکید کرده
که اگر این اتفاق رخ ندهد آبروی این نماینده
را میبرد .سلیمی گفت :اظهارات این خانم
جای شک و شبهه دارد که باید بررسی کنیم.
این عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در
پایان گفت که سلمان خــدادادی بعد از ارائه
توضیحات گفته میخواهد در این باره به قوه
قضاییهشکایتکند.

وزارتبهداشت:دهباشیبهدلیل
افتراونشراکاذیبمحکومشده
است
ایرنا-مدیرکلحقوقیوزارتبهداشتدرباره
رای دادگــاه علیه حسین دهباشی گفت :این
رایبهدلیلافتراوانتساباکاذیببهوزیرسابق
بهداشت ،بــوده اســت .جــواد افشاری افــزود:
کسیکهمدعیشفافیتوانتقادودفاعازحقوق
مردماست،اخباررابایدشفافوکاملدراختیار
مردم بگذارد نه این که آن را مصادره به مطلوب
کند و صرفا بخشی را که بــرای خــود مطلوب
می داند ،به جامعه انتقال دهد .گفتنی است
دهباشی سازنده فیلم انتخاباتی روحانی در
سال،92درواکنشبهاینرایدرتوئیتینوشته
است« :مصاحب ه اخیر مدیرکل حقوقی وزارت
بهداشتدرخصوصاینکهمجازات چهارماه
حبسبهشکایتآنوزارت،مربوطبهامریغیر
ازنقدتاریخیاینجانببهسخنناروایرئیس
سابقاش (ح.ق.ز.هــاشــمــی) دربـــاره شهید
مطهری است ،مطلقا دروغ بوده و خجالت هم
خوبچیزیاست!»

