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ویژه های خراسان

منشی زن برای مدیران دولتی
رسما ممنوع شد

طبق ابالغیه روزهـــای اخیر یــک نهاد دولتی
به مدیران زیرمجموعه خود در ستاد و ادارات
استانی ،تاکید شده حسب ابالغیه های صورت
گرفته از سوی نهادهای مهم کشوری در حوزه
عفاف و حجاب و آغــاز بــازرســی از نحوه تحقق
دستورات صادر شده در این خصوص ،مخاطبان
ایــن دستور توجه داشته باشند م ــواردی چون
تفکیک اتاق کار مردان و زنان در ادارات و استفاده
نکردن از منشی خانم برای آقایان و بالعکس آن ،از
جمله موارد مهمی است که باید کامال رعایت شود.

دستور کمک به هنرمندان صنایع
دستی در کابینه گم شد

در حالی که مجلس در بهمن  ۱۳۹۶قانون
حمایت از هنرمندان ،اســتــادکــاران و فعاالن
صنایع دستی را به تصویب رسانده و تسهیالت
و حمایت های متنوعی را برای این قشر مهم در
نظر گرفته است ،دو دستگاه دولتی موظف شده
بودند ظرف شش ماه پس از ابالغ این قانون ،آیین
نامه اجرایی مربوط به آن را تهیه کنند و به تصویب
دولت برسانند که گزارش جدید یک عضو کابینه
به مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری نشان می
دهد این موضوع هنوز به مرحله بررسی و تایید
هیئت وزیران نرسیده است.

چهره ها و گفته ها

قدردانی صادقی از رئیسی
صادقی عضو فراکسیون امید مجلس :انتقاداتی
درباره تعداد زیاد حسابهای قوه قضاییه (63
حساب) در دوره قبل ریاست ایــن قــوه مطرح
کردم ولی با پیگیریهای آیت ا ...رئیسی تعداد
ایــن حسا بها به پنج عــدد کاهش پیدا کرده
و از حــالــت تــک امــضــایــی
خارج شده است و به همین
علت از وی سپاس گزارم.
/فارس

تدوین بروز راهبرد انتخاباتی
تابش نماینده اصــاح طلب مجلس:جایگاه
اصولگرا و اصالحطلب در عرصه سیاسی محفوظ
است/گرو ههای سیاسی باید
راهبرد انتخاباتی خود را بر
اساس شرایط زمان حاضر
تدوین کنند/ .تسنیم

انتقاد از پیشنهاد روحانی

کاظم انبارلویی تحلیل گر سیاسی :مشخص
نیست آقای روحانی میخواهد درباره چه چیزی
رفــرانــدوم بــرگــزار کند /مــردم امــروز از دولت
کارآمدی میخواهند و میگویند
که چرا دولت کارآمد نیست و به
وعدههایش عمل نمیکند.
/فارس

خبر

واعظی :رئیس جمهور8صبح تا
 23شب به کارهای کشور می رسد
رئیس دفتر رئیسجمهور دربــاره دیــدار با خانه
احزاب با بیان این که رئیس جمهور صبح تا شب
به کارهای کشور می رسد،افزود :اگر وقت باشد
به این کار[جلسه با خانه احــزاب] هم خواهیم
رسید  .واعظی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که
رئیسجمهور طی شش سال گذشته جلسهای با
خانه احزاب نداشته است و چه زمانی میخواهد
برایایننهادصنفیوقتبگذارد؟اظهارکرد:من
از این قراری که میفرمایید خبر ندارم؛ روسای
جمهور دیگر هم این جلسه را نداشتند .وی که
در گفت وگو با مهرسخن میگفت  ،افزود :به هر
حال هر جلسهای خوب است که برگزار شود به
شرط این که وقت رئیسجمهور را «االهم فاالهم»
کنیم ،زیرا قطعا رئیسجمهور هم مانند همه ما
صبح ساعت  ۷:۳۰تا  ۸که میآید تا ساعت  22تا
 23شب به یک مقدار از کارهای کشور میرسد و
توقعات از ایشان هم الیماشاءا...است .واعظی
ادامه داد :حاال اگر وقت باشد ما به این کار[جلسه
با خانه احزاب] هم خواهیم رسید.
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انتقاد وزیر خارجه از بیانیه و ضرب االجل اخیر کارگروه اقدام مالی به ایران

ظریف :تصمیم  FATFعلیه ایران کامال سیاسی است

ربیعی :روحانی منکر موجودیت و قانونی
بودن نهاد شورای نگهبان نیست
دستگیری در ریاست جمهوری کذب محض است

وزیر امور خارجه هشدارهای  FATFبه ایران
را سیاسی خواند و تأکید کرد که با آن مخالف
هستیم .بــه گـــزارش باشگاه خبرنگاران،
محمدجواد ظریف روز گذشته در حاشیه
همایش بینالمللی «یک جانبه گرایی و حقوق
بین الملل» در جمع خبرنگاران درباره هشدار
 FATFبه ایران ،گفت :جمهوری اسالمی ایران
در قوانین داخلی خود مبارزه با پول شویی را
به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال میکند
ولی تصمیم  FATFکام ً
ال سیاسی است و ما با
آن مخالف هستیم .ظریف ادامه داد :تصویب
آییننامه مبارزه با پول شویی در دولت و قوه
قضاییه گام مهمی است و این قانون بسیار
مفصل و کامل اســت ،امــیــدواریــم اقدامات
بعدی را هم با همگرایی داخلی انجام دهیم
تا بهانه را از دست کسانی که مخالف منافع
جمهوری اسالمی ایــران هستند ،بگیریم.
براساس گــزارش ایسنا ،هفته گذشته گروه
اقدام ویژه مالی ( )FATFدر بیانیهای هشدار
داد که اگر تا بهمن آینده دو الیحه الحاق ایران
به کنوانسیون تامین مالی تروریسم ()CFT
و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم
سازمان یافته فراملی (پالرمو) تصویب نشود
کلیه اقدامات مقابلهای علیه ایران وضع می
شود و عمال وضعیت کشور به قبل از خرداد
سال  ۹۵باز خواهد گشت.
▪ربیعی :دولت بر ضرورت تصویب لوایح
  FATFتأکید دارد

در همین باره به گزارش خراسان ،سخنگوی
دولت هم در نشست خبری خود درخصوص
بیانیه اخیر گــروه ویــژه اقــدام مالی و آخرین
مهلت به ایران گفت :در جلسه گذشته دولت،
این موضوع در دستور کار قرار گرفت .دولت
به رایزنیهای خود ادامه خواهد داد ،دولت
همواره از زاویه تقویت منافع ملی بر ضرورت
تصویب لوایح  FATFتاکید دارد .علی ربیعی
افزود[ :منتقدان] مثالهای بسیار سادهای

گفت و گو

دبیر کمیسیون ماده :10

فعالیت حوزوی جامعه
مدرسین و مجمع مدرسین
به ما ربطی ندارد
دبیر کمیسیون مــاده  10اح ــزاب در باره
فعالیت جامعه مدرسین حــوزه علمیه قم
و مجمع مدرسین حــوزه علمیه قم گفت:
تشکلهایی مانند جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم و مجمع مدرسین حوزه علمیه قم
فعالیت حزبی نمیکنند و فعالیت حوزوی
آن ها به ما ربطی ندارد.
حمید مالنوری در گفت و گو با اعتماد آنالین
با تاکید بر این که نهادی که مجوز جامعه
مدرسین را داده ،مسئولیت عملکرد آن
ها را بر عهده دارد افــزود :بنابراین چون
پروانهای از ما ندارند ،فعالیت حزبی هم
ندارند ،بنابراین اص ً
ال ما برای آن ها تصمیم
نــمـیگــیــریــم.وی  ،دربــــاره فعالیت های
سیاسی این تشکل ها تاکید کرد:اگر این
تشکل ها بخواهند فعالیت حزبی کنند
قاعدت ًا باید مجوز دریافت کنند .به تازگی
هم دیدم در مصاحبهها اعالم کرده بودند
ما در انتخابات ورود نمیکنیم .اما اگر قصد
داشته باشند که فعالیت حزبی انجام دهند،
تابلوی آن ها به عنوان یک حزب یا تشکل
سیاسی نیست و باید از ما مجوز بگیرند.
مالنوری اظهار کــرد :تاکنون  اخذ مجوز
جامعه مدرسین و مجمع مدرسین حوزه
علمیه قم در کمیسیون مــاده  10احزاب
مطرح نشده است.

می زنند که این ها در پالرمو یا اف ای تی اف
وجود نــدارد و فکر میکنم دالیلی که تا حاال
در این زمینه مطالعه شده دالیلی نیست که
ما بخواهیم به خاطر آن خود را به لیست سیاه
ببریم .وی ادامــه داد[ :بــا عــدم تصویب این
لوایح] ما در لیست سیاه قــرار می گیریم و
سیستم بانکی ما در خــارج از کشور تعطیل
میشود .سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت
خارجه هم در نشست خبری روزگذشته خود با
بیان این که وزارت خارجه نظر خود را درباره
 FATFو لوایح مرتبط با آن اعالم کرده است،
اظهار کرد :برخی از منتقدان نگرانیهایی را
درباره این لوایح مطرح میکنند که ما خیلی
از این انتقادها را از روی آگاهی نمیدانیم و
مسموع نیست .وی افزود :برخی از دوستان
منتقد میگویند پیوستن ایران به این موضوع
خــود تحریمی اســت .ولــی ما معتقدیم که با
نپیوستن به این کنوانسیون که به نوعی الزم
االجراست ما خودمان را تحریم میکنیم و
دست به خود تحریمی میزنیم.
▪فالحت پیشه :بعد از تحریم هــای تازه
و عملکرد خنثی اروپـــا مــوافــقــان FATF
هم بی تفاوت شده اند

در همین خــصــوص حشمت ا ...فالحت
پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با بیان این که مباحث سیاسی
و ایــرادهــای جــدی درب ــاره  CFTوجــود دارد
بنابراین در آینده نزدیک نباید انتظار تصویب
 CFTرا در کشور داشــت ،افــزود :واقعیت آن
است که بعد از سلسله تحریمهای تــازه و به
دنبال آن عملکرد خنثی اتحادیه اروپا عمال در
ایران حتی جریانات موافق پالرمو و  CFTنوعی
بیتفاوتی درباره این دو الیحه را در دستور کار
خود قرار دادهاند؛ این جریانات به این نتیجه
رسیده که حتی اگر رابطه خوبی با  FATFشکل
گیرد کمک زیادی به تحریمزدایی جمهوری
اسالمی نمیکند.

هادیمحمدی–سخنگویدولتدرحالیاینهفتهدربرابرخبرنگارانحوزهدولتقرارگرفت
که حاشیه های ایجاد شده بر سر سخنرانی روحانی در دانشگاه تهران باعث شد وی توضیحات
مفصلیدراینخصوصارائهکندوالبتهتاکیدداشتهباشدکهرئیسجمهورموجودیتوقانونی
بودن شورای نگهبان را قبول دارد .به گزارش خراسان ،علی ربیعی در نشست هفتگی خود با
رسانههاابتدابهسخنانرئیسجمهوردربارهانتخاباتاشارهکردوبابیاناینکهمعدودافرادی
هم مانند همیشه برداشت های خاصی از این اظهارات کردند که براساس همان برداشت ها
راه تخریب پیش گرفتند ،افزود  :روحانی منکر موجودیت و قانونی بودن نهاد شورای نگهبان
نیست و اگر به مجلس اول اشاره می کند اوال به تکثر این مجلس توجه دارد و ثانیا به حساسیت
خود جوش ملت که با وجود نامزدهای رادیکال در آن انتخابات ،بدون شورای نگهبان به رجال
معتدل و صاحب نامی رای دادند .االن هم با وجود شورای نگهبان این امکان وجود دارد که
مردم بتوانند به گزینه های متنوعی رای دهند .کافی است این شورا درست عمل کند و اصل
را بر مشارکت بگذارد .وی یادآور شد :هیچ یک از موضوعات مطرح شده توسط رئیس جمهور
خارق العاده نیست و اصوال جایگاه ریاست جمهوری یکی از عمودهای خیمه ای است که به نام
جمهوری اسالمی برپا شده است .اگر روحانی در اجرای همین اصول قانون اساسی پیشنهاد
همهپرسیرامیدهد،دربارههمینموضوعاتوباهمینمفادحقوقیوقانونیاست.ویاضافه
کرد :نهایت آن چه رئیس جمهور می گوید یک تذکر و یادآوری به نهادهای قانونی است و ملت
هم شاهد خواهند بود که آن چه رئیس دولت و رئیس ملت شرط صالح و اصالح می دید بیان
کرد و محک این تغییر قانون اساسی هم در عیار رای ملت روشن خواهد شد که دو سال دیگر در
سال  ۱۴۰۰به چه کسی رای می دهند :رئیس قوه مجریه یا رئیس جمهوری اسالمی ایران؟
▪دستگیری در ریاست جمهوری کذب محض است

سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگاری درباره توئیت روز گذشته کریمی قدوسی نماینده
مجلس مبنی بر روشن شدن دستگیریهای مرتبط با آمد نیوز در نهاد ریاست جمهوری
گفت :ادعای دستگیری در نهاد ریاست جمهوری کذب است و صحت ندارد .امیدوار هستم
مقامات قضایی هم در پروندهآمد نیوز اتهامات بی پایه ای را که مایه تشویش اذهان عمومی
میشود ،مورد رسیدگی جدی قرار دهند .وی گفت :این راکه بازیگردانان "آمدنیوز" چه
کسانی هستند دستگاه امنیتی پاسخ می دهد ،باز هم از اقدامات سازمان اطالعات سپاه
تشکر می کنم و خودشان پاسخ الزم را خواهند داد اما فکر می کنم وظیفه ما این است که از
چیستی آمدنیوز بپرسیم و رسانهها به این موضوع بپردازند .نمیتوان با شیوههای آمدنیوز با
آمدنیوز مقابله کرد ،آمدنیوز یعنی اطالعات سازی ،مخدوش سازی اذهان و فروپاشی ذهنی.
▪روحانی در پرونده حسین فریدون دخالتی نداشته است

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره به زندان افتادن حسین فریدون و مرخصی وی گفت:
آن چه من اطالع دارم این است که رئیس جمهور در فرایند پرونده حسین فریدون تا به حال هیچ
گونه دخالتی نداشتهاند .نه پیامی نه صحبتی حتی در حد صحبت کردن ساده که به طور مثال
بگویند این طور بشود یا نشود هم صحبتی نداشتهاند .این به معنی تایید مفاد پرونده نیست اما
دولت هیچ گونه دخالتی در این زمینه نداشته و به تفکیک قوا معتقد هستیم.البته شخص آقای
فریدون همانند همه شهروندان به مسیر دست یابی به اطالعات در پروندهاش اعتراض داشته
است و میتواند دنبال کند و درخصوص بیرون آمدن وی از زندان هم اطالعی ندارم.

گزارش

روابط عمومی مجلس :بازگشت
رئیس مجلس با پرواز اختصاصی
 300میلیون صرفه جویی داشت

در پی انتقاداتی دربــاره چگونگی سفر رئیس و
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
برای شرکت در اجالس آی پی یو (بین المجالس
جهانی) به کشور صربستان ،اداره کل فرهنگی
و روابــــط عــمــومــی مجلس شــــورای اســامــی
توضیحاتی ارائه کرد.
بــراســاس گــزارش خانه ملت ،روابــط عمومی
مجلس ش ــورای اســامــی بــا اش ــاره بــه گــزارش
منتشرشده در خبرگزاری مهر تأکید کرد :در
این گزارش گفته شده که رئیس مجلس شورای
اسالمی با پرواز عادی به صربستان رفته و با پرواز
اختصاصی به تهران برگشته است و این را نوعی
کار سیاسی معرفی کرده و در آخر پیشنهاد داده،
بهتر بود رفت و برگشت رئیس مجلس شورای
اسالمی با پرواز اختصاصی انجام می شد تا هزینه
خرید بلیت عادی به بیت المال تحمیل نشود.
روابط عمومی مجلس شورای اسالمی افزود :در
روز یک شنبه  ۲۱مهرماه جاری تنها پرواز ماهان
ایر از تهران به بلگراد برقرار بود و رئیس مجلس
شورای اسالمی به اتفاق دیگر نمایندگان از آن
استفاده کردند ،اما بــرای بازگشت که در روز
چهارشنبه همان هفته انجام می شــد ،پــرواز
مستقیم از بلگراد به تهران موجود نبود.
دربررسی ها مشخص شد رئیس مجلس شورای
اسالمیوهیئتهمراهبایدازکشورهایمختلف،
از مسیرهای گوناگون و با توقف های طوالنی به
تهران برگردند که موجب هزینه زیادی می شد
و بر این اســاس قــرار شد پــرواز رئیس مجلس و
دیگر نمایندگان از صربستان با استفاده از پرواز
اختصاصی انجام شود که با این برنامه ریزی
حدود  ۳۰۰میلیون تومان صرفه جویی شد.

