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اژه ای :برای پرونده مالی دری اصفهانی
هنوز حکمی صادر نشده است

...

ویژه های خراسان
رفتار عجیب دو وزارتخانه برای ارسال یک
پیشنهاد مشترک
در حالی که یکی از مهم ترین قوانین مربوط به حوزه
مسکن ،در سال  1389به تصویب مجلس وقت رسیده
و طبق آن ،مقرر شده بود آییننامه اجرایی برخی مواد
مهم آن توسط دو وزارتخانه تهیه و به تأیید هیئت وزیران
برسد ،یک مقام مسئول در کابینه با ارســال نامه ای به
تعدادی از مدیران ارشد اجرایی ،اعالم کرده است ،پس
از گذشت حــدود هشت ســال ،هر دو وزارتخانه موظف،
بدون هماهنگی با یکدیگر اقدام به ارسال آیین نامه ای
جداگانه برای اجرای این قانون کرده اند که هر کدام از این
پیشنهادها نیز واجد ایرادات شکلی و ماهوی است.

دستور مهم دولت برای جریمه شرکت های
متخلف دولتی
یک مقام مهم دولتی با ارســال بخشنامه ای در روزهای
اخیر ،از سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور
خواسته است ،در صورت تاخیر دستگاه های اجرایی،
موسسات و شرکت های دولتی در پرداخت اقساط وام های
دریافتی ،عالوه بر وصول اقساط مذکور تا تسویه کامل ،وجه
التزامی را که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود،
عالوه بر سود متعلقه ،محاسبه و از حساب دستگاه های
مذکور دریافت کنند که این وجه التزام ،برای قراردادهای
منعقد شده از تاریخ ابالغ این دستور است.

چهره ها و گفته ها

توماس جونو استادیار دانشگاه ُاتاوا و تحلیل گر
سابق وزارت دفاع کانادا با اشاره به نتیجه مسابقه
فوتبالایرانومراکشنوشت:یککشورعربی(مغرب)
بــازی فوتبال در مقابل ایــران را به خاطر یک گل به
خــودی مـیبــازد .ایــن موضوع به
شما همه آن چــه باید دربــاره
سیاست خاورمیانه بدانید،
میگوید :ایــران دفاعی بازی
مــیک ــن ــد ،کــــار زیــــادی
نــم ـیکــنــد (و) پــیــروز
یشود/.فارس
م 
محمد عطریا نفر عضو ارشــد حــزب کــارگــزاران
سازندگی با بیان این که کفن پوشیدن یعنی این که
یک مصلحت و ارزشی در حال پایمال شدن است و به
خاطر صیانت از آن ارزش حاضریم جان خود را کف
دســت قــرار دهیم ،اف ــزود :کفن
پوشیدن متعلق به وقتی است
که بخواهیم از برجام خارج
شویم ،وقتی که منافع مردم
را به راحتی با دست خود
ذبح کنیم!  /خبرآنالین

علی تاجرنیا فعال سیاسی اصالح طلب گـــفـــت:
اگر نهاد های نظامی و امنیتی در
اج ــرای قوانین بــه کمک دولــت
نیایند  ،تصمیم دولــت بــرای بها
دادن به اعتراضات مردم در
سطح نمادین باقی می
ماند/ .ایسنا

میزان-حجتاالسالممحسنیاژهایمعاوناولدستگاهقضادرپاسخبهسوالخبرنگاریدربارهعناوینمجرمانهپروندهدریاصفهانیوآخرینوضعیتپروندهمالیاوگفت:
برایپروندهمالیاینفردهنوزحکمیصادرنشدهاست.اماپروندهجاسوسیاوحکماشقطعیشدهوویدرمرحلهتحملکیفراست.حتیاینفردهماننددیگرمحکومان
تاکنونیکباربهمرخصیرفتهاستواگرخودشیاوکیلاشدرخواستیااعتراضیداشتهباشندبهآنرسیدگیخواهدشد.
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پژمانفر :مناظره تکلیف  CFTرا روشن می کند

آن سوی سیاست

مواضع جنجالی صادقی و علی مطهری درباره پیامک به نمایندگان
دوشنبه یا سه شنبه هفته آینده یک مناظره در مجلس،
تکلیف الیحه پرسروصدای کنوانسیون مقابله با تامین
مالی تروریسم ( )CFTرا مشخص خواهد کرد .نصرا...
پژمانفرنمایندهمشهداینموضوعرااعالمکردهوگفته
است :از همه نمایندگان مجلس برای حضور در این
مناظره دعوت شده است تا کسانی که موافق و مخالف
این الیحه هستند به صورت مناظره ای به بیان نظرات
خود بپردازند .همچنین از کارشناسان مربوط دعوت
خواهدشدتاآنهاهمبرایروشنگریموضوعوآگاهی
نمایندگان مجلس در این نشست حضور یابند.
 FATFیک نهاد مشاوره ای بین المللی است که ابتدا
برای مبارزه با پول شویی تشکیل و بعد به تدریج مبارزه
با اشاعه و تامین مالی تروریسم نیز به اصول این نهاد
اضافه شد .به گزارش خبرآنالین تنها تا 10تیر فرصت
هست که ایران قوانین داخلی اش را به سمت شفافیت
مالی به گونه ای اصالح کند که راه برای مبادالت پولی
و بانکی در عرصه بین المللی باز و از لیست سیاه خارج
شود .به گفته محمود صادقی ایــران برای به دست
آوردن استانداردهای  FATFباید چهار الیحه را به
تصویب برساند .او نامی از این لوایح نبرده اما الحاق به
کنوانسیونپالرمو،الحاقبهکنوانسیونمبارزهباتأمین
مالیتروریسم،تصویبقانونیباهمیننامدرمجلسو
اصالح قوانین پول شویی در مجلس لوایحی است که
باید در مجلس تصویب شود.

مصطفی طاهری

political@khorasannews.com

خراسان است ».بعد از این توئیت ،تعدادی از فعاالن
مشهدی فضای مجازی با هشتگ «دیــار خراسان»
به مقابله کالمی با محمود صادقی پرداختند.وی
همچنین با بیان این که تعویق دو ماهه در تصویب این
لوایح به شدت منافع ملی ما را متضرر کرد ،افزود :این
مسئله به فضاسازی که از سوی آمریکا و اسرائیل در
جامعهبینالمللیصورتگرفت،کمککرد،بهطوری
کهحتیچینمیگویدمادیگرچطورمیتوانیمبهشما
کمک کنیم؟ صادقی به نقل از رئیس مرکز مبارزه با
پول شویی وزارت اقتصاد مدعی شد :در همین دو
سالی که ما مجبور شدیم ضوابط پول شویی را رعایت
کنیم ،بیش از  10هزار میلیارد از فرارهای مالیاتی
جلوگیری شده است.

▪واکنش علی مطهری به انتقادها درباره تصویب
لوایح مربوط به FATF

 CFTیاهمانکنوانسیونمبارزهباتأمینمالیتروریسم
که قرار است برای آن مناظره برگزار شود ،هم اکنون با
تصمیم نمایندگان دو ماه مسکوت مانده است .پیش از
مسکوت ماندن این الیحه پیامک های گسترده ای به
نمایندگان ارسال شد که به گفته نمایندگان برخی از
اینپیامهاباادبیاتتندیدربارهتصویبلوایحمربوطبه
 FATFانتقادداشتندوهشداردادند.برخینمایندگان
گفته اند که مرجع ارسال این پیامک ها از مشهد بوده
اســت .به گــزارش ایسنا علی مطهری ،نایب رئیس
مجلس ،با اشاره به برخی انتقادهای روزهای اخیر از
تصویب لوایح مربوط به FATFتأکید کرد که با این گونه
اظهارنظرها می تواند به کشف منشأ پیامکهای بعضا
تهدیدآمیزارسالیازمشهدبراینمایندگاندرایامطرح
الیحهمربوطبه FATFکمککند.

▪وکیلی:برایبررسیپیامکهابایدجلسهدیگری
در هیئت رئیسه برگزار شود

محمدعلی وکیلی نماینده تهران در مجلس درباره
پیگیری منشأ این پیامک ها گفت :در این راستا در
هیئت رئیسه مجلس جلسه ای تشکیل شــده ولی
مجدد باید جلسه دیگری در هیئت رئیسه برگزار و
مشخص شود آیا این پیامک ها منشأ سازمانی دارد یا
فردی بوده است.

▪توئیت جنجالی محمود صادقی

محمودصادقینمایندهتهراننیزدرتوئیتیکهواکنش
های زیادی در فضای مجازی داشت ،نوشت« :یکی
از زیستگاه های اژدهای هفت سر فساد شبکه بانکی
غیرشفاف است .زادگــاه بسیاری از ایشان هم دیار

▪شاکری :اطالعات  FATFتوان دور زدن تحریم
های آمریکا را از ایران می گیرد

در مقابل منتقدان معتقدند پیوستن به گروه اقدام
مالی ( )FATFتحریم های آمریکا را گزنده تر و کاربری
تر می کند .به گزارش مهر شاکری کارشناس مسائل
اقتصادی دراین باره می گوید :گفته می شود نگرانی
اصلی در این خصوص است که چگونه از حزب ا ...و
حماس حمایت مالی کنیم ،در حالی که این مسئله
بسیار کوچکی است .ما نگرانی های جدی تری داریم.
به اعتقاد او پیوستن به این نهاد ،اطالعاتی به دشمن
میدهد که این اطالعات توان ایران ،برای دور زدن یا
بی اثر کردن تحریمها را تقریبا به صفر نزدیک میکند.

درسی که «کری» از برجام گرفت ولی
برخی نگرفتند!
روایتی از دیدار خانواده شهدای هسته ای با
رهبر انقالب

درخواست دیدار علیرضا با آقا
و سواالت رهبر انقالب درباره
کیفیت درس آرمیتا
خانوادههای شهدای هسته ای پیش از ظهر روز جمعه25 ،
خردادمصادفباعیدسعیدفطربارهبرانقالبدیداروگفتوگو
کردند  .خانوادهشهیدانشهریاری،علیمحمدی،رضایینژاد
و احمدی روشن در این دیــدار حضور داشتند .روز گذشته
شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایینژاد و مادر آرمیتا
همدرصفحهشخصیخوددراینستاگرامبااشارهبهایندیدار
نوشت« :هر دو بار آقا سؤالی که از آرمیتا پرسیدند در خصوص
وضعیتتحصیلیوبهاصطالحکیفیتدرسخواندنآرمیتابود.
نمیدانمچراهروقتخدمتحضرتآقامیرسیمدهانمبسته
میشود ،میخواستم درباره برخی مسائل زنان با ایشانطرح
مسئلهکنمولینتوانستم».درایندیدارهمسرشهیدشهریاری
وهمسرشهیدعلیمحمدیهمحضورداشتندوبارهبرانقالب
گفتوگوکردند.همچنین بهگفتهمادرشهیداحمدیروشن
که با تسنیم گفت و گو کرده است ،این دیدار بعد از درخواست
علیرضا احمدی روشن فرزند خردسال شهید احمدی روشن
انجام شده است .به روایت مادر شهید احمدی روشن ،رهبر
انقالب در این دیدار صمیمی به علیرضا فرزند کوچک شهید
گفتند« :ما شاء ا ،...چقدر بزرگ شــدهای!» همچنین رحیم
احمدی روشن ،پدر شهید هم در گفت و گو با تسنیم با اشاره
به صحبتهایش در این دیدار خصوصی میگوید :من در این
دیدار قدری با حضرت آقا راجع به جریانات پیشآمده درباره
مسائلهستهایومشکالتیکهدراینزمینهپیشآمدهدرددل
کردم .ایشان هم دلجویی کردند و امید دادند که «انشاءا...
آینده،آیندهروشنیخواهدبودومشکلینیست.اینمشکالت
برطرفمیشود».

...

درحاشیه
فرصت  2ماهه کمیسیون ماده  ۱۰درباره
کنگره برخی احزاب

آغاز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
ترکیه در ایران

قاسمی انفجار انتحاری در افغانستان را
به شدت محکوم کرد

نتانیاهو :ایران باید به طور کامل از سوریه
خارج شود!

تسنیم –فاطمه سعیدی عضو ناظر مجلس
در کمیسیون ماده  ۱۰احزاب از فرصت دو
ماهه به برخی احزاب برای برگزاری کنگره
خبر داد و افزود :این احزاب در شورای مرکزی اساسنامه
خود را با قانون جدید تطبیق دهند و به کمیسیون ماده
 10اعالم کنند.

العالم  -انتخابات ریاست جمهوری و
پارلمانی ترکیه روز گذشته در تهران و
سرکنسولگریهای این کشور در ارومیه و
تبریز برگزار شد  .براساس این گزارش هزار و  100تبعه
ترکیهای مقیم ایران واجد شرایط حضور در انتخابات
هستند.

فارس -قاسمی سخنگوی وزارت خارجه با
محکومیت شدید انفجار انتحاری عصر
شنبه گذشته در گردهمایی نیروهای
دولتی و گروههای افغان که ده ها کشته و مجروح بر جای
گذاشت ،با دولت و ملت و خانواده قربانیان این جنایت
ابراز همدردی کرد.

فــارس  -نخستوزیر رژیــم صهیونیستی
درجلسه کابینه این رژیم بازهم ادعاهایی
علیه ایران مطرح کرد و گفت :ایران باید به
طور کامل از سوریه خارج شود.اظهارات نتانیاهو در
حالی مطرح شده که دمشق ادعاهای رژیم صهیونیستی
علیه ایران را رد کرده است.

چند روز پیش نامه ای مشترک از برخی چهره های نزدیک
به جریان اصالح طلب و خارج نشین درباره مذاکره مستقیم
با آمریکا منتشر و باعث تعجب شد .تعجب به این دلیل که
برخی از چهره های امضاکننده این نامه خود را تحلیل گر
سیاسی می دانند و حتی سوابق اجرایی در حوزه اداره
سیاسی کشور داشته اند اما بدون توجه به تجربیات متعدد
سیاسی از «مذاکره مستقیم و بدون پیش شرط با آمریکا»
سخن گفته اند .پیشنهاد مذاکره با آمریکا را پیش از این
هم برخی چهره ها و جریانات سیاسی در سال های متعدد
پس از انقالب به خصوص در ابتدای دهه  90مطرح می
کردند .در آن دوره از تاریخ ،رهبر معظم انقالب با ارائه
شروطی اجازه این کار را به مسئوالن دولت آقای احمدی
نژاد و دولت آقای روحانی دادند .ایشان حتی در مقطعی
اعالم کردند در صورت موفقیت تجربه مذاکرات هسته
ای می توان در دیگر موضوعات نیز با طرف های مقابل
وارد مذاکره شد اما مذاکرات بالفاصله پس از انعقاد تفاهم
نامه برجام با کارشکنی های آمریکا با شکست روبه رو شد.
بدعهدی و بدقولی آمریکایی ها -چه در دولت اوباما و چه
در دولــت ترامپ -نه صــدای دولتمردان ما بلکه صدای
چهره های سیاسی خودشان را نیز درآورد .جان کری وزیر
خارجه سابق آمریکا چندی پیش در مصاحبه با یک روزنامه
سوئیسی به صراحت اعتراف کرد ایران به برجام پایبند بود،
ولی ما با خروج از این توافق ،آن را نقض کردیم .جان کری
در این مصاحبه تأکید می کند که رئیس جمهور آمریکا تمام
نگرانی های رهبر ایران را تأیید کرد و ترامپ این فرصت را
داشت که [درباره مسائل دیگر] با ایران وارد مذاکره شود اما
اکنوندیگربهایرانیهاثابتشدهاستکهنمیتوانباآمریکا
وارد معامله شد .شاید برای وزیر امور خارجه سابق آمریکا
و بسیاری از تحلیل گران رسانه های غربی هم نامه جدید
برخیازچهرههایسیاسیاصالحطلبواپوزیسیوندرباره
مذاکره مجدد با آمریکا بسیار عجیب و درعین حال امیدوار
کننده باشد! در روزهایی که رئیس جمهور آمریکا یکی یکی
توافق ها و حرف های خود را نقض می کند عده ای از تفاهم
و گفت و گو با چنین دولتی سخن می گویند! ترامپ حتی
درباره مذاکره با کره شمالی هم که نویسندگان نامه به این
دیدار اشاره می کنند ،تصریح می کند :شاید شش ماه دیگر
بگویم توافق با کره شمالی اشتباه بوده است و بهانه ای پیدا
کنم! حال باید از نویسندگان این نامه پرسید کدام اصل
عقالنی یا کدام منفعت سیاسی و اقتصادی حکم می کند
که می توان با دولتی که به هیچ چارچوب قانونی و اخالقی
پایبند نیست دوباره اعتماد ،مذاکره و تفاهم کرد؟

فـــــرشـــــاد مــؤمــنــی اقتصاددان تأکید کرد :اگر
کسی می خواهد اقتصادش مقاومتی شود ،به جای
ترویج اسالم مداح ها ،باید اسالم بهشتی و مطهری
و صدر را در رسانه های عمومی
ترویج کند؛ اسالمی که با
برخوردهای مطلق انگارانه
و غیر عقالنی و علم محور
دارای مرزبندی است/ .
جماران
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