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تازههای مطبوعات
••شرق -تخت روانچی معاون سیاسی دفتر
رئیس جمهور در گفت و گو با این روزنامه
اظهار کرد :برجام مطالبه ایران و یک مطالبه
بینالمللی است که باید دولت آمریکا آن را
اجرا کند .این مطالبه را در صورت باقیماندن
برجامدردورانریاستجمهوریبعدیآمریکا
نیزپیگیریمیکنیم.
••کیهان – این روزنامه در واکنش به اظهارات
سفیر پیشین ایران در آلمان در گزارشی با تیتر
«شلیک از پشت به دیپلماتی که  6ماه است
در بازداشت به سر میبرد»اتهامی همچون
نفوذی و وطن فروش را متوجه ماجدی کرد
و خواستار تحقیقات جدی قضایی و امنیتی
دربــاره وجــود ایــن شبکه نفوذی در وزارت
خارجه شد.
••ایران  -به نظر میرسد مخالفت با  FATFاز
طریق بولتنها شکل گرفته است و هیچ پایه
منطقیوعلمیندارد.بولتنهاوبولتنسازها
نیز در پی تضعیف دولت هستند و کاری به
مسائل دیگر ندارند.
••جــوان  -بــرای اولینبار است که مجلس
قصد ورود به بودجه چندصد هزار میلیارد
تومانی شرکتهای دولتی را دارد ،بررسی
این بخش از بودجه کل کشور سخت نیست،
زیــرا  ۹۰درصــد ایــن بودجه متعلق به ۱۰
شرکت مرتبط با حوزه انرژی ،بانک مرکزی و
بنگاه های ملی است.

...

انعکاس
••انتخاب نوشت  :رسانه های صهیونیستی
بخش هایی از مصاحبه ریابکوف معاون وزیر
خارجه روسیه با سی ان ان را منتشر کرده و از
قول او نوشته اند که تهران و مسکو با یکدیگر
متحد نیستند.معاون وزیر خارجه روسیه گفت:
ما به هیچ وجه اهمیت به اقداماتی را که می
تواند امنیت خیلی قوی برای اسرائیل به بار
بیاورد دست کم نمی گیریم .اسرائیلی ها،
آمریکایی ها و همه از جمله ایرانیها و ترک ها و
دولت دمشق این را می دانند.
••عصرایراننوشت:حجتاالسالمصدیقی،
امــام جمعه محترم تهران ،قیمت گوشت و
مشکالت اقتصادی را حاصل برجام دانست.
به نظر میرسد گره زدن همه مشکالت کشور
به برجام تبدیل به یک رسم شده است اما آیا
واقع ًاگرانیهایاخیربهبرجامربطدارد؟ گویا
فراموشکردهایمحداقلاززمانیکهمذاکرات
آغاز شد تا زمانی که ایران و کشورهای  ۵+۱به
توافق رسیدند ،مردم ثبات اقتصادی را تجربه
کردند.
••تابناک نوشت :حجت االسالم عبدالحمید
خدری نماینده مردم بوشهر ،در مجلس طی
حکمی از سوی کمیته انضباطی فدراسیون
فوتبال به دلیل رفتارش با داوران و ایجاد تنش
درمسابقهتیمهایپرسپولیسگناوهونفتوگاز
گچسارانسهماهازورودبهورزشگاهمحرومشد.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

تهران اذانظهر  12:17غروبآفتاب  17:26اذانمغرب  17:45نیمه شب 23:34اذانصبحفردا  5:41طلوعآفتابفردا 7:08

پالرمو بازهمدرمجمع تعیینتکلیف نشد

...

گزارش خبری

فالحت پیشه :تعویق بررسی پالرمو به دالیل فنی بود و نه سیاسی
الیحه الحاق به کنوانسیون پالرمو
در جلسه فــوق الــعــاده مجمع هم به
نتیجه نرسید تا تعیین سرنوشت آن
حداقل دو هفته دیگر به تعویق بیفتد.
این الیحه هفته گذشته نیز در جلسه
مجمع بحث شــده بــود که به نتیجه
نرسید .سیدمحمد صدر عضو مجمع
تشخیص درایــن باره گفت :احتمال
تصویب الیحه پالرمو در جلسه بعدی
مجمع بیشتر از تصویب نشدن آن
است .احمد توکلی دیگر عضو مجمع
که از رای گیری بــرای این الیحه در
جلسه دو هفته بعد مجمع سخن
گفت ،در گفت وگو با نامه نیوز نیز بیان
کرد  :فاصله بین نظرات آقایان بیشتر
از آن بــود که بتوان امــروز به نتیجه
رسید .به گــزارش نامه نیوز ،توکلی
همچنین در پاسخ به این پرسش که
آیا ظریف موفق شد اعضا را قانع کند
یا خیر ،گفت :فکر می کنم همین طور
باشد و توانست اعضا را قانع کند.در
عین حــال حسین مظفر دیگر عضو
مجمع معتقد اســت اعضای مجمع
در برابر استدالل جریان دولت قانع
نشده اند و بعید است به این سادگی ها
قانع شوند .این موضع گیری مظفر در
واکنش به خبری بود که دیروز برخی
منتشر کردند و مدعی بودند که ظریف
توانسته است اعضای مجمع را قانع
کند.به گفته آیت ا ...مجتهد شبستری
عضو مجمع ،به دلیل طوالنی شدن
صحبت ها و اســتــدالل هــای اعضا و
نمایندگان دولت جلسه به جمع بندی
نرسید .به گزارش مهر ،آیتا ...مجتهد
شبستری پس از جلسه دیروز گفت:

دولتیها بــرای تصویب «پالرمو» در
جلسه مجمع همانند زمــان تصویب
بــرجــام ،اســتــدال ل میکنند و فقط
میگویند ما در مضیقه هستیم و ملحق
نشدنبهاینکنوانسیونشرایطکشور
را بدتر میکند.
▪فالحت پیشه :تعویق بررسی
پالرمو به دالیل فنی بود و نه سیاسی

فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت
ملی مجلس هم در پاسخ به این سوال
که آیا علت به تعویق افتادن بررسی
این الیحه در مجمع تشخیص وعده
جدید اروپا مبنی بر اجرای  SPVاست،
گفت :بررسی این الیحه به دالیل فنی
در مجمع تشخیص به تعویق افتاد و
عوامل سیاسی دلیل تعویق در بررسی
ایـــن الیــحــه نــبــود .حــجــت االســـام
انصاری عضو مجمع هم در گفت و گو
با جماران انتقادهای شدیدی را به
اظهارات آیت ا ...صدیقی امام جمعه
موقت تهران مطرح کرد و گفت :یک
جریان افراطی خاص بیشترین فشار
تبلیغاتی و روانی را به اعضای مجمع
وارد کردند و با صدها و بلکه هزاران
پیامک سعی دارنــد فضای تصمیم
گیری در مجمع را ملتهب کنند.
مــتــاســفــانــه آقـــــای صــدیــقــی هم
درخصوص همین جریان غیر معمول
و غیر متعارف ،با تکرار حــرف های
همان افراد در نماز جمعه تهران ،هم
زمانی که الیحه پولشویی مطرح بود
و هم امروز به این فضا دامن زدند .به
گزارش فارس ،فراکسیون نمایندگان
والیــی مجلس شــورای اسالمی طی

بیانیهای تأکید کــرد که در صورت
مقاومت در برابر زیاد هخواهیهای
 FATFاقتصاد کشور شکوفا خواهد
شد .محسن رضایی دبیر مجمع هم
تأکید کرد موافقان و مخالفان الیحه
پالرمو در جلسات آینده مجمع هم
بحث هــای خــود را ارائــه می دهند.
وی افــزود :ما نمی توانیم تحت تاثیر
فشارها قــرار بگیریم و باید چیزی
را که به نفع مــردم است پیش ببریم
بنابراین باید به موافقان و مخالفان
فرصت داده شود تا این مباحث ادامه
یابد .رضایی همچنین اظهارکرد:
اگر تحریم نبودیم شرایط دیگری بر
تصمیم گیری ما حاکم بود و االن که
تحریم هستیم شرایط دیگری حاکم
اســت .برخی معتقدند که پیوستن
به این کنوانسیون ها خود تحریمی
است و برخی معتقدند اگر تصویب

دیوار 6کیلومتری آتش وعملیات
شبانه بالگردها ی ارتش
نشود ،راه برون رفت نداریم .وی تاکید
کرد :این مباحث را نمی شود با عجله
پیش برد ،مجمع آخرین سنگر نظام
در حفظ منافع ملی است و باید همه
جزئیات را بررسی کند .قالیباف نیز
در توئیتر خــود نوشت :جمعبندی
جلسه مجمع تشخیص ایـــن بــود
کــه دربــــاره  FATFنباید شتابزده
تصمیمگیری کرد.پذیرش عجوالنه
و رد چشمبسته دو روی یک سکهاند.
بــرای گرفتن یک تصمیم بهتر باید
عــاوه بر «چــرایــی» ،به «چگونگی»
موضوع هم بپردازیم .حامیان تاکنون
تصویر روشــنــی از وضعیت پــس از
پذیرش ارائه ندادهاند.

▪ادامــه تحصن در مسجد لوالگر؛
تجمعات منتقدان در مشهد و قم

همزمانبارسیدگیبهدوالیحهمربوط
به  ،FATFدر قم ،مشهد و تهران نیز
تجمع هایی انجام گرفت .در تجمع قم
که سخنران آن ذوالنوری بود ،طالب
پالکاردهاییبامضمونانتقادازظریف
در دست داشتند .متحصنان مسجد
لوالگر تهران هم در بیانیه سوم خود
تأکید کردند« :هیچ کدام از شروطی را
که رهبر انقالب برای مجمع گذاشته
انــد در موضوع لوایح پالرمو و CFT
محقق نمیشود و امیدواریم آیت ا...
آملی؛اولینفقیهتاریختشیعنباشدکه
سند استعماری امضا میکند».

حاشیه های جلسه دیروز مجمع
* تصویری از صحبت های در گوشی والیتی و حداد عادل و همچنین تصویری از مطالعات گزارش های مربوط به FATF
توسط علی الریجانی مورد توجه خبرگزاری ها قرار گرفت.
* در جلسه دیروز ابتدا گزارش کمیسیون های سیاسی ،دفاعی و حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد
و در ادامه روسای کمیسیونهای قضایی و امنیت ملی مجلس و سپس وزیران امور خارجه و اقتصاد و نیز رئیس کل بانک
مرکزی و معاون حقوقی رئیسجمهور دیدگاههای خود را به نمایندگی از مجلس و دولت مطرح کردند.
* به گزارش تسنیم ،در جلسه دیروز مجمع ،رئیس جمهور و  10تن دیگر از اعضای مجمع غایب بودند .به جز روحانی،
علیاکبر ناطق نوری ،ابراهیم امینی ،علی آقا محمدی ،محمد فروزنده ،غالمرضا مصباحی مقدم ،مرتضی نبوی و علی
شمخانی غایبان جلسه دیروز بودند .از میان فقهای شورای نگهبان نیز آیات مومن (به دلیل بیماری) ،مدرسی یزدی و
ب زندهدار در جلسه حضور نداشتند.همچنین ظریف و جلیلی در جلسه مجمع کنار هم نشسته بودند.
ش 
* به گزارش ایلنا ،حجت االسالم والمسلمین رئیسی که جلسه قبل با نشستن در باالی جلسه و نزدیک به رئیس مجمع
مورد توجه عکاسان قرار گرفته بود این جلسه ترجیح داد جایی دورتر از صندلی رئیس مجمع بنشیند.

جزئیات جدید از سازوکار SPV

اشپیگل :فرانسه ،آلمان و انگلیس درباره  SPVبه جمع بندی رسیده اند
نشریه آلمانی اشپیگل مدعی شــد فرانسه،
انگلیس و آلمان دربــاره کانال ویــژه پرداخت
مالی به ایران موسوم به  SPVبه توافق رسیدهاند
و در نشست آتی بروکسل دربــاره جزئیات آن
رایزنی خواهند کرد .به گزارش فارس ،سه کشور
اروپایی فردا دوشنبه در بروکسل تشکیل جلسه
می دهند .به گزارش اشپیگل ،پاریس میزبانی
این نهاد را برعهده خواهد داشت ،آلمان آن را
مدیریت می کند و انگلیس به حسابرسی نهاد
یاد شده خواهد پرداخت .پیشتر پایگاه خبری
بلومبرگ به نقل از سه دیپلمات اروپایی نوشته
بود که قرار است کانال ویژه پرداخت مالی اروپا
و ایــران روز دوشنبه هفته جاری ثبت شود .به
گزارش ایرنا« ،سازوکار  SPVبه شکلی است که
پولی که ایــران از انتقال نفت به اروپــا به دست
می آورد ،به شرکت هایی در اروپــا پرداخت
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خواهد شد که اجناسی به ایران می فروشند».
در عین حال به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز
یک مشاور پارلمان اروپــا درخــصــوص ایــن که
آیا درباره جزئیات کانال مالی ایران و اتحادیه
اروپــا نکات تــازهای مطرح شــده اســت ،گفت:

«نکته تازهای نیست .این کانال صرفا بر انتقال
کمکهای انسانی و بشردوستانه و مواد غذایی
و دارویــی متمرکز است .اما در حد ایده مانده
و کاربردی نشده است .این کانال مالی در هر
سطحی راهانــدازی شود ،آمریکا برای آن هزار
نقشه کشیده و بعید است شرکتهای تجاری
اروپایی از ترس تحریمها بخواهند با این کانال
مالی همکاری داشته باشند».این خبر در حالی
است که بلومبرگ گزارش داده آمریکا ،آژانس

بینالمللی انرژی اتمی را برای بازگشایی پرونده
ادعایی علیه ایران موسوم به «جنبههای نظامی
احتمالی ( »)PMDتحت فشار گذاشته است.
در عین حــال گــزارش بلومبرگ حاکی است
دیگر کشورها به ادعای جدید آمریکا اعتنایی
نکردهاند .به گزارش تابناک ،طبق اسنادی که
شبکه خبری بلومبرگ به آن دست یافته است،
مقامهای آمریکایی در هفتههای اخیر فشارها
را بر آژانس افزایش داده اند.

رزمایش بــزرگ اقــتــدار ۹۷نیروی زمینی
ارتش جمهوری اسالمی ایران با دستیابی به
تمامیاهدافازپیشتعیینشدهپایانیافت.
براساس گزارش تسنیم ،در این رزمایش که
بهمدت دو روز در منطقه عمومی نصرآباد
اصفهان برگزار شد ،بیش از  12هزار نیروی
هجومی شرکت کردند و انواع عملیاتهای
تــازش آفــنــدی ،تک هماهنگشده و پاک
ســازی را با استفاده از نیروهای واکنش
سریع بهاجرا درآوردن ــد .در مرحله پایانی
رزمایش اقتدار  97نزاجا ،یگانهای زرهی
و پیاده مکانیزه ،با انجام عملیات هجومی و
تک هماهنگشده بهسمت دشمن ،مواضع
و تجهیزات آنها را منهدم ساختند .اجرای
عملیات تعقیب و انهدام کامل استحکامات
دشمن ،از جمله دیگر برنامههای مرحله
نهایی رزمایش اقــتــدار 97نیروی زمینی
ارتــش بــود .نمایش قــدرت ،تــوان تحرک و
جابهجاییسریعنیروهاوهمچنینپشتیبانی
هواییبالگردهایهوانیروزدرتمامیمراحل
رزمایش از ویژگیهای مهم رزمایش بزرگ
اقتدار 97نیروی زمینی ارتــش جمهوری
اســامــی بــود .امــیــر سرتیپ دوم خلبان
«یوسف قربانی» فرمانده هوانیروز ارتش
هم با اشــاره به ماموریت های این یگان در
رزمایش بزرگ اقتدار  97نزاجا گفت :یکی
از ماموریتهای ویژهای که برای نخستین
بار در حوزه بالگردی در این رزمایش انجام
شد ،اجــرای ماموریت شناسایی به همراه
رزم شبانه است که بالگردهای هجومی،
شناساییوترابریمجهزشدهبهدوربینهای
دید در شب توانستند آن را انجام دهند .به
گزارش دفاع پرس ،امیر سرتیپ دوم «میسر
ارجمندی» معاون مهندسی نیروی زمینی
ارتــش هم درخــصــوص ماموریت معاونت
مهندسی در رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷نزاجا
گفت :برای نخستین بار در سطح نیروهای
مسلح پروژه ۶کیلومتری دیوار آتش را در این
رزمایش با موفقیت انجام دادیم به طوریکه
هیچ یک از ادوات زرهی و نفربر دشمن قادر
به عبور از این دیوار آتش و حفره ایجاد شده بر
روی زمین نخواهند بود.

