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حمیرا ریگی به عنوان سفیر ایران
در برونئی معرفی می شود

...

دست رد دوباره شورای نگهبان به CFT

ویژه های خراسان

باهنر :به FATFمی پیوندیم ولی با مالحظاتی

مجوز ویژه دولت برای خرید
کنسولگری در عراق
بر اساس ابالغیه یک مسئول ارشد اجرایی
به سازمان برنامه و بودجه ،اعــام شــده با
توجه به موافقت هیئت وزیــران و به استناد
مــاده  55قانون محاسبات عمومی کشور،
مبلغ  50میلیارد ریــال از محل اعتبارات
ردیف 510000قانون بودجه سال1397
کل کشور تحت عنوان "هزینه هــای پیش
بینی نــشــده" بــه منظور خرید ساختمان
سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در
نجف اشرف ،در اختیار وزارت امور خارجه
قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط
هزینهشود.

هشدار مجدد به مدیران دولتی
درباره دوگانه سوزهای پرخطر
طبق گزارش یک مقام مسئول به تعدادی از
مدیرانارشددولتی،اعالمشدهمراکزمعاینه
فنی به دلیل عدم امکان استعالم گرفتن از
پلیس راهور ناجا ،قادر به پذیرش آن دسته از
خودروهای دوگانه سوز که از سوی کارگاه
های وزارت نفت ،دوگانه سوز شده و در کارت
مشخصات آن ها نوع سوخت "بنزین" قید
شــده ،در سامانه مربوط نیستند اما ادامه
فعالیت و تردد آن ها،ریسک باالیی به همراه
دارد که بر ایــن اســاس ،نیاز اســت با هدف
پیشگیری از وقــوع مشکالت احتمالی ،با
همفکرینهادهایمسئول،پیشنهادهاییدر
اسرعوقتبههیئتوزیرانارائهشود.

چهره ها و گفته ها
غالمرضا مصباحی مقدم سخنگوی
جامعه روحانیت مبارز درباره احتمال
حمایت اصالح طلبان از علی الریجانی
در انتخابات آینده گفت :آقای الریجانی
به گونه ای رفتار نکرده است که امید
اصــاح طلبان تلقی شــود .ایــن اتفاق
در حالی می افتد که آن ها از خودشان
نامزدی قابل قبول
برای خروج از فیلتر
شــــورای نگهبان
نداشته باشند.
/برنا

«جـــان دان» اســتــاد عــلــوم سیاسی
دانشگاه کمبریج دربــاره آینده روابط
ایــران و آمریکا گفت :هر چیزی حتی
جنگ هم محتمل است ،اما
فکر نمیکنم ترامپ
آن قدرها هم احمق
بــاشــد کــه دســت به
چنین کــاری بزند.
/ایلنا

احــمــد حکیمی پــور دبیرکل حزب
اراده ملت ایــران با اشــاره به این که از
اردیبهشت سال  ۹۸کرکره انتخابات را
باالمیبریم،گفت:کمیتهانتخاباتحزب
هـــم اکـــنـــون نیز
فــعــال اســت اما
فعالیت رسمی
از ســـال آیــنــده
خواهد بود.
/فارس

محمود عــلــیــزاده طباطبایی عضو
شــورای مرکزی حــزب کــارگــزاران با
اشاره به این که رأی «اعتدال و توسعه»
از آرای باطل شده کمتر است ،گفت :اگر
حمایتهای مرحوم هاشمی رفسنجانی
و احزاب اصالحطلب نبود،
امکان پیروزی آقای
روحانی در انتخابات
وجـــود نــداشــت/ .
تسنیم
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مهر – اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جریان سفر به قصرقند از معرفی حمیرا ریگی فرماندار این شهرستان به عنوان سفیر ایران
در برونئی خبر داد .جهانگیری درباره وی افزود« :ایشان یکی از فرمانداران موفق دولت بوده که خدمات بسیاری در شهرستان قصرقند انجام داده
است ».حمیرا ریگی اولین فرماندار زن در دولت یازدهم و اولین فرماندار زن اهل سنت است که پیش از این نیز بخشدار شهر بندری چابهار بوده است.

آیت ا ...جوادی آملی :سرطان اختالس،
حقوق نجومی و بی مدیریتی کشور را
فلج می کند
آیت ا ...جــوادی آملی از مراجع
تقلیدبابیاناینکهمشکلاساسی
کشور سرطان فکری اســت که
امروز با آن درگیر هستیم گفت:
همه امــکــانــات و منابع در این
مملکت وجــود دارد با ایــن حال
قنجومیو
سرطاناختالس،حقو 
بیمدیریتی،کشوررافلجمیکند.
به گزارش فارس آیت ا ...جوادی
آملی در دیدار جمعی از استادان
برجسته حــوزه درمــان سرطان
و اعضای هیئت مدیره انجمن
رادیــوتــراپــی انکولوژی ایــران با
تاکید بر این که باید اخالق و دین
در جامعه حاکم شود ،بیان کرد:
شهدا این کشور را طیب و طاهر
کــردنــد ،در سرزمین طیب باید
میوه طیب و طاهر به ثمر برسد،
امــا متاسفانه شاهد مشکالتی
قنجومی
همچوناختالس،حقو 
و بی مدیریتی در کشور هستیم،
تا اخــاق و دین در جامعه حاکم
نشود ،ایــن گونه مشکالت حل
نخواهدشد.
وی اظهار کــرد :مشکل اساسی
کشور سرطان فکری اســت که

امــروز با آن درگیر هستیم؛ همه
امکانات و منابع در این مملکت
وجــود دارد با ایــن حــال سرطان
اخــتــاس ،حقوق نجومی و بی
مدیریتی ،کشور را فلج میکند و
تا این غدههای بدخیم سرطانی
درمــــان نــشــود دیــگــر مشکالت
کــشــور در ح ــوزهه ــای مختلف
ازجمله حوزه بهداشت و درمان
حلنخواهدشد.
اینمرجعتقلیدتصریحکرد:عادل
از عــدل باالتر اســت چــون عدل
وصف اوست ،طبیب از طب باالتر
است چون طب وصف اوست ،در
مقابل اختالسگر هم از اختالس
بدتر است مانند این که مار از سم
بدتر اســت چــون سم اثــر اوســت.
وی در پایان تاکید کرد :نخبگان
علمیخارجازکشوربایدبهکشور
بازگردند و در این سرزمین تالش
و کــوشــش کنند و اداره کشور
خــود را بــه دســت بگیرند ،تــا آن
ـادل
متخصص
نیروی
عمیق عـ ِ
ِ
ِ
عاقل متدین در کشور نباشد این
ِ
مشکالت در کشور وجود خواهد
داشت.

درحالیکهچهرههایمختلفیدرهفته
هایگذشتهمعتقدندکهمجمعتشخیص
الیحه الحاق ایران به  CFTرا تصویب می
کند،شوراینگهباندرنامهایبهرئیس
مجلس تأکید کرده که اکثر ایرادات این
شورا به مصوبه قبلی مجلس باقی مانده
است .الیحه الحاق ایران به کنوانسیون
بینالمللیمقابلهباتأمینمالیتروریسم
موسومبه CFTبااصالحاتیدرجلسه14
آذر امسال به تصویب مجلس رسید؛ به
این شکل که بهارستان برخی از ایرادات
شورای نگهبان را رفع و به برخی از آن ها
اصرارکردتامجمعتشخیصواردموضوع
شود .با این حال بر اساس نامه شورای
نگهبان به نظر می رسد که اصالحات
جدید مجلس هم نظر این شورا را تأمین
نکرده است .به گزارش فارس این نامه
توسط عباسعلی کدخدایی قائم مقام
دبیر شــورای نگهبان و به تاریخ  ۳دی
 ۹۷خطاب بــه علی الریجانی رئیس
مجلسنوشتهشدهودرآنتأکیدشدهکه
همچنان اکثر مغایرت های این مصوبه
با شرع و قانون اساسی در این مصوبه
برطرف نشده اســت .شــورای نگهبان
پیشتر  ۲۲مغایرت این مصوبه را با شرع
و قانون اساسی اعالم کرده بود .با این

محمد اکبری
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انتقاد شدید پزشکیان از
صداوسیما

حال برخی ناظران سیاسی و تعدادی
از اعضای مجمع معتقدند در نهایت
این الیحه به مجمع خواهد رفت و حتی
ایــن نهاد با آن موافقت خواهد کرد.
محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان
خط امــام و رهبری اعــام کــرد :اصالح
قانون مبارزه با پول شویی شاید هفته
آینده در مجمع تمام شود .پالرمو و سی
اف تی هم هر موقع به مجمع داده شود
انجاممیدهیم.بهگفتهاوایرانبهFATF
می پیوندد ولــی با لحاظ مالحظات و
شروطی .به گــزارش مهر وی در عین
حال با تأکید بر این که مصوبات نباید با

سیاست های کلی نظام مغایر باشند،
گفت :همزمان با بررسی های طرح ها
و لوایح در مجلس ،هیئت نظارت مجمع
سعیمیکندبامجلسرایزنیکندتادر
مسیرتصویب،مغایرتهاباسیاستهای
کلیبرطرفشود.همزمانفالحتپیشه
رئیسکمیسیونامنیتملیمجلسمی
گوید ایرادات دوباره شوراینگهبان به
برخی از مواد الیحه  CFTدر کمیسیون
امنیتملی مجلس بــررســی میشود
اما تکلیف الیحه اصالح قانون مبارزه با
پولشویی در مجمع تشخیص مشخص
میشود.

فرا خبر

چه ایراداتی در  CFTباقی مانده است؟

در جریان پذیرش معاهدات مربوط به FATFهمواره این نگرانی وجود داشت که این نهاد بین المللی حق شرط ایران را نپذیرد.
این ابهام مورد تأکید شورای نگهبان قرار گرفته و در نامه اخیر قائم مقام شورا مجدد این ابهام درباره ماده یک این الیحه طرح
شده است .موضوع این ماده بحث تعریف اعمال تروریستی است که از نظر ایران باید ایران خود آن را تعریف کند ،اما شورای
نگهبان در ظاهر درباره پذیرش این حق شرط در نهاد FATFنگرانی دارد .همچنین در نامه اخیر کدخدایی تأکید شده که دیگر
ایراداتقبلیشوراینگهبانبهجزایرادات ۲و ۳نظریهسابق،همچنانبهقوتخودباقیاست.بنابراینبهنظرمیرسدنگرانی
قبلی شورای نگهبان درباره ابهام شمول حق تحفظ ایران در خصوص دیوان بینالمللی دادگستری ،برطرف شده است .در
بند سوم نظریه قبلی شورا آمده بود که منظور از «لیست سیاه» در الیحه روشن نیست ،اما با توجه به این نامه کدخدایی به نظر
می رسد این ابهام شورای نگهبان هم برطرف شده است .در عین حال قائم مقام شورای نگهبان تأکید کرده به جز این دو مورد،
دیگر ابهامات و ایرادات شورای نگهبان باقی مانده است.

اخبار
قدردانی آشنا بابت ابهامزدایی از عملیاتهای کربالی  ۴و ۵
خبرآنالین -مشاور فرهنگی رئیس جمهور
از فرماندهان سپاه به دلیل توضیح دربــاره دو
عملیات در دفاع مقدس تشکر کرد .حسام الدین
آشنا در صفحه شبکه های اجتماعی خود نوشت:
«از سرداران عزیز رضایی و سلیمانی ،مدیریت

محترم روابــط عمومی سپاه ،معاونت محترم
سیما ،برنامه حاال خورشید و مجری آن برای
تالش موفق در ابهامزدایی از توئیت قبلی و شرح
تفصیلی کیفیت تصمیمگیری و اقدام در جریان
یکنم».
دو عملیات کربالی  ۴و  ۵قدردانی م 

تبریک واعظی به حجت االسالم حاج علی اکبری
ایــرنــا -محمود واعــظــی رئــیــس دفــتــر رئیس
جمهوری انتصاب حجتاالسالم والمسلمین
حاج علیاکبری را به سمت «امام جمعه موقت
تهران» تبریک گفت .واعظی در پیام خود تصریح
کرد« :امیدوارم تحت عنایات الهی و با درایت و

حرف های بدون عمل اروپا ادامه دارد

موگرینی :نمی توانیم بپذیریم آمریکا برای تجارت مشروع ما با ایران تصمیم بگیرد
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته
برای چندمین بار ادعا کرده «کشورهای اروپایی
نمیتوانندبپذیرندکهآمریکابرایتجارتمشروع
آن ها با ایران تصمیم بگیرد» .این ادعای فدریکا
موگرینی درحالی است که اروپا تاکنون قدم های
عملی برای حفظ برجام برنداشته است و سازوکار
مالی ویــژه ای که قــرار بــود تا آخــر ســال 2018
ایجاد شود با گذشت دو روز از سال  2019ایجاد
نشده و به نظر می رسد دیگر اروپا توان ایجاد این
سازوکار را ندارد .به گزارش فارس ،وی در بخشی
از این مصاحبه با پایگاه  Livemintدرباره مواضع
کشورهایاروپاییدرخصوصبرجامبعدازخروج

آمریکا از آن گفته است« :ما اروپاییها نمیتوانیم
بپذیریمکهیکقدرتخارجی-حتینزدیکترین
دوستومتحدمان-دربارهتجارتمشروعمابایک
کشوردیگرتصمیمگیریکند».موگرینیدرپاسخ
به سوالی درباره این که آیا این کانال ویژه میتواند
بهمقابلهباتحریمهایآمریکاوحفظتجارتباایران
کمککند،گفت«:مابهعنواناتحادیهایمتشکل
از ۲۸کشورعضوهمراهبادیگرجوامعبینالمللی
برای حفظ این توافق هستهای که تا کنون مطابق
تأییدآژانسبینالمللیانرژیاتمیدر ۱۳گزارش
کام ً
الاجراشده،تالشمیکنیم».ویدراظهاراتی
آمیخته به ادعاهای اثباتنشده تصریح کرد« :ما

...

خارج از دستور

اینکاررابرایامنیتجمعیمانانجاممیدهیم:
نمیخواهیم ببینیم ایران سالح اتمی میسازد.
برجامهمدقیق ًااینهدفرامحققکردهاست».او
گفت« :به این دلیل سخنم را با این حرفها شروع
کردمکهاغلبمیشنوممیگویندانگیزههایاروپا
دراینموضوعدروهلهاولاقتصادیوتجاریاست.
اینمسئلهصحتندارد:مااینکار(حفظبرجام)را
انجاممیدهیمتاجلویازبینرفتنیکتوافقمنع
اشاعهرابگیریموازبروزیکبحرانامنیتیبزرگدر
خاورمیانهجلوگیریکنیم».موگرینییادآوریکرد
کشورهایاروپاییطبقتوافقهستهایبرجامملزم
بهحفظوتضمینتجارتمشروعباایرانهستند.او

اشرافی که به مسائل روز جامعه دارید ،بیش از
پیش شاهد تبیین و ترویج ارزشهــای انقالب
اسالمی و تحکیم همبستگی ملی ،از این پایگاه
معنوی برای مردم شریف تهران و به ویژه جوانان
عزیز باشیم».
گفت« :بخشی از این کار (حفظ برجام) مستلزم
آن اســت کــه مــا تضمین کنیم کشورهایی که
میخواهند با ایران تجارت مشروع داشته باشند
اجازه انجام این کار را دارند .این چیزی است که
االن داریم روی آن کار میکنیم :ابزارهایی که به
کنشگران اقتصادی خواهان تجارت مشروع با
ایران کمک و از آن ها حمایت میکند و به آن ها
اطمینان خاطر میدهد».

مسعود پزشکیان در نطقی انــتــقــادی
گفت  :آبروی نماینده ،مدیر و مسئول را
در صدا و سیما از پشت تریبونها میریزیم
و اسم مسلمان روی خودمان میگذاریم،
بــه اســم شفافیت و تبیین شفافیت آبــرو
میریزیم ،آبــروی یک مسلمان از آبــروی
کعبه باالتر است.
وی اضافه کرد :صدا و سیما حا جآقایی را
دعوت میکند ،لباس روحانیت تنش است
و میگوید من از این مجلس شرم میکنم
و همه نمایندگان این مملکت را زیر سوال
میبرد .آیا دین  ،مذهب و قرآن این دستور را
به این آقایان داده که این حرفها را بزنند؟
و این کارها را بکنند؟ وی یادآورشد :از پشت
تریبون آبــروی کسانی را در ایــن مملکت
میبریم که با تمام وجــودشــان بــرای این
انقالب کار کردهاند .ما همه عیب و اشکال
داریم و حق نداریم این گونه آبروریزی کنیم.

صادقی :شاهد یک فتنه به نام
"فتنه  "۹۸هستیم!
محمود صــادقــی نماینده تــهــران و عضو
فراکسیون امید در نطق میان دستور خود
با بیان این که کسانی که خود را از جذب
آرای مردم ناکام می بینند ،با برچسبهایی
مانند فتنه دیــگــران را متهم میکنند،
گفت  :متاسفانه هنوز بیش از یک سال
به انتخابات  ۹۸باقی مانده اســت ،ولی
از تریبو نهای سازمان صدا و سیما و نماز
جمعه این گونه نمایان میشود که ما شاهد
یک فتنه به نــام "فتنه  "۹۸هستیم .وی
تصریح کــرد :معلوم نیست در ایــن یک
سال باقی مانده معنای این فتنه چیست؟
کسانی که با این القاب و برچسبها کاسبی
میکنند بدانند به منافع ملی کشور آسیب
وارد میکنند.

در خواست برای اعالم حقوق
نمایندگان مجلس ،مداحان و
مجریان رسانه
محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق
در مجلس طی تذکری شفاهی در صحن
علنی مجلس با انتقاد از این که چرا دولت
برای کم کردن هزینه ها به سراغ فرهنگیان
رفته است ،گفت :برخی واعظان از حقوق
معلمان مطالبی را به جامعه میگویند
ولـــی بــهــتــر اســـت مـــداحـــان و واعــظــان
حقو قهای دریافتیشان را هم بگویند.
وی افــزود :در ضمن آن مجری تلویزیون
که به حقوقهای زیاد نمایندگان اعتراض
و انــتــقــاد م ـیکــنــد بــهــتــر اســـت دربــــاره
دریافتیاش از اجرای یک برنامه به مردم
توضیح دهد.

