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تازههای مطبوعات
••جوان  -بر اساس شنیدهها قرار است تحوالت در مردان
اقتصادی تا  ۱۲مــرداد محقق شود وگرنه مجلس وارد
خواهد شد .با این حال برخی منابع بر این باورند که نوبخت
از فهرست تغییر خط خورده است.
••قانون-اینروزهانیزخبراستعفایاکنارهگیریجهانگیری
مطرح است؛ خبری که حتی به جمعکردن وسایل این مقام
ارشددولتیازنهادریاستجمهوریمنتهیشدولیدرادامه
منابعی آن راتکذیب کردند .موضوعی که با وجود شواهد
موجود چندان دور از ذهن نیست .از واعظی و بانک و دیگر
افراد اعتدال و توسعه انتظاری نیست ولی انتقادی که در
این میان مطرح است مربوط به روحانی میشود؛ فردی که
موفقیت خود را در انتخابات سال  92مدیون اصالحات و در
کارزار 96اول مدیون جهانگیری و بعد ملت است ولی به نظر
میرسد مانند احمدینژاد که عقل و هوش خود را به مشایی
داده بود ،وی نیز مسخ واعظی شده است.
••آفتاب یــزد – نصر ا ...سعیدی تولید کننده بخش
خصوصی در صنعت بــرق میگوید :مسئوالن صنفی
صنعت برق از مدت ها پیش درباره احتمال پیش آمد این
خاموشیها هشدار داده بودند .همان گونه که رئیس
سندیکا اعالم کرد ،اگر به همین روال ادامه دهیم ،ممکن
است تابستان سال آینده با خاموشی کامل مواجه شویم.
••ایــران  -رضا نصری در مصاحبه با این روزنامه گفت:
«واکنش شرکتهای بــزرگ اروپایی (به خــروج آمریکا از
برجام) کام ً
ال قابل پیشبینی بود .آنها به جای این که خود
را در معرض جریمههای سنگین آمریکا قرار دهند ،ترجیح
دادهاند فعالیتهای خود را تعلیق کنند تا از فرصت ایجاد
شده برای رایزنی به منظور دریافت «معافیت» استفاده کنند.
••شهروند – این روزنامه دکلهای پارازیت در شهر تهران
را مکانیابی کرده و با اشاره به این که پیشتر اعالم شده
در  ٧نقطه مختلف تهران دکلهای ارسال پارازیت نصب
شده است نوشت :از سال  ٨٩تا سال  ٩٦یعنی کمتر از
٧ماه پیش ،بیشترین اشارهای که به نصب دکلهای ارسال
پارازیت شده ،به نقل از سایتهایی چون تابناک و فرارو این
مناطق بودهاند :لویزان ،شهرک اکباتان ،شهرک غرب،
جام جم،تهرانپارس،هفت تیر و میدان شهدا .با دنبال
کردن تصاویر آنچه به عنوان دکل ارسال پارازیت از این
نقاط مخابره شده است ،به نظر میرسد با گذشت چند
سال از نصب ،آ نها هنوز سر جای خودشان هستند .از
طرفی اظهارنظر مسئوالن مختلف هم نشان میدهد که
ارسال پارازیت در تهران نه تنها کاهش نداشته است ،بلکه
در برهههایی با افزایش هم روبهرو بوده است.

...

انعکاس
••خبرآنالین نوشت  :بررسیها نشان میدهد میزان
درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۲یعنی اولین سال استقرار
دولت روحانی ،به  ۶۴میلیارد و  ۵۴۰میلیون دالر رسید.
این رقم در سال پس از آن با کاهش قیمت نفت به ۵۵
میلیارد کاهش یافت .درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۴
با حفظ روند کاهشی به  ۳۱میلیارد دالر رسید و در سال
پس از آن ،بار دیگر به  55.7میلیارد دالر افزایش یافت.
افزایش صــادرات نفتی مهم ترین دلیل رشد قابل توجه
درآمدهای ایران بود .سال گذشته نیز ایران  ۶۵میلیارد
و  ۸۱۸میلیون دالر نفت فروخت .به این ترتیب دولت
یازدهم در فاصله سا لهای  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۶درآمدی
معادل  273.2میلیارد دالر از محل فروش نفت کسب کرد
تا در قیاس با دوره مشابه قبل یعنی سال  ۱۳۷۸تا ،۱۳۹۱
کاهش چشمگیر درآمد را شاهد باشد .درآمد نفتی دولت
احمدینژاد بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک
مرکزی  ۶۱۸میلیارد دالر است.
••عصرایران نوشت  :دهیار روستای «بیاره» ،چندی پیش
کوچهای را در این روستا به نام استاد شجریان نام گذاری
کرد و خیلیها آن را تحسین کردند.با این حال اما هنوز
مدت زمان زیادی از این حرکت و انعکاس آن در رسانهها
و شبکههای اجتماعی نگذشته بود که خبر برداشته شدن
این تابلو منتشر شد.سرپرست فرمانداری شهرستان دنا
در اینباره گفت :با پیگیریها مشخص شد دهیار روستای
«بیاره» بهدستور بخشدار مرکزی تابلو را برداشته است.
••تابناک خبرداد :فریدون اصفهانیان رئیس کمیته
داوران فدراسیون فوتبال ایران در خصوص حواشی ایجاد
شده برای علیرضا فغانی دربــاره دست دادن با داور زن
خارجی گفت :باید منتظر بازگشت او از روسیه باشیم تا
بتواند در این باره توضیحات دقیقی ارائه کند .وی افزود:
تا امروز هیچ یک از مسئوالن فدراسیون و دیگر مسئوالن
ورزش خواهان خداحافظی علیرضا فغانی از داوری نشده
اند و نباید به برخی حواشی توجه کرد.
••انتخاب نوشت :یک منبع روسی در گفت وگو با روزنامه
الحیات گفت :روسیه درخصوص هدف قرار گرفتن پایگاه
های سوریه توسط اسرائیل سکوت کرد اما نمی تواند
خواستار خروج ایران از سوریه باشد ،چرا که این مسئله
به دولت دمشق باز می گردد و روسیه روی نقش سازنده
ایران در جریان آرام کردن اوضاع در سوریه حساب مهمی
باز کرده است.
••اعتمادآنالین نوشت  :شهابالدین بیمقدار ،نماینده
تبریز و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشــاره به
مشکالت اقتصادی کشور گفت :دولت به تنهایی نمیتواند
سیاست گــذاری کند ،چون بنیادهایی داریــم که دولت
را میخرند .این بنیادها در اقتصاد دخالت میکنند و
سیاستها را رعایت نمیکنند .مجلس و دیوان محاسبات
هم بر آن ها نظارتی ندارد و حساب و کتاب آن ها روشن
نیست .در این موقعیت آن ها موجب برهم ریختن اقتصاد
میشوند .این نماینده مجلس تأکید کرد :باید نظامیها،
نهادهای امنیتی و اطالعاتی از اقتصاد بیرون بیایند.
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اژه ای تشریح کرد

جزئیات پرونده سلطان سکه و بدهکاران کالن بانکی
دانــش پور -نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه روز
گذشته با وقفه ای حدود یک ماهه درحالی برگزار شد
که محسنی اژه ای توضیحات مبسوطی درباره دریافت
کنندگان ارز دولتی در حوزه سکه و ارز ،موبایل و خودرو
داد .وی همچنین ازدستگیری  50بدهکار کالن بانکی
در سال  96و بازداشت سلطان سکه و جزئیات جدید از
این پرونده خبر داد و درباره پرونده ثامن الحجج نیز گفت:
متهم ردیف سوم این پرونده از زمان تشکیل آن اصال حضور
نداشته است و نمی دانیم وی اکنون کجاست .به گزارش
خراسانحجتاالسالموالمسلمینغالمحسینمحسنی
اژهای سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستور رئیس قوه
قضاییه به دادستان تهران برای رسیدگی به موضوعات
مربوط به ارز ،سکه  ،واردات غیر قانونی خودرو و تلفن
همراه و اختصاص چند شعبه ویژه با فعالیت بازپرسان ویژه
اظهار کرد :مردم انتظار دارند در این شرایط با متخلفان
و مفسدان اقتصادی به شدت برخورد شود و قوه قضاییه
هم با دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان تهران و رئیس
کل دادگستری بدون فوت وقت و با استفاده از قضات
متخصص به مسائل ارزی و ثبت سفارش با سرعت و خارج
از نوبت رسیدگی می کند.
▪اختصاص بازپرس ویژه برای پرونده های ارز و سکه

محسنی اژهای افزود :دادسرای تهران در حوزه ارز ،سکه
و خــودرو ورود کرده و بازپرس ویژه اختصاص و پرونده
خاص تشکیل داده است .همچنین از ادارات مختلف
مانند وزارت دارایی ،بانک مرکزی و دیگر دستگاههایی
که در این موارد نقش دارند خواسته شده است که هر چه
سریع تر با موضوعات مشخص در جمعآوری اطالعات
کمک کنند .نیروی انتظامی هم در کنار ضابطین مشغول
هستند ،امیدواریم به زودی برخی پروندهها برای صدور
حکم به دادگاه ارسال شوند.وی درباره واردات غیرقانونی
ماشین های لوکس توضیح داد :اولین نهادی که به این
موضوع ورود کرد سازمان بازرسی کل کشور بود .در این
مورد ابتدا برخی مسئوالن منکر بودند اما بعد از ورود
رئیس جمهور  ،دولت اذعان کرد که از ناحیه مسئوالن
دولتی و غیردولتی در زمینه واردات خودروهای لوکس
تخلف هایی صورت گرفته اما تا این لحظه از ناحیه وزارت
صنعت و دیگر دستگاهها چیزی به قوه قضاییه منعکس
نشده است.سخنگوی دستگاه قضا افزود :در خصوص
تلفنهای همراه نیز اقدام شد و افرادی احضار و بازداشت
و برخی شرکتها هم پلمب شدند  .اسناد و مدارک به
دست آمده نیز نشانگر چند تخلف بزرگ در این حوزه
است.وی درباره گزارش اخیر رئیس جمهور توضیح داد:
ما درخواست دادیم که نسخه ای از گزارش رئیس جمهور
را به ما بدهند و االن از نهاد ریاست جمهوری چیزی به قوه
قضاییه واصل نشده البته توصیه مان این است که وی به
وزیر اطالعات تذکر دهند زیرا ایشان گفتند نباید به شدت
بامفسداناقتصادیبرخوردشوددرحالیکهانتظاراست
وزارت اطالعات در این زمینه پیشتاز باشد.
▪دو شرکت که برای وارد کردن کاغذ روزنامه بیش از ۲۰
میلیون یورو دریافت کردند

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با بیان این که در بحث

سکه و ارز برخی ثبت سفارش و ارز دریافت کردند اما
در خصوص موضوع ثبت سفارش خود هیچ گونه سابقه
فعالیتی نداشتند ،افزود :به عنوان مثال دو شرکت که دو
برادر هستند ۲۰ ،و چند میلیون یورو را برای وارد کردن
کاغذ روزنامه گرفتند آن هم در حالی که فعالیت آن ها در
این حوزه نبوده است   .در بازار خرید و فروش عمده ارز نیز
افرادی فعالیت دارند که نه صراف هستند و نه کارشان
این است ،اما به صورت بسیار گسترده و عمده سکه خرید
و فروش می کردند .بر اساس تحقیقات میدانی که اواخر
سال گذشته شروع شد ،به افرادی برخورد کردیم که اگر
چه در بازار صرافی ندارند اما مبالغ سنگینی را در طول
شبانه روز و هفته خرید و فروش می کنند و در ورود و خروج
ارز و سکه نقش دارند .برخی از این افراد با حکم قضایی و
توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.
▪سلطان سکه قبال با بانک مرکزی مرتبط بوده است

وی گفت :متاسفانه در سال های  ۹۱و  ۹۲هم افرادی
دستگیر شدند .از جمله کسی که در همین موضوع باز
هم دستگیر شد و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشته
اســت .این فرد حمید مظلومین و پسرش محمدرضا
مظلومین نام دارد که آن موقع هم دستگیر شدند و حکم
گرفتند اما بانک مرکزی به طور رسمی در دادســرا و
دادگاه گفت که این دالرها با هماهنگی ما در اختیارشان
قرار گرفته است .به همین دلیل  ،دادگاه اعالم کرد که
جرمی از این بابت مرتکب نشده اند .وی با بیان این که
یکی از بحث ها این است که آیا این مسئله مورد تایید بانک
مرکزی هست یا خیر؟ اظهار کرد :درباره یکی از افرادی
که تا روز دستگیری به گفته خودش  ۳۶مورد هر دفعه بین
چهار تا هفت میلیون دالر گرفته ،فردی در بانک مرکزی
گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است   .از این فرد
دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکی که به دست
آمده مشخص شده است ،این فرد و پسرش بیش از دو تن
سکه خرید و فروش کردهاند .در این پرونده پدر بازداشت
و پسر آزاد است.

▪گزارش مستند بیراهه به قاضی ارائه نشده بود

سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره مستند بیراهه و
حواشی آن اظهار کرد  :بسیار مایه تاسف است که افراد
یک جانبه به قضیه نگاه میکنند و احیانا منتقد هستند.
سوال این است که چرا افرادی به ارزشهای اسالمی و
عقاید مردم شهید پرور معتقد نیستند .غیرتشان کجا رفته
است؟ چرا خود را برهنه و نیمه برهنه میکنند تا خودشان
را در معرض دید قرار دهند .من کسی را ندیدم که این
طرف قضیه را محکوم کند .کسی ممکن است داخل
پیج خود اطالعاتی داشته باشد اما آن پیج بسته باشد
و کسی به آن دسترسی نداشته باشد این فرد میتواند
بگوید حریم خصوصی اما کسی که همه به صفحهاش
دسترسی دارند و تصاویری را منتشر میکند چه فرقی با
فضای حقیقی دارد؟ محسنی اژهای افزود  :وقتی خود را
در دیدهمگان قرار می دهد ،خالف شرع و قانون است و
باید با آن برخورد شود.
هر دستگاهی از قوه قضاییه تا دولت و دیگر دستگاهها
اگر در این زمینه کوتاهی کردهاند باید در پیشگاه خدا و
مردم عذرخواهی کنیم .از طرف دیگر با اشاعه دروغ سر
و صدا راه انداختند که این فرد بازداشت و شکنجه شده و
بسیاری از دروغهای دیگر در حالی که این شخص حتی
یک شب هم بازداشت نشده است که این مورد نیز بی وجه
نبوده است و شاید هم باید بازداشت می شده اما قضاوتی
درباره آن ندارم.
وی با بیان این که مستندی را که از صدا و سیما پخش
شد ،ندیدهام افزود :اما آن هایی که دیدهاند گفتند اسمی
از فرد برده نشده و چهره آن هم واضح نبوده است .البته
کسانی که قبال ایشان را می شناختند ممکن است او را
شناخته باشند و اگر مستندی برای پیشگیری ساخته
شده است تا جوانان مردم و خود افراد حواسشان جمع
باشد کار بدی نیست.
این افراد که حدود چهار نفر هستند به جز یک نفر ،مد نظر
دستگاه قضایی نبودهاند .وی افزود :اگر صدا و سیما برای
انظار با نیروی انتظامی و برای جلوگیری از آسیبهای

با اشاره به نارضایتی آمریکا و امضای یک توافق  4جانبه منتشر شد

▪دیدارهای امنیتی دوره ای ایران و پاکستان

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان سال گذشته میزبان همتای
پاکستانی خود بود .در آن دیدار ،تفاهمی بین دو کشور امضا شد که
ارزیابی این توافق ،یکی از محورهای سفر سرلشکر باقری است .در هفته
های گذشته دیدارهای مقامات عالی رتبه پاکستان با مقامات کشورمان
شدت یافته است .در آخرین دیدار ژنرال بالل اکبر رئیس ستاد ارتش
پاکستان ابتدای تیرماه به تهران آمد و با سردار سالمی جانشین فرمانده
سپاه دیدار کرد که در این دیدار بر «توسعه همکاری ها برای تشکیل یک
جبهه واحد و هماهنگ ضد چالش های منطقه ای » تأکید شد .تهدیدات
امنیتی مشترک ،مهم ترین موضوع مطرح شده در آن دیدار بود .دو
ماه پیش دادستان کل پاکستان هم به ایران آمد که اتفاق ًا موضوعات
امنیتی یکی محورهای طرح بحث شده در دیدارهای اشتر اوصف علی،
دادستان کل پاکستان بود.
▪نارضایتی آمریکا از تشکیل ائتالف ایران ،روسیه ،چین و پاکستان

هفته گذشته روسیه از برگزاری یک نشست اطالعاتی سطح باال در
پاکستان با حضور مقامات امنیتی ایــران ،چین ،روسیه و پاکستان
برای غلبه بر مسئله داعش در افغانستان خبر داد .به گزارش ایسنا
روزنامه انگلیسی زبان نیشن چاپ پاکستان به نارضایتی آمریکا از عدم
حضور در ائتالف چهارگانه فوق اشاره کرد .به نوشته این روزنامه بیلی
هاتشیسون ،سفیر آمریکا در ناتو در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد گفته

▪متهم ردیف سوم پرونده ثامن الحجج از زمان تشکیل
این پرونده ،نبوده است

محسنی اژ های دربــاره ابهامات پرونده موسسه مالی
و اعتباری ثامنالحجج و خبر فــرار متهم ردیــف سوم
اظهار کرد :متهم ردیف سوم از زمان تشکیل این پرونده،
نبوده است و هیچ وقت هم در دادســرا حضور نداشته ،
کیفرخواست او نیز غیابی صادر شده است.
وی افزود :از ابتدای ماجرا به این فرد دسترسی نداشتیم
و نمیدانیم در داخل کشور است یا در خارج از کشور .اما
در خصوص بانک مرکزی و ابهاماتی که وجود دارد بارها
گفتهایم که این شرکت تعاونیها در زمان وزارت تعاون
که هنوز ادغام نشده بود در وزارت کار مجوز گرفتند و
وزارتخانههای جایگزین به این مجوزهای صادر شده
نظارت نکردند .بیش از هزار مورد مجوز در آن زمان صادر
شده است اما همه فعالیت را شــروع نکردند .تعدادی
برخالف مجوزی که داده شده بود که آن هم تاسیس
شرکت تعاونی بود نه موسسه مالی و اعتباری ،فعالیت
خود را آغاز کردند و این موسسات حق سپرده گرفتن از
مردم را نداشتند.
وی افــزود :در همین پرونده ثامنالحجج یک میلیون و
 267هزار نفر حساب سپرده داشتند که بسیاری تسویه
شده و حدود پنج هزار نفر باقی مانده و بانک مرکزی از
دیروز قرار بود مبالغ یک میلیاردی را پرداخت کند.

نامه های رئیس مجمع تشخیص به دبیر
شورای نگهبان درباره خطرات «پالرمو»

ابعاد جدید از ائتالف امنیتی ضد داعش در شرق
با گذشت پنج روز از انتشار خبر نشست امنیتی  -نظامی ایران ،روسیه،
چین و پاکستان برای مقابله با داعش در افغانستان ،برخی منابع خبری
جزئیات بیشتری از این نشست را که دستگاه اطالعاتی روسیه اعالم
کرده در اسالم آباد برگزار شده بود ،منتشر کرده اند .همزمان رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در نخستین سفر عالی ترین مقام
نظامی ایران به پاکستان طی چهار دهه گذشته ،وارد اسالم آباد شد
تا در سفری سه روزه با مقامات سیاسی و نظامی این کشور دیدار کند.
به گفته سردار قدیر نظامی معاون روابط خارجه و بین الملل ستاد کل
نیروهای مسلح ،موضوعات مرزی ،مسائل دوجانبه و موضوعات جهان
اسالم از جمله مهم ترین محورهای دیدارهای سرلشکر محمد باقری با
مقامات پاکستانی است.

آینده این اقدام را انجام داده و اسم نبرده و تصویری را
نشان نداده است چه اشکالی دارد؟ آن هایی که میگویند
اشاعه فحشا بوده است آیا آن فحشا نیست که آن فرد خود
را در معرض دید دیگران قرار می دهد؟ وی تصریح کرد:
این که این فرد متهم است یا خیر یا پرونده قضایی دارد یا
نه و این که آیا بدون اذن قاضی اجازه نشان دادن تصویر او
فرض قابل شناسایی بودن برای مردم) وجود دارد یا
(به ِ
خیر و این که آیا اقدام صورت گرفته در آن مستند با اجازه
دستگاه قضایی بوده یا خیر ،باید بگویم قاضی پرونده
وقتی موضوع به دست اش میرسد از معاونت اجتماعی
ناجا میخواهد تا با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه در
این باره اقدامی برای آگاهی بخشی مردم انجام دهد که
البته در این جا موضوع به مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم
نمیشود و مرکز رسانه را در ساخت چنین مستندی
دخالت نمیدهند و گزارش کار هم به قاضی پرونده ارائه
نمیشود .وی تاکید کرد :اگر اسم و عکس را بیان کردند،
صحیح نیست.
ما بر اساس قانون چنین اجاز های نداریم که تا پایان
بررسی پروند هها ایــن اتفاق بیفتد .وی همچنین
دربــاره پرونده معوقات بانکی خاطرنشان کــرد :از
حدود  ۴۰تا  ۵۰نفری که میزان معوقاتشان از هزار
میلیارد تومان تا  ۶۰۰میلیارد تومان بود (البته با
محاسبه جرایم شان) برخی مدتی در بازداشت بودند
و پس از آن با بانک صحبت شده و ترتیبی داده شده
تا بدهیخود را پرداخت کنند که بخشی را دادند
وبخشی را وکالت برای فروش دادند اقدامات ثبت
هم در این سال از همه سال های گذشته بیشتر بود.
 ۳۴۰۰میلیارد تومان از معوقات از طریق اجراییات
ثبت وصول شده است.

است« :روسیه و ایران به هیچ وجه در این زمینه کمک نخواهند کرد».
▪جزئیات جدید از نشست ائتالف  4گانه در اسالم آباد

هدف از این نشست جلوگیری از ورود تروریستهای داعش از عراق و
سوریه به افغانستان اعالم شده است .بر این اساس ،کشورهای حاضر
در نشست ،توافق کردند تا به اشتراک اطالعات بپردازند .سرگئی
نارشان ،نماینده روسیه در این نشست گفت که براساس آمارهای آژانس
اطالعاتی روسیه ،حدود  10هزار تروریست داعشی به صورت عملی در
 9والیتافغانستانفعالهستندوایندرحالیاستکهدولتکابلگفته
است ،تعداد آن ها بیش از  2000تن نیست .به گزارش ایسنا به نقل از
این روزنامه پاکستانی آن گونه که روسای سرویسهای مخفی داخلی و
خارجی روسیه اعالم کردهاند ،بین نمایندگان تهران ،اسالمآباد ،مسکو
و پکن ،توافقنامهای نیز برای مشارکت در مسائل افغانستان امضا شده
است 18 .اردیبهشت ماه گذشته فرجی راد مدیرکل شورای راهبردی
روابط خارجی به صورت غیرمستقیم به ائتالف ایران ،روسیه ،چین و
پاکستان اشاره و تاکید کرد  ،باید گفتوگوهای چهارجانبه پاکستان،
ایران ،چین و روسیه تقویت شود.
▪کمال خرازی :نشستهای تبادل اطالعات بین ایران ،پاکستان،
چین ،روسیه و کشورهای آسیای میانه به صورت مرتب برگزار شود

همزمان با این تحوالت کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط
خارجی کشورمان در چین درباره ادامه انتقال داعش به افغانستان
هشدار داد .کمال خــرازی که در هفتمین مجمع جهانی صلح پکن
سخنرانی می کرد ،گفت :با توجه به این که در راهبرد امنیت ملی آمریکا
کشورهای چین ،روسیه و ایران تهدید علیه این کشور تلقی شدهاند،
افزایش اقدامات تروریستی داعش را باید مسئلهای جدی قلمداد کرد.
وی با اعالم این که بر اساس اطالعات موثق ،امروز گروههای تروریستی
پس از شکست در سوریه و عراق ،به نقاط دیگر بهویژه افغانستان و شمال
آفریقا هدایت میشوند ،افزود :از آن جا که حضور داعش در افغانستان
بهشدت رو به افزایش است ،ضروری است بهصورت مرتب نشستهایی
برای تبادل اطالعات و مقابله با این پدیده شوم بین ایران ،پاکستان،
چین ،روسیه و کشورهای آسیای میانه برگزار و برای اقدامات هماهنگ
و مشترک در مبارزه با آن برنامهریزی شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو نامه به دبیر شورای نگهبان نتایج بررسی
های هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام دربــاره برخی
تبعات و خطرات الحاق به کنوانسیون پالرمو را اعالم کرد .به گزارش مهر آیت ا...
هاشمی شاهرودی در یکی از این نامه ها با اشاره به تبعات الحاق ایران به کنوانسیون
سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون
پالرمو ،تأکید کرده است :ارائه و افشای اطالعات مالی و اقتصادی در شرایط تحریم،
آسیبپذیری کشور را افزایش می دهد .آیت ا ...هاشمی شاهرودی در این نامه افزوده
است« :بنای اصلی این نوع همکاری ها ،مبادله اطالعات بین کشورهای عضو است.
در شرایط کنونی کشور ،انتقال اطالعات به ویژه اطالعات مالی و اقتصادی باعث می
شود که آسیب پذیری کشور به ویژه از حیث وضع تحریم های جدید و مسدود شدن
مسیر دور زدن تحریم ها ،افزایش یابد .این موضوع نه تنها توسط تجربیات قبلی کشور
تایید می شود بلکه با الگوهای علمی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیز قابل اثبات است».
همچنین به نوشته رئیس مجمع تشخیص مصلحت ،مصوبه مجلس شورای اسالمی
ابهاماتی دارد که امکان سوء استفاده از آن ها علیه امنیت و منافع ملی وجود دارد؛ از
جملهاینکهبراساسماده 19کنوانسیونوین،امکانپذیرشقطعیشروطپنجگانه
مصوب مجلس شورای اسالمی مندرج در ماده واحده نامعلوم و مبهم است.در بخش
دیگری از این نامه تأکید شده که «باز بودن نظام اقتصادی و تجاری ،باعث افزایش
ضربه پذیری اقتصادی و تجاری کشور می شود .با توجه به این مراتب ،مواد مختلف
کنوانسیون پالرمو که مورد اشاره قرار گرفته اند ،با بند  ۲۲سیاست های کلی اقتصاد
مقاومتی ،به ویژه در زمینه کاهش آسیب پذیری از تحریم های خارجی ،مغایرت
دارند 4 ».الیحه «اصالح قانون مبارزه با پول شویی»« ،اصالح قانون مبارزه با تامین
مالی تروریسم»« ،الحاق به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» و
«الحاقبهکنوانسیونسازمانمللبرایمقابلهباجرایمسازمانیافتهفراملی"پالرمو"»
از جمله لوایحی است که مرتبط با موضوع  FATFمطرح شده است .از این چهار مورد،
دو الیحه نخست که به دنبال اصالح قوانین داخلی است به تصویب رسیده و راهی
شــورای نگهبان شده اســت ،مــورد سوم با توجه به
اعتراضات و انتقادات گسترده کارشناسان
از تاریخ  ۲۰خــرداد به مدت دو ماه در مجلس
مسکوت مانده تا سرنوشت مذاکرات برجامی با
اروپاییها مشخص شود و در نهایت ،الیحه چهارم
نیز پس از تصویب مجلس ،در شورای نگهبان
بررسی شده است.

سردار اشتری :نباید اجازه دهیم موضوعات اجتماعی به سمت امنیتی شدن برود
فرمانده ناجا گفت :در کشور پویایی و آزادی وجود دارد
و برخالف ادعای برخیها که میگویند آزادی نداریم
همه گروهها آزاد هستند ولی ما نباید اجازه دهیم که
موضوعات اجتماعی به سمت امنیتی شدن پیش رود
که الزمهدست یابیبهاین مهمافزایشقدرتپیشبینی
اجتماعی است .به گزارش تسنیم سردار حسین اشتری
در چهاردهمین نشست روســای پیشگیری ناجا با

اشاره به اهمیت جایگاه پلیس پیشگیری در میان دیگر
پلیسهای تخصصی اظهار کرد :بایداشراف اطالعاتی
ما باال رود مثال اگر قرار است اتفاقی عمرانی یا تقسیمات
کشوری در یک روستا یا شهر اتفاق بیفتد اگر بدانیم
که این اقدامات باعث نگرانی مردم میشود ،طبیعتا
میتوانیم از بروز اتفاقات بعدی جلوگیری کنیم و اجازه
وقوع چنین اقداماتی را ندهیم.
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ضرورت نگاه مدرسه ای
به دهه کرامت
دهه کرامت رفتن به گذشته نیست ،بلکه نگاه به امروز و
حتی فردا و فرداها دارد .خوانش امروزی از سبک زندگی
امامی است که همیشه امام بر زمان و زمین است و نگاه و
کالمش -بی آن که غباری بر آن بنشیند -نو و حدیث می
ماند .تامل در سلوک دختری است که عصمت را معنایی
ِ
فاطمه پیامبر را خاطره ای ماندگار .فرصتی
ناب است و
است  10روزه که می توان زاد و توشه معرفتی یک ساله را-
به عنوان فصلی از عمر -برداشت .برای این هم باید برنامه
نوشت و برای خود « ساعت سلوک» تعریف و با خواندن
درس های والیت واحادیث رضوی ،راه خود را برای رفتن
به فرداهای روشن هموار کرد.
ما نباید بگذاریم که دهه کرامت در  10برگ تقویم خالصه
و در روز یازدهم هم تمام شود .این کفران عملی حقیقتی
است که می خواهد مارا به همه حقوق انسانی مان برساند.
ما باید کرامت آموزی و معرفت اندوزی را از اولین روز دهه
آغاز کنیم و به پایان هرگز نباید باور داشته باشیم مگر این
که این پایان به مثابه نقطه ای باشد که ما را به اول خط
هدایت می کند .ما باید با تعریف دهه کرامت به عنوان«
سال معرفتی» برای خود ،به یک طرح مشخص برسیم به
این شیوه که در هر گردش ساالنه ،بتوانیم حداقل به اندازه
یک کالس ،باالتر برویم .یعنی نگاه مدرسه ای داشته باشیم
به معارف والیت و عصمت.
با این نگاه است که می توانیم روز به روز بزرگ و بزرگ تر
شویم واال اگر فقط دهه کرامت را یک مناسبت تقویمی یا
مناسکی شعاری بدانیم ،شاید چند ساعتی ،احساس را
فرح ناک کند اما قطعا به فربهی جان نخواهد انجامید که
جهانی را به معرفت و عمل برانگیزد .عمل ،مثل احساس
نیست که به اشاره ای ،به صاعقه ای برانگیخته شود و خیلی
زود هم به پایان برسد.نقشه راه می خواهد عمل .همانی که
امام رضا(ع) در قالب حدیث ،نشانه هایش را در جغرافیای
زندگی به پا کرده اند .نشانه هایی که اگر بدان چشم داشته
باشیم و چشمه هایش را در زندگی جاری کنیم ،ما را به
هدف خواهد رساند .من بر این عقیده مومنم که هر حدیث
در حوزه ای می تواند دست ما را بگیرد و حدیث دیگر در
عرصه ای تازه راه را بنمایاند .با عمل به این حدیث هاست
که هم به «نوسازی ایمان» میرسیم و هم به« تازه شوندگی
جان ».این پاره های نور وقتی تجلی بیابد ما را به کشف
حقیقت های وجودی خود می رساند و با آن خود بهشتی
آشنا میکند که در غبار غفلت ها گرفتار آمده است .آن
خوانش و این دانش و بینش قطعا ما را به غیرت برخواهد
انگیخت تا آن« خود بهشتی» را دگر باره جال دهیم و روشن
است که اگر « خود بهشتی» ما پا به عرصه بگذارد ،جامعه
نیز شکوه جنت خواهد یافت .دوزخی که گاه در جامعه با
آن مواجه می شویم از آن روست که غبار ها میان آن خود
و ما دیوار کشیده اند واال در جامعه مومن و بیدار نباید این
همه نابه سامانی باشد .این همه بداخالقی و بدگفتاری و
بد رفتاری نتیجه غفلت از آن خود بهشتی است که باید در
دهه کرامت ،طرحی نو در اندازیم و آن دیوار را براندازیم تا
جهان رستگاری شود.
زندگی ما حیات طیبه و جامعه ما
ِ

...
گزارش

قاسمی :فرزندان ظریف در ایران زندگی
می کنند و تابعیت خارجی ندارند

سخنگوی وزارت امــور خارجه با تکذیب شایعه تابعیت
خارجی فرزندان ظریف ،خبر دریافت  2500مجوز اقامت
در خالل مذاکرات برجام را نیز دروغ محض خواند .به
گزارش میزان ،بهرام قاسمی در پاسخ به سؤالی درباره
شائبه دوتابعیتیبودنفرزندان برخی مسئوالن و همچنین
فرزندان دکتر ظریف گفت :به سبب آشنایی و همکاری
نزدیک با دکتر ظریف به ضرس قاطع میگویم که فرزندان
وی در ایران زندگی و کار میکنند و تابعیت خارجی ندارند.
دربــاره دیگران نیز من صالحیت قضایی و امنیتی برای
اظهارنظر ندارم.
▪اخذ  2500مجوز اقامت آمریکا در خالل مذاکرات
برجام دروغ محض بود

وی افزود :آن چیزی که در خبرها آمده بود مبنی بر این که
در خالل مذاکرات برجام ،تفاهمی ناظر بر دریافت ۲۵۰۰
مجوز اقامت میان ایران و آمریکا منعقد شد ،دروغ محض بود
و به شدت آنرا رد میکنم .هیچ گونه مذاکرهای از سوی تیم
مذاکرهکنندههستهایدربارهاینموضوعودیگرموضوعات
مشابه با آن در خالل مذاکرات منتهی به برجام صورت
نگرفت و اصوال چنین موضوعی هیچ ارتباطی نه با برجام
داشت و نه در دستور کار بود و نه به هیئت مذاکره کننده
ربطی داشــت .قاسمی همچنین دربــاره شایعات مربوط
به سلب تابعیت فرزندان مسئوالن که در برخی رسانه ها
مطرح شده بود ،تأکید کرد :منبع شایعاتی از قبیل موضوع
ذکر شده ،سایتهای معاند هستند و هیچ منبع موثقی
این موضوع را اعالم نکرده است .من بدون آن که بخواهم
کسی یا گروهی را تطهیر کنم ،تاکید دارم که چنین آماری
از فرزندان مسئوالن ایرانی ساکن آمریکا اصال با واقعیت
تطبیق ندارد و این قبیل خبرسازیها و دروغ پردازیها را
باید در چارچوب همان جنگ روانی تفسیر کرد.
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