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دیدار وزیر اطالعات با فرماندهان ارشد
گروههای مقاومت فلسطین

...

ویژه های خراسان
تسهیالت خروج از تهران
در پیچ آخر
در حالی که هیئت وزیران وقت در سال 86و
پسازآن،بهمنظورتشویقوکمکبهکارکنان
رسمی ،پیمانی و قــراردادی که عالقه مند
به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و
بقیه کالن شهرها به دیگر نقاط کشور بودند،
دستوراتی را برای ایجاد تسهیالت انتقال
تصویب کرد ،اما با تغییر دولت در سال 92
اجرای این مصوبات با وقفه مواجه شد که با
توجهبهپیگیریبرخیکارمندانودستگاهها،
یک مقام مسئول به تعدادی از اعضای دولت
ماموریتدادهبابررسیجوانبمختلف،برای
ننام هوتسهیالتاقدامو
تعیینتکلیفاینآیی 
نتیجهرابهکابینهگزارشکنند.

چهره ها و گفته ها

اگر شریعتی زنده بود

محمود صادقی عضو فراکسیون امید
مجلس گفت :اگر دکتر شریعتی پس از
انقالب زنده بود برخی از مشکالتی که
در طــول چهار دهه
انقالب با آن مواجه
بودیم کمتر میشد.
/ایسنا

عزل مدیران مسرف!
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهور گفت :صرفهجویی باید یک
دستور کار جدی برای همه مدیران باشد
و مــدیــران ارشــد بــه ویــژه
استانداران باید تا پای
عزل مدیری که صرفه
جویی نمی کند پیش
بروند/ .فارس

مجمع تشخیص مصلحت برای تصمیم گیری درباره لوایح جنجالی منتظر پاسخ های دولت است

سؤاالتبیپاسخمجمعازدولتدرباره FATFوخطونشانروحانی
همزمان با پایان یافتن ضرب االجل چهارماهه
گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی و تامین
مالی تروریسم( )FATFو آغاز نشست یک هفته ای
این گروه ،لوایح مربوط به این موضوع همچنان در
دستور کار صحن عمومی مجمع نیست و احتما ًال
باتوجه به عهدشکنی های طرف های برجام،
ایــران نیز تمایلی بــرای تصویب زودهنگام این
لوایح ندارد .آن گونه که حجت االسالم مصباحی
مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعالم
کرده ،بررسی لوایح پالرمو و  CFTدر هفته های
اخیر در کمیسیون مشترک اقتصادی و امنیتی
مجمع و نه صحن عمومی ،دنبال شــده و این
کمیسیون در این باره از رئیس جمهور 11سوال
کرده است.
▪روحانی :فردا اگر روابط بانکی ما دچار
مشکل شد مردم نگویند دولت ناکارآمد است

حجت االسالم والمسلمین دکتر روحانی روز
گذشته طی سخنانی در هیئت دولــت گفت:
روابط بانکی ما بدون این دو الیحه باقی مانده در
دست مجمع تشخیص مصلحت راه نمی افتد،

امیر سرلشکر موسوی ،فرمانده کل ارتش
در اولین همایش تجلیل و تقدیر از مدافعان
حرم و رزمندگان مأموریت مستشاری که
در مرکز آموزش توپخانه و موشکی اصفهان
برگزار شد ،گفت :اگر دشمنان ما بخواهند
ما را در خانه درگیر کنند ،ما آن ها را در ورای
درگاه خانه زمینگیر و سرکوب خواهیم کرد
واینبارازهیمنهپوشالیاردوگاهاستکبار،با
سرکردگانش و اذناب حقیر منطقه ای آن ها،
چیزی باقی نخواهد ماند .به گزارش ایسنا،
فرمانده کل ارتش در تبیین استراتژی ارتش
افزود :رزمندگان مدافع حرم ،شهیدان این
راه پرافتخار و خانوادههای غیرتمند آن ها به
جهانیاننشاندادندکهمادردفاعازمقدسات
و در برخورد قهرآمیز و نابودکننده با یاغیان
دستآموختهشیطان،جدیهستیمودراین
خط افتخار ،به مرزها محدود نخواهیم ماند.
وی افزود :شهیدان ما و خانوادههای آنان به
دنیاثابتکردندکهاگرملتیارادهکندمتجاوز
راسرکوبکند،حتم ًاموفقخواهدشد.

نظام اعالم کرده که دولت پاسخی به  11سؤال
کمیسیون تخصصی مجمع دربــاره این لوایح
نداده است .مصباحی مقدم هم در گفت و گویی
دیگر تصریح کرده که اگر دولت به این سؤاالت
پاسخ بدهد قطع ًا تکلیف اعضای مجمع هم برای
تصویب یا رد لوایح مرتبط با  FATFمشخص
خواهد شد.
▪ادعای ابطحی درباره ابالغ غیرقانونی
الیحه پالرمو از سوی دولت

ما دچار مشکل می شویم ،ما به خاطر بحث های
جزئی و منافع بسیار ناچیز ،منافع بسیار کالن را
از دست می دهیم.
رئیس جمهور افــزود :این معامله خسارت بار
است که ارزنــی را بگیرید و کوهی را از دست
بدهید .فردا اگر روابط بانکی ما در دنیا دچار
مشکل شد مردم نگویند دولت ناکارآمد است،
دولت کارآمد است برای این که دولت به موقع

لوایح اش را تهیه کــرد و به موقع لوایح را به
مجلس داده و خوشبختانه مجلس شــورای
اسالمی هم با ما همکاری کرده و مجلس و دولت
در این زمینه سرافراز هستند اما در عین حال
مردم توقعاتی دارند که همه نهادها و بخش ها در
این زمینه تالش بکنند .اظهارات رئیس جمهور
درحالی مطرح شده که حجت االسالم مجتهد
شبستری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت

با این حال چند روز پیش محمدجواد ابطحی
عضو فراکسیون نمایندگان والیــی مجلس در
صحن علنی مدعی شد که دولت بخشنامه ای
ابالغ کرده که همان الیحه دوفوریتی الحاق یک
تبصره به ماده 6قانون مبارزه با پول شویی است
که مجلس با دوفوریت آن مخالفت کرده و هنوز
جزئیاتش در مجلس تصویب نشده است .این
نماینده مجلس همچنین ادعا کرد« :در شرایطی
کههنوزالیحهپالرمودرمجمعتشخیصمصلحت
تعیین تکلیف نهایی نشده دولت مجوز اجرا به آن
داده است».

استاندار جدید گلستان در گفت و گو با خراسان:

استاندارانبایدحداکثراختیاراتراداشتهباشند

فائقه انوار  -هادی حق شناس هفته گذشته به
عنوان استاندار استان گلستان از هیئت دولت
رای اعتماد گرفت .او پیش از این معاون توسعه
مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریــانــوردی
کشور بود .حق شناس در اولین مصاحبه بعد
از استاندارشدنش  در گفت وگــو با خراسان
درباره این که نظرتان درباره افزایش اختیارات
استانداران چیست گفت :به نظرم ،استانداران
باید حداکثر اختیارات ممکن را داشته باشند.
چرا که هیچ کس به انــدازه استاندار و مدیران
محلی از ظرفیت هــای استان مطلع نیست.
به عنوان مثال فرض کنیم مرز اینچه بــرون با
ترکمنستان یک ظرفیت بالقوه بــرای استان

ارتش
فرمانده ارتش :محدود به مرزها
نمی مانیم
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گلستان است اما به دلیل وجود مشکالت وزارت
نفت با ترکمنستان ،در حــوزه برق و گاز تاثیر
منفی بر فعالیت بــازارچــه مــرزی اینچه برون
داشته باشد .می خواهم بگویم اگــر بشود از
ظرفیت استان استفاده کرد ،عامل نقد ظرفیت
ها و افزایش فعالیت های اقتصادی در استان
خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که مهم ترین چالش
پیش روی شما چیست؟ اظــهــار کــرد:امــروز
خسارت به وجود آمده از سیل مهم ترین چالش
استاندار است 17 ،هزار واحد مسکونی آسیب
جزئی و کلی دیدند و هفت هزار واحد مسکونی
باید ساخته شود .راه ها ،مدارس ،اماکن عمومی

و بهداشتی در سیل تخریب شده اند ،این که
10هزار هکتار در سیل محصوالت شان کامال از
بین رفته و جبران این خسارت مهم ترین چالش
استانداری خواهد بود.
استاندار جدید گلستان در پاسخ به این پرسش
که آیــا شما استاندار پــروازی هستید؟تاکید
کرد:به طور قطع پــروازی نخواهم بود اما شما
می دانید که استاندار برای حل مشکالت باید به
تهران مراجعه کند چرا که در کشور ما بخشی از
مشکالت از طریق نامه و تلفن حل نمی شود و در
گرو پیگیری های حضوری است .یعنی استاندار
باید برود پشت دراتاق مسئوالن آن قدر بنشیند تا
امکانات و امتیازات استانش را بگیرد.

وی همچنین با بیان این که طرفدار بی چون
و چــرای دولــت نیستم تاکید کــرد :اگرچه در
ستادهای انتخاباتی آقای روحانی فعال بودم و
خط مشی اعتدال و کلی دولت را قبول داشته
و دارم.هــر شیوه ،روش و سبکی ،در هر حوزه
ای (اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی) همواره به
ممارست و اصالح نیاز دارد.
در کار اجرایـی ممکـن اسـت کسـی پیشـنهاد
بدهـد و اصالحاتـی انجـام گیـرد و در نتیجـه کار
اجرایـی بهینه شـود ،از طـرف دیگر نقد بـه معنی
تخریـب نیسـت بلکـه به معنـی بیـان نقـاط ضعف
و قـوت در جهـت تقویـت نقـاط قـوت و رفـع نقـاط
ضعـف اسـت.

...

گزارش خبری
آملی الریجانی :پاسخ رهبر
انقالب به آبه فصل الخطاب
دیپلماسی است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر
شــورای نگهبان ،پاسخ رهبر معظم انقالب
در دیــدار نخست وزیــر ژاپــن را عزتمندانه،
هوشمندانهوتحقیرکنندهدانستند.آیتا...
آملی الریجانی مواضع رهبر انقالب در دیدار
با شینزو آبه را بر اساس مبانی استداللی و
حاصل تجربیات  40ساله انقالب از عناد
آمریکا با مردم و جمهوری اسالمی دانست و
گفت :ما به مواضع رهبر انقالب افتخار و از
ایشان مجدد تشکر می کنیم و بر این باوریم
که سخنان و عمل عزتمندانه ایشان ،مسیر
آینده دیپلماسی کشور را روشن کرده است
و امیدواریم همه در این مسیر گام بردارند.
به گــزارش فــارس ،رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام که در ابتدای جلسه دیروز این
نهاد سخنرانی می کرد ،افــزود :با مشاهده
ایــن عــزت در آینه کــام رهبری امیدواریم
سخنایشانبرایهمهمسئوالنکشورفصل
الخطاب باشد و به ویژه مسیر برای کسانی
که مذاکره با آمریکا را کارساز و ثمربخش می
پنداشتندروشنشدهباشدتابدانندکهبااین
روش خیری برای مردم حاصل نخواهد شد
و به جای آن به منابع و استعدادهای داخلی
کشور و ظرفیت های اصیل خود تکیه کنند.
همچنینآیتا...جنتیدبیرشوراینگهبان
گفت:مواجهههوشمندانهمقاممعظمرهبری
با پیام آمریکاییها ،آنها را تحقیر کرد و در
تاریخماندگارشد.وینوعرفتاررهبرانقالببا
نخستوزیرژاپنرابرسهاصلعزت،حکمتو
مصلحتاستواردانستوباقدردانیازمواضع
قاطعانهوحکیمانهرهبرمعظمانقالبدرقبال
دولت آمریکا که در دیدار نخست وزیر ژاپن از
سوی ایشان مطرح شد ،تاکید کرد :مواجهه
هوشمندانهمقاممعظمرهبریباآمریکاییها
یــادآور ایــن جمله حضرت امـــام(ره) بــود که
میفرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند
بکند ».این موضع رهبری ،دولت آمریکا را
تحقیرکردودرتاریخماندگارشد.

