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ویژه های خراسان

خبر یک وزیر از حضور زنان
در مسابقات فوتبال باشگاهی
پس از گزارش یکی از اعضای کابینه در خصوص
تمهیدات و پیش بینی های صورت گرفته برای
حضور زنان در بازی تیم ملی فوتبال که با تقدیر
تعدادی از وزیران و مسئوالن مهم اجرایی مواجه
شد ،وی در گزارش تکمیلی خود به برخی مدیران
دولتی درباره فراهم کردن زمینه حضور بانوان
در ورزشگاه ها ،از حضور بانوان در مسابقات
بینالمللی فــوتــبــال باشگاهی بــا همکاری
نهادهای متولی خبر داده است.
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دولت باز هم خواستار تصویب لوایح
مرتبط با  FATFشد

جهانگیری :مجمع تشخیص مصلحت نظام سریع تر این لوایح را تصویب کند

آغاز نظارت ویژه روی شرکت های
منحل شده از ابتدای آذر

بر اســاس ابالغیه جدید یک نهاد مسئول به
تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی ،مقرر شده
با توجه به تغییرات مداوم شرکت ها و اشخاص
حقوقی و ضرورت اطالع از برخی موارد مهم در
این خصوص ،از ابتدای آذرماه امسال فهرست
شرکت ها و موسساتی که اقدام به انحالل می
کنند ،به سرعت در اختیار نهادهای مربوط قرار
گیرد تا آثار قانونی این موضوع در سایر اقدامات
مالی و اداری آن ها سریع به روزرسانی شود.

چهره ها و گفته ها

توصیه ای به دولت آمریکا
جک استراو وزیر امور خارجه پیشین انگلیس:
آمریکا بدون پشتوانه منطقی از برجام
خــارج شــد و الزم اســت کــه او ًال به
این توافق بازگردد و ثانی ًا متوجه
اشتباه خود شود/ .جماران

پیشبینیافزایشآرایاصولگرایان

حجت االسالم مصباحی مقدم سخنگوی جامعه
روحانیت مبارز :عــدول از اصال حطلبی نشان
دهنده این است که بخشی از آرای اصالحطلبان و
بخشی از مشارکت که به دلیل «تکرار
میکنم» اتفاق افتاد کاهش و آرای
جریان اصولگرا افزایش مییابد.
 /اعتمادآنالین

ره پیک :شورای نگهبان هم
جوانگرایی را در دستورکاردارد
عضو حقوق دان شورای نگهبان درباره جوانگرایی در این شورا گفت :در
شورای نگهبان و در بدنه اجرایی شورا این رویکرد را دنبال میکنیم یعنی
هم در استانها و هم در هیئتهای نظارت این رویکردها را داریم .وی تاکید
کرد :اکنون هیئتهای نظارت استانی را تعیین و تالش فوقالعاده کردهایم
که حتم ًا در هیئتهای نظارت استان که پنج نفر هستند ،دستکم یک نفر
تازهنفس که سابقه انتخابات هم نداردحضور یابد تا کادرسازی شود .سیامک
ره پیک که با اعتماد آنالین گفت و گو می کرد افزود :در پژوهشکده شورای
نگهباننیزکهکارهایمهمیبرایشوراینگهبانانجاممیدهد،همهجوان
هستند و کادرسازی هم کردهایم .طی دو ماه اخیر هم به قوه قضاییه دو سه نفر
مدیر دادهایم و هم به عنوان هیئت علمی برای دانشگاهشان دونفر را خواهیم
فرستاد ،بنابراین در این جا هم جوانگرایی حاکم بوده است.
▪آیت ا ...جنتی روحیه جوانی دارند

معاون اول رئیس جمهور طی سخنانی خواستار
تصویب سریع تر لوایح مرتبط با  FATFدر مجمع
تشخیص مصلحت نظام شد .به گزارش تسنیم ،اسحاق
جهانگیری در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون
که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد ،با بیان این که
خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات
درون دولت  ،مجلس  ،شورای نگهبان و مجمع تشخیص
مصلحت نظام قرار گیرند ،افــزود :با توجه به تصویب
لوایح  FATFو  CFTدر جلسه سران سه قوه و تایید مقام
معظم رهبری ،مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه
سریعتر این لوایح را تصویب کند.
▪مصباحی مقدم :رهبر معظم انقالب در این زمینه
هیچ دستوری ابالغ نکرده اند

در واکنش به این اظهارنظر ،حجت االسالم مصباحی
مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو
با ایسنا تأکید کرد :رهبری معظم انقالب در این زمینه
هیچ دستوری به ما ابالغ نکردهاند .ایشان اگر تشخیص
بدهند خودشان موضوع را به ما اعالم میکنند .ما هم
در همه امور تابع بیانات ایشان هستیم.
▪رحمانی فضلی :آییننامههای  FATFدر دولت
تصویب و ابالغ شده است

وزیر کشور هم در حاشیه جلسه ستاد اطالع رسانی
و تبلیغات اقتصادی کشور با اشــاره به مهلت چهار

ماهه گروه اقــدام مالی به ایــران برای تصویب لوایح
مرتبط با آن گفت :چهار ماه دیگر وقت داریم و در این
مدت مجموعه اقدامات مربوط به تصویب آن لوایح و
اقداماتی که در خصوص دو کنوانسیون انجام شده،
دنبال می شود و دولت پیگیر آن است .رحمانی فضلی
افــزود :آییننامههای این قوانین در دولت تصویب
و ابالغ و گام های بلندی برداشته شده است .بقیه
اقدامات در چهار ماهی که فرصت داریم با پیگیری
همه جانبه همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با این
موضوع مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس،
شورای نگهبان و دولت ،انجام خواهد شد و به لطف
خداوند با مشکلی مواجه نخواهیم شد.
▪روایــت صــدر از زمینه مساعد در مجمع برای
تصویب لوایح

محمد صدر عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت هم با
اشارهبهپاسخهایوزارتاقتصاد،وزارتخارجه،معاونت
حقوقی رئیسجمهور و بانک مرکزی به سؤاالت مجمع
دربارهلوایحمرتبطبا FATFگفت:پاسخهاییکهمندیدم
وخواندمپاسخهایقویوخوبیاست،البتهپسازارسال
پاسخهایدولت،جلسهمجمعتشخیصمصلحتبرگزار
نشده و پاسخهای دولت بررسی نشده است ،اما من فکر
میکنماگرجلسهتشکیلشودواعضایمجمعپاسخهای
دولت را ببینند ،احتمال این که زمینه مساعدی برای
تصویب این لوایح فراهم بشود ،وجود دارد.

خبرنگار از ره پیک درباره سن آیت ا ...جنتی پرسید که ره پیک پاسخ داد:
ابتدا اجازه دهید یک شوخی کنم .آیتا ...جنتی که روحیه جوانی دارند؛
یعنی خیلی از جوانها که امروز مسئولیت دارند هر روز سر کار نمیروند،
اما ایشان هر روز سر کار هستند .صبح زود میآیند ،بعضی از جلساتشان
هم در پایان غروب برگزار میشود ،ب ه اضافه این که قم و جاهای مختلف هم
جلسه دارند .این عضو حقوق دان شورای نگهبان همچنین به انتخاب یک
جوان در شورای نگهبان اشاره کرد و گفت :در دوره جدید یک حقوق دان
جوان به شورای نگهبان وارد شد که به قول خودش نه انقالب را دیده و نه
امام را ،دیگر از این جوانتر نمیشد که وارد شورا شود .رهپیک با تاکید بر
لزوم حضور جوانان در مناصب اجرایی کشور اظهار کرد :مناصب اجرایی
بیشتر با جوانگرایی در ارتباط است ،چون فعالیت ،حرکت ،تحرک و...
باید وجود داشته باشد .به عنوان نمونه اگر برای وزارت وزیری بگذارید که
دایم باید سفر کند و  75سال داشته باشد ،آن کارایی الزم را ندارد .او اضافه
کرد :مث ً
ال رئیس قوه قضاییه را ببینید ،ایشان مسن نیستند و تحرک دارند،
به استانها میروند و. ...
عضو شورای نگهبان با اشاره به فقهای عضو شورا گفت :کسی که میآید
آن جا و قرار است مغایر شرعی را تشخیص دهد باید کسی باشد که در حوزه
علمیه هم اگر نظری داد ،بپذیرند .سطح این فرد باید حتم ًا تا حدی باشد
که مث ً
ال درس خارج معتبری داشته
باشد و در سطح مرجعیت قرار
گیرد که حــرف او معتبر باشد.
اگر اینگونه در نظر گرفته نشود،
خــود شما اعــتــراض میکنید و
خواهید گفت چه کسی تشخیص
داد که این موضوع مغایر
بود .باید یک حجیت
داشته باشد  .

نشنال اینترست :بن سلمان از متحد واشنگتن بودن به سمت
«تهران» در حال حرکت است
ایلنا  -نشنال اینترست
در گــزارشــی بــه بــررســی
ســیــاســت خـــارجـــی بن
سلمان پرداخت و نوشت:
بــن سلمان زمــانــی چهره
جـــوان امــیــدوارکــنــنــده سلطنت عــرب بــود.
شکستهای سیاست خــارجــی اش ،او را با

انتقاداتداخلیمواجهکردهاست.براساساین
گزارش انصارا...فعالیتخودراعلیهسعودیها
بیشتر کرد ه و حمالتی را علیه پادشاهی سعودی
انــجــام دادهانــــد .بــن سلمان اکــنــون از متحد
واشنگتن بودن به سمت تهران در حال حرکت
است؛ انتخابی که پر خطر است و او جای زیادی
برای مانور دادن ندارد.

روحانی جمعه به باکو می رود
تسنیم -حجتاالسالم دکتر حسن روحانی،
بهمنظور شرکت در «اجالس سران کشورهای
عدمتعهد» آخر هفته جاری عازم باکو میشود.
ایــن اجــاس در سطح ســران کشورهای عضو
روزه ــای جمعه و شنبه در پایتخت جمهوری
آذربایجان برگزار خواهد شد.بر اســاس این
گــزارش ،محمد جــواد ظریف وزیــر امورخارجه
نیز روحانی را در این سفر همراهی خواهد کرد.

توضیح

پاسخ خراسان به واکنش
هیجانی معاونت امور زنان
ریاست جمهوری

انتشار خبر ممنوعیت به کارگیری منشی زن برای
مدیرانمرددستگاههایدولتیدرستونخبرهای
ویژه روز گذشته روزنامه خراسان بازتاب گسترده
ای داشــت و در این میان متاسفانه خانم ابتکار
معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
بدون آن که این خبر را تکذیب کند ،صرفا در کانال
تلگرام خود مدعی بدون منبع بودن این خبر شد!
درحالیکهمنبعخبر،خراساناستوستوناخبار
ویژه نیز خبرهای اختصاصی روزنامه را منتشر
میکند.خراسان اخبار این ستون را از منابع موثق
تهیه می کند که خبر مذکور نیز از این قاعده مستثنا
نیست و به طور مشخص این دستور در بخشنامه
ابالغیبرخی وزارتخانههایاقتصادیبهصراحت
موردتاکیدقرارگرفتهاست.خبرخراسانبراساس
نامه یکی از مجموعه های یک وزارتخانه اقتصادی
تنظیم شــده اســت کــه بــرای حفاظت از منابع
براساس رویکرد حرفه ای نمیتوانیم نام آن را ذکر
کنیم اما کافی است تصریح کنیم که این نهاد نیز
بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت کشور این
نامه را ارسال کرده است که در آن طبق بندهای 2
و  5این دستورالعمل «بر استفاده نکردن از منشی
خانم برای آقایان و برعکس» تاکید شده است.
بنابراین خانم ابتکار باید پاسخ دهند که به عنوان
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده چرا
از دستورالعمل رسمی وزارت کشور و قوانینی که
آن دستورالعمل بر اساس آن ها ابالغ شده است
اطالعی ندارند و اگر به هر بخش این دستورالعمل
یا قوانین مربوط انتقاد داشتند  ،در وقت مقتضی
باید پیگیری می کردند.

والیتی :دیدگاه ایران به تعامالت
با چین راهبردی است
مشاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل با
تاکید بر این که روابط بسیار عمیقی بین ایران
و چین وجود دارد و دیدگاه ایران به این تعامالت
استراتژیکوراهبردیاستگفت:تحوالتبسیار
مهمی در حال وقوع است و بیشتر کشو رهای
جهان تمایل دارنــد که در منطقه حضور فعال
داشته باشند و ایــران تمایل دارد چین حضور
فعال تری در منطقه داشته باشد و باید برای
توسعه همکاریهای منطقهای گام برداشت .به
گزارش خبرگزاری صداوسیما ،علی اکبر والیتی
که روز گذشته در دیدار نماینده ویژه چین در امور
غرب آسیا سخن می گفت ،همچنین تاکید کرد:
در موازنههای آینده منطقه ،کشورهای مجموعه
مقاومت دست برتر را خواهند داشت و این منطقه
به دست صاحبان اصلی خود باز خواهد گشت.

