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انعکاس
••سایت  598نوشت  :سرهنگ خاتمی معاون اجتماعی
پلیسمرزبانیدربارهشایعهممنوعالخروجیولیا...سیف
رئیس سابق بانک مرکزی اظهار کرد :هیچ دستوری مبنی
بر ممنوع الخروجی رئیس سابق بانک مرکزی به مرزبانی
ابالغ نشده است.
••عصرخبر مدعی شــد :در آخرین گمانه زنی ها برای
معرفی وزیر کار و رفاه اجتماعی ،نام غالمرضا شریعتی
استاندارجوانخوزستانهممطرحشدهاست.بااستقبالی
که جامعه و نخبگان از وزارت آذری جهرمی داشتند ،حاال
دولت گزینه جوان را هم برای تصدی وزارت کار در نظر دارد
و گویا شریعتی  ۴۵ساله از فردا جلساتی در دولت دارد.
پیشتر از جمشید انصاری معاون رئیس جمهور ،نهاوندیان،
مرتضی بانک ،تقوینژاد و نوربخش به عنوان گزینه های
پیشنهادی ،نام برده شده بود.
•• جــهــان نــیــوز نــوشــت « :محمدباقر نــوبــخــت» پست
سخنگویی دولت را ترک کرد تا در دیگر سمت خود یعنی
ریاست سازمان برنامه و بودجه باقی بماند .درواقع مردم و
کارشناسان منتظر تغییر در تیم اقتصادی دولت بودند اما به
جای تغییر در تیم اقتصادی وضعیتی به وجود آمد که یکی از
کلیدیترین پستها در زمان بحران اقتصادی یعنی سمت
سخنگویی خالی ماند و دولت سکوت پیشه کرده بیشتر
در این برهه ساکت ماند.البته در این برهه زمانی انتخاب
سخنگو تنها مالک نیست و کسی باید در این پست قرار
بگیرد که بتواند مردم را به فعالیتهای دولت امیدوار سازد.
••رجا نیوز نوشت :سایت «دیپلماسیایرانی» ،که نزدیک
به صادق خرازی ،مشاور ارشد رئیس دولت اصالحات است
با انتشار مطلبی با عنوان «آیا روحانی تمام شده است؟» به
انتقاد از سیاست های دولت تدبیر پرداخته و مشکالت
امــروز اقتصادی را ناشی از بی تدبیری حسن روحانی و
وزیرانش دانسته است.
••خبرآنالین نوشت  :مهناز افشار از اینکه یکی از مسئوالن
کشوردربارهشایعاتمطرحشدهدربارههمسرشتوضیحاتی
ارائــه داده و ارتباط او را با موضوع شیرخشکها تکذیب
کرده است ،قدردانی کرد .مهناز افشار به اظهارنظر یکی از
مسئوالن هالل احمر درباره شایعاتی که درباره همسرش
مطرحشدهاست،واکنشنشانداد.اودراینستاگرامنوشت:
«خدا رو شکر که باالخره یک آدم شریف پیدا شد که اصل
پرونده رو برای همه اعالم کنه .خدا خیرتون بده».
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گام مهمدرتعیین رژیمحقوقیخزر

تازههای مطبوعات
••آرمــان  -کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری
اماکن ورزشــی کشور تاکید کرد :مسیر جدا برای ورود
بانوان به ورزشگاه آزادی پیش بینی شده است تا اگر روزی
مجوز ورود داده شد این جداسازی در کمتر از دو ماه اجرایی
شود .با تمهیداتی که در نظر گرفته شده در حداقل زمان
ممکن این کار انجام می شود .اقدامات الزم در خصوص
تصحیح سیستم بلیت فروشی ،گیتهای ورودی ،سیستم
امنیتی و چهره نگاری در حال انجام است.
••جوان – این روزنامه در گزارشی با عنوان « 90در آفساید
فرهنگ تماشاگران» نوشت :اگر برنامههایی مثل 90در
ترویج ،تبیین و تشویق مراعات اخالق و فرهنگ در بین
تماشاگران وظایف خود را میشناختند ،شاهد بروز و ظهور
نوشتههای تجزیهطلبانه ،نژادپرستانه و حتی فحاشیهای
جنسی و رکیک نبودیم! پرداختن به حواشی باز یها یا
دعواهای صورتگرفته یک اقدام کام ً
ال پوپولیستی و زرد
صرف ًا بــرای افزایش تعداد مخاطبان آن برنامههاست.
رویکردهای ضدفرهنگی و حتی ضداخالقی این گونه
برنامهها در کنار پرداختن به حواشی مسابقات جهت
افزایش نرخ و قدرت چانهزنی ،نمونهای از جمع اضداد
است که تنها قربانی آن ها فرهنگ است.
••فرهیختگان  -به گفته فریال مستوفی ،رئیس مرکز
سرمایهگذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران ،این که گفته
میشود قراردادهای فاینانس با کشورهای اروپایی لغو
شده اشتباه است؛ چراکه بهجز دو کشور اتریش و دانمارک
که قرارداد آن ها نیز هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است،
ایران با هیچ کشور اروپایی دیگری قرارداد فاینانس نداشته
که اکنون در آستانه لغوشدن باشد.
••ابتکار  -هاشمزایی نماینده مردم تهران در مجلس در
مصاحبه با این روزنامه گفت :در شرایط مناسب باید از
رئیسجمهوری سؤال کرد و پرسید عواملی که مانع تحقق
وعدههای انتخاباتی او درباره به کارگیری زنان در کابینه،
رفــع حصر و حتی وعــده ممانعت از فیلترینگ میشود
چیست .باید از او بخواهیم در این باره شفافسازی کند.
••آرمــان  -بهتازگی کمپینی علیه پزشکانی که مالیات
نمیدهند در شبکههای اجتماعی به راه افتاده است .این
پزشکانمعموالدرمطبخودکارتخوانندارندوحقویزیت
را نقدی دریافت میکنند تا برآورد درآمد و مالیات از طریق
بررسی واریزی بانکی مشخص نشود .در این کمپینها اسم
پزشکانی که در مطب خود کارتخوان ندارند و هزینه ویزیت
را نقدی میگیرند ،اعالم عمومی میشود.
••وطن امروز -این روزنامه اعالمنظر شورای نگهبان درباره
«الیحه اصالح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را با
تیتر «تأیید نسخه داخلی» منتشر کرد.
••آرمان  -سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت خبر
از تعیین وقت محاکمه رویانیان مدیر عامل سابق باشگاه
پرسپولیسداد.سیدحمیدرضاحسینیدرخصوصآخرین
وضعیت پرونده رئیس سابق ستاد مدیریت حمل و نقل و
سوخت با اتهام تخلفات مالی اظهار کرد :پرونده این فرد
تعیین وقت شده و تا پایان تابستان محاکمه خواهد شد.
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سهمکشورها درمذاکرات بعدی مشخص میشود

ادیب -باالخره بعد از  21سال سند حقوقی بهره برداری
از دریای خزر در حالی توسط سران پنج کشور ساحلی این
دریاچه امضا شد ،که علی رغم مشخص شدن موضوعات
مهمی مانند حوزه کشتیرانی و برداشت از منابع طبیعی و
نحوه فعالیت نظامی در دریا ،دو موضوع مرز دقیق آبی هر
کشور و سهم آن ها از بستر دریا ،بالتکلیف ماند تا مذاکرات
بیشتر کشورها تکلیف این دو حوزه مهم را مشخص کند.
رحیمپور معاون سابق وزارت خارجه در امور آسیا پیشتر
به روزنامه خراسان گفته بود« :موضوع مرز و سرزمین
ممکن است هیچ گاه امضا نشود و حتی  50سال به طول
بینجامد ».چنان که در اعالمیه تفسیری وزارت خارجه
کشورمان که بالفاصله بعد از انتشار کنوانسیون رسانه
ای شد ،تصریح شده است« :در کنوانسیون ،رژیم حقوقی
دریای خزر ،محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛
این کار باید متعاقبا و طی توافق بین طرفهای مربوط
انجام شــود ».به هر حال در سندی که دیــروز روحانی،
پوتین ،نظربایف ،علی اف و بردی محمداف در پنجمین
نشست رؤســای جمهور ایــران ،روسیه ،ترکمنستان،
آذربایجان و قزاقستان ،امضا کرده اند ،موضوعات مهمی
مانند نحوه کشتیرانی ،ماهیگیری ،محیط زیست،
تحقیقات و پژوهش ،امنیت ،انتقال خطوط نفت و گاز
از بستر ،حوادث غیرمترقبه ،عبور کشتیهای جنگی،
موافقتهایامنیتیوهمچنینقاچاقانسانوموادمخدر
تعیین تکلیف شده است .اجرای این کنوانسیون زمانی
آغاز می شود که هر پنج کشور اسناد تصویب آن در پارلمان
های خود را به قزاقستان بسپارند.
▪تاکید بر وضعیت خاص ساحل ایران

به نظر می رســد درج یکی از بندهای کنوانسیون خزر،
نخستین پیروزی حقوقی ایــران به شمار می رود؛ چه این
که در ابتدای این کنوانسیون بندی تصریح شده که ممکن
است در ادامه دست ایران را برای گفت و گو پر کند .با توجه به
شکل ساحل کشورمان در دریای خزر(مقعر بودن ساحل در
جنوب) ممکن بود در ادامه ایران نتواندبه واسطه این شکل
ساحلدرتعیینمرزوسهمازخزر بهصورتبهینهایاستفاده
کند که این موضوع در اعالمیه تفسیری ایران اشاره شده
است.درایناعالمیهتأکیدشدهکهاشارهابتدایکنوانسیون
ناظر به شرایط ویژه ایران است .در ابتدای کنوانسیون قید
شده که «چنان چه شکل ساحل ،یک کشور ساحلی را در
تعیین آبهای داخلیاش آشکارا در وضعیت نامساعدی
قرار دهد ،این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور
دست یابی به تفاهم میان تمامی طرفها مدنظر قرار خواهد
گرفت».همینموضوعدرسخنرانیرئیسجمهورکشورمان
هم در اجــاس دیــروز تصریح شد .این مسئله از آن جهت
اهمیت دارد که به گفته کارشناسان ،سواحل مقعر موجب
میشود که در صورت تقسیم بندی با فرمول های متداول
جهانی و تعیین خط مبدأ ،ایران متضرر شود .اما با اضافه
شدن این بند ،قدرت چانه زنی ایــران بیشتر شده و دست
ایران نیز برای تفسیرهای دیگر باز است .در نامه دیروز ظریف
که همزمان با انتشار این کنوانسیون خطاب به همتایانش در
چهار کشور دیگر نوشته شده ،تاکید شده است « :بند سوم

از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم در ماده یک
کنوانسیون رژیــم حقوقی دریــای خزر به وضعیت ساحل
جمهوری اسالمی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف
از نگارش این بند ،مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه
ایران بوده است .به عالوه ،همان گونه که در کنوانسیون رژیم
حقوقی دریای خزر تصریح شده است ،روش تعیین (ترسیم)
خطوط مبدأ مستقیم باید در یک موافقت نامه جداگانه میان
ِ
ذیربط کنوانسیون معین شود».
همه طرف های
▪روحانی :مذاکرات برای تحدید حدود و تعیین شیوه
خطوط مبدأ ادامه یابد

رئیس جمهور کشورمان روز یک شنبه در اجالس سران
کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان با بیان این
که امــروز دریــای خزر ،به عنوان منطقه ای بسیار مهم و
راهبردی ،کانون دوستی ،همکاری و همگرایی بین دولت
ها و ملت های آن است ،افزود :اکنون این منطقه به الگویی
موفقبرایتضمینصلح،ثبات،دوستی،حسنهمجواری
و پیشرفت تبدیل شده و این اجالس یک گام دیگر در جهت
همگرایی بیشتر در منطقه است که باید با برداشتن گام
های دیگر تقویت شود .دکتر حسن روحانی افزود :از این
رو مذاکرات برای تفاهم نهایی به ویژه در زمینه «تحدید
حدود» و «تعیین شیوههای ترسیم و تعیین خطوط مبدأ»
باید ادامــه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکره
کنندگان پنج کشور بتوان به تدوین موافقتنامههای
جداگانهای در زمینه های فوق دست یافت.
▪پوتین :کنوانسیون خزر غیرقابل قبول بودن حضور
نظامی قدر تهای فرامنطقهای در منطقه را تضمین
میکند

در ایــن اجـــاس رئــیــس جمهور روســیــه تاکید کــرد:
کنوانسیون حقوقی دریــای خزر اصــول همکار یهای
نظامی و سیاسی کشورهای حاشیهای را تعیین کرده
که استفاده صلح آمیز از دریــای خزر و غیرقابل قبول

خبر مرتبط

مذاکرات پوتین و روحانی در قزاقستان
روحانی با همتای روس خود در قزاقستان دیدار کرد .رئیس جمهور در دیدار پوتین همکاریهای مشترک ایران و
روسیه در دریای خزر را به نفع دو ملت دانست و گفت :همکاریهای دوجانبه و چند جانبه ایران و روسیه در مسائل
مختلف منطقه ای و بین المللی از جمله در زمینه امنیت منطقه ای و مبارزه با تروریسم داعش در سوریه آثار مثبتی
در منطقه به دنبال داشته است و باید این همکاری ها تا ریشه کنی کامل تروریسم ادامه یابد .والدیمیر پوتین رئیس
جمهور فدراسیون روسیه هم در این دیدار با اشاره به روابط روبه گسترش دو کشور در زمینههای گوناگون تاکید
کرد :مسکو آماده توسعه هرچه بیشتر روابط و مناسبات با تهران در زمینه های مورد عالقه دو طرف و در جهت منافع
مشترک است .پوتین همچنین برجام را توافقی بین المللی و مهم دانست و با اشاره به ضرورت تالش در جهت حفظ
و استحکام برجام از سوی همه طرفها پس از خروج یک جانبه آمریکا از آن ،بر ادامه رایزنیها و همکاری مسئوالن دو
کشور درباره حل و فصل مسائل و موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.

بودن حضور نظامی قدرتهای فرامنطقهای در منطقه
را تضمین میکند .بر اساس بیانیه ای که رؤسای جمهور
پنج کشور ساحلی دیروز امضا کردند ،بین دولتهای
خزر موافقت نامه های دیگری امضا شده که موافقت نامه
حمل و نقل ،موافقت نامه درباره همکاریهای تجاری
و اقتصادی ،موافقت نامه پیشگیری از حوادث ،پروتکل
مبارزه با جرایم سازمان یافته ،پروتکل مبارزه با تروریسم
و همچنین پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی از
جمله این موافقت نامه ها هستند.سران پنج کشور دریای
خزر در بیانیهای که در پایان نشست مشترک خود در
قزاقستان منتشر کردند ،ضمن برشمردن طیف گسترده
ای از توافقات در حوز ههای مختلف از جمله سیاسی،
اقتصادیوامنیتیباهدفتقویتهمکاریهایمشترک،
تاکید کردند :دریای خزر دریای صلح ،همدلی ،حسن
همجواری و همکاریهای مؤثر بینالمللی است.

است که سهم  ۵۰درصــدی ایــران به  ۱۱درصــد سقوط
کــرده؟! آیا ترکمانچای دیگری در راه است؟ به گزارش
خبرآنالین ،صادقی خطاب به مــردم گفتهاست :مردم
بدانید! نمایندگان مجلس اصال در جریان توافقات پشت
پرده نیستند .یوسفیان مال نماینده آمل هم که اظهارنظر
اخیرش دربــاره گم شــدن  9میلیارد دالر دیــروز توسط
اژهای تکذیب شد ،در گفت و گو با خانه ملت مدعی شد :در
سالهای پیش صحبت از تقسیم تمام مساحت دریای خزر
بین کشورهای ساحلی بود هرچند جمهوری اسالمی این
روش تعیین رژیم حقوقی را منصفانه نمیدانست ،با این
شیوه سهم ایران حدود  18درصد میشود اما متاسفانه
کارشکنی برخی از کشورهای همسایه و دخالت بیگانگان
سبب شده تا صحبت از تقسیمات جدید شود به نوعی که
سهم ایران  13درصد شود .وی افزود :در تاریخ کشورمان
هنوزعهدنامهترکمانچایو 1919فراموشنشدهبنابراین
نباید اجازه تکرار عقد چنین عهدنامه هایی داده شود.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد :برخی
گمانه زنی ها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح
نیست چرا که اساسا کنوانسیونی که به امضای سران پنج
کشور ساحلی خزر می رسد چارچوب های کلی همکاری
ها و اصــول اساسی مربوط به رژیــم حقوقی دریــای خزر
را تعیین میکند .این اظهار نظر بهرام قاسمی در حالی
است که محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دیروز
در توئیتی با بیان این که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی
دریــای خزر در هالهای از ابهام است ،پرسید :آیا راست

▪فالحت پیشه :رژیم حقوقی خزر ،تغییر در مرزهاست
و باید در مجلس تصویب شود

▪اولین بازتاب های داخلی در کشور

فراخبر

مهم ترین نکات کنوانسیون خزر چه بود؟
در بندهای  6و  7ماده سوم کنوانسیون به صراحت بر حضور نداشتن نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر اشاره
شده و سپس هر یک از کشورها از در اختیار قرار دادن قلمروی دریا به دیگر دولتها برای ارتکاب تجاوز علیه یکی
دیگر از کشورها ،منع شده اند .بر اساس ماده  ، 5دریای خزر به چهار بخش «آبهای داخلی ،آبهای سرزمینی،
مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک» تقسیم میشود که هر کدام از این چهار قسمت احکام خاص خود را خواهد
داشت .البته بالفاصله در ماده بعد توضیح می دهد که تعیین حدود آبهای داخلی و سرزمینی بین کشورهای خزر با
توافقاتبعدیانجامخواهدشد.همچنیندرماده 8تکلیفاصلیتریناختالفبینکشورهایخزربهتوافقاتبعدی
موکول و تصریح شده است« :تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخشها باید از طریق توافق بین کشورهای با
سواحل مجاور و مقابل به عمل آید ».بر اساس ماده  9هر طرف در مجاورت آبهای سرزمینی ،یک منطقه ماهیگیری
به عرض 10مایل دریایی را تعیین خواهد کرد که می تواند در آن اقدام به ماهیگیری و استفاده از منابع زنده دریا کند.
مطابق ماده  11هرگونه اقدام نظامی اعم از رزمایش یا حتی شناورسازی ادوات نظامی ،در محدوده فراتر از آب های
سرزمینی هر کشور ممنوع است .بر اساس ماده 19هر پنج کشور برای ادامه مذاکرات چه درباره اجرای کنوانسیون
و چه درباره تکمیل یا اصالح آن ،رایزنیهای منظمی در سطوح عالی خواهند داشت که حداقل یک بار در سال به طور
چرخشی در یکی از کشورهای ساحلی برگزار می شود .اجرای این کنوانسیون زمانی آغاز می شود که هر پنج کشور
اسناد تصویب آن در پارلمان های خود را به قزاقستان بسپارند .این کنوانسیون به شش زبان آذربایجانی ،فارسی،
قزاقی ،روسی ،ترکمنی و انگلیسی نوشته شده و حل اختالفات تابع متن انگلیسی است .همچنین اختالفات باید از
طریق رایزنی های دو و چند جانبه حل و فصل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان:

 ۴هزار مسئول بازنشسته دولتی و غیردولتی باید خداحافظی کنند
انـــوار -اصــاح قــانــون ممنوعیت بهکارگیری
بازنشستگان و اعمال محدودیتهای جدید در
این قانون واکنش های متفاوتی برای نمایندگان
مجلس در پی داشت اینکه چه تعداد از مدیران
دولتی و غیر دولتی شامل این قانون می شوند یا
اینکه شهرداران از این قانون مستثنا هستند از
جمله این واکنش هاست درحالی که علیجانی
نماینده مجلس خبر داد که در صورت تأیید این
مصوبه از سوی شورای نگهبان ،حدود چهارهزار
مسئولدولتیوغیردولتیبایدخداحافظیکنند.
وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد که
هماکنون نمی توان دراینباره اظهار نظر کرد .
▪علیجانی:قانون شامل شهردار تهران می شود

در ایــن بـــاره عضو مجمع
نمایندگان استان تهران
گ ــف ــت :طــبــق اظـــهـــارات
مــــســــئــــوالن ســــازمــــان
اموراداری و استخدامی این
قــانــون شامل  110نفر مــی شــود؛ امــا بررسی
نمایندگان در مجلس نشان می دهد که این قانون
شامل  400مدیر تراز باال و درمجموع در قوای سه
گانه ،شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی
چهار هــزار نفر مشمول ایــن قانون می شوند.
محسن علیجانی که با خانه ملت ،گفت و گو می
کرد در این باره که آیا برای اعمال قانون منع به
کارگیری بازنشستگان درخصوص شهردار تهران
نیاز به استفساریه است ،تصریح کرد :این قانون
شامل همه مدیران مورد تاکید درقانون از جمله
شــهــردار تــهــران و تمامی نــهــادهــای عمومی
غیردولتی مانند شهرداری و جهاد دانشگاهی نیز

م ـیشــود ،ضمن ایــن کــه بحث شــهــرداری ها
درمشروح مذاکرات مجلس نیز مطرح شده است؛
بنابراینپسازتصویبنهاییتمامیافرادمشمول
این قانون باید درخصوص اجرای آن اقدام کنند.
▪مشاور شهردار تهران :به مجلس استفساریه
می دهیم

از ســــوی دیـــگـــر مــشــاور
پارلمانی افشانی شهردار
تهران درباره این مصوبه به
خراسان گفت :چند ابهام
درباره شهردار تهران وجود
دارد یکی این که آقای افشانی با  27سال سابقه
خدمت  ،خود را بازخرید کرده است و مجدد به کار
بازگشته حاال باید دید این بازخریدی مشمول
بازنشستگی می شود یا خیر .داریــوش قنبری
افــزود :از طرف دیگر باید مشخص شود که آیا
شهردار تهران مشمول مــاده  5قانون خدمات
کشوری می شود یاخیر .وی در ادامه اضافه کرد:
با توجه به این که شهردار تهران عضو کابینه دولت
است باید ببینیم نظر مجلس درباره شهردار تهران
مانند دیگر اعضای کابینه است یا خیر ،یعنی مثل
معاونان و وزیران رئیس جمهور می توانند ادامه
کار دهند ،که مجلس در این باره تعیین کننده
خواهد بود .قنبری تصریح کرد :ما منتظر هستیم
تا ایــن مصوبه مسیر قانونی خــود را طی کند و
ابهامات بیان شده برطرف شود.مشاور پارلمانی
شهردار تهران گفت :در مجموع اگر شهردار تهران
شاملاینقانونشودبهمجلسبرایتعیینتکلیف
نهایی استفساریه خواهیم داد.قنبری با بیان این
که شهردار تهران از سوی شــورای شهر تهران

فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد
است «موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از مصادیق
تعیین حدود مرزی است» و باید طبق قانون هرگونه تغییر
مــرز به تصویب مجلس برسد .بر اســاس اصــول قانون
اساسی هر گونه تغییر در خطوط مرزی در صورت دارا
بودن دیگر شرایط مانند به مصلحت بودن ،باید به تصویب
چهارپنجم نمایندگان برسد.

انتخاب شده و باید به این انتخاب احترام گذاشت
تاکید کرد :آقای افشانی تابع قانون است .
▪وکیلی :شــورای نگهبان چهارشنبه مصوبه
منع به کارگیری بازنشستگان را بررسی می کند

در همین حــال یــک عضو
هیئترئیسهمجلسشورای
اســامــی در گفت وگــو با
خــراســان بــا بــیــان ایـنکــه
مصوبه منع بــه کارگیری
بازنشستگان هنوز در شــورای نگهبان بررسی
نشده اســت ،افـــزود :بنابرآنچه که اعــام شده
بررسی این مصوبه چهارشنبه هفته جــاری در
دستور کار شورای نگهبان قرار دارد .محمدعلی
وکیلی دربــاره ارقام متناقض درخصوص تعداد
مدیرانی که شامل این قانون می شوند ،گفت:هم
اکنون دربــاره تعداد نمی شود اظهار نظر کرد
منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود :پس ازآنکه این مصوبه ازسوی شورای
نگهبان تایید وقانون شد مجلس درباره جزئیات
آن اظهار نظر می کند.اکنون نمی توان اظهار
نظر کــرد .عضو هیئت رئیسه مجلس درپاسخ
به این پرسش که آیا برای اینکه مشخص شود
این قانون شامل شهردارها نیزمی شود نیازبه
استفساریهاست؟گفت:خیر؛نیازیبهاستفساریه
نیست .نماینده مردم تهران در اینباره که آیا نام
مدیرانی که شامل این قانون شوند برای اطالع
افکارعمومی منتشر خواهد شد گفت:اجازه
بدهید پس از اینکه مصوبه منع بهکارگیری
بازنشستگان قانونی شد دربــاره جزئیات آن و
مشموالن آن شفاف سازی می شود.

توصیف عمران خان از ساده زیستی
(ره)
امام خمینی
روز گذشته خبرگزاری تسنیم ،فیلمی از سخنان رهبر حزب تحریک انصاف
پاکستان که با پیروزی در انتخابات پارلمانی مهم ترین گزینه نخست وزیری
این کشور است ،منتشر کرد که در آن از عشق و عالقه اش به امام خمینی(ره)
می گوید .عمران خان در این سخنان که به زمان آن اشاره ای نشده است،
تأکید کرد« :همه به خصوص جوانان توجه کنند ،بدانید که هیچگاه تاریخ
جهان انسان ها را به خاطر ثروتشان بزرگ نمیکند و به یاد نمیسپارد ،بلکه
فقط افرادی را عزیز میکند و به یاد میسپارد که زندگیشان وقف دیگران
باشد .وی افزود :اگر شخص برای خودش زندگی کند هرچقدر هم ثروت
داشته باشد تاریخ او را به یاد نخواهد آورد ،امام خمینی(ره) علیه شاه ایران به
پا خاست ،شما میدانید محمد رضا شاه چه پادشاهی عظیم و بزرگی داشت؟
میدانید چقدر انسان را به خاک و خون کشید و ُکشت ،همان گونه که حسنی
مبارک به مردم ظلم می کرد ،شاه ایران نیز به مردم ظلم می کرد ».رهبر حزب
تحریک انصاف در توصیف محمد رضا پهلوی گفت « :محمدرضا پهلوی کسی
است که به پاکستان نیز سفر کرده بود ،که البته ارتش و نیروهای پلیس ما
حاضر نشدند به تبعیت از او علیه مردم از گلوله و سالح گرم استفاده کنند».
این سیاستمدار برجسته پاکستانی با اشاره به تشییع جنازه تاریخی امام
راحل بیان کرد« :حال به تشییع جنازه امام خمینی(ره) نگاهی بیندازید
که بیش از سه میلیون انسان زیر پیکر او را گرفته بودند ،فکر میکنید چرا
این اتفاق افتاد؟ زیرا امام خمینی(ره) برخالف رفتار پر از اسراف و تبذیر
شاه ایران ،کاخ های محل زندگی او را تبدیل
به موزه کرد و ساده زیستی اختیار کرد.
منظور ایشان این بود که این اموال مردم
است و ما با سوءاستفاده از اموال مردم
نمی خواهیم پادشاهی کنیم ».عمران
خان گفت«:امروز جایی نیست
که یاد امام زنده نباشد و به
دلیل همین ساده زیستی
بود که مردم ایران به امام
خــمــیــنــی(ره) عشق
ی ورزیدند».
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سخنگوی شورای نگهبان خبرداد:

ایراد شکلی الیحه اصالح قانون مبارزه
با پولشویی برطرف شده است

سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد :ایراد شورای نگهبان
به الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر قضایی
بودن الیحه برطرف شده است .عباسعلی کدخدایی در
گفت و گو با فارس ،افــزود :شورای نگهبان پیش از این،
الیحه مذکور را مورد بحث و بررسی قرار داده و اعالم کرده
بود عالوه بر ایــرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این
مصوبه ،با عنایت به قضایی بودن الیحه ،این الیحه باید از
سوی قوه قضاییه تقدیم مجلس شورای اسالمی میشد،
بنابراین مصوبه ،مغایر بند  2اصل  158قانون اساسی و
نظریه تفسیری مورخ  30مهرماه  1379شورای نگهبان
است .وی افزود :طبق گزارشی که رئیس مجلس شورای
اسالمی از الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی به شورای
نگهبان ارسال کرده ،این الیحه مسیر خودش را طی کرده
است .کدخدایی تصریح کرد :بر این اساس ،ایراد شورای
نگهبان مبنی بر قضایی بودن این الیحه برطرف و به همین
دلیل شورای نگهبان وارد بررسی محتوایی این الیحه شد.

سخنگوی دفتر العبادی :موضع عراق درباره
تحریم های آمریکا علیه ایران شتاب زده نبود
درحالی که افکارعمومی و جریان های سیاسی عراق
به شدت از مواضع اخیر نخست وزیــر این کشور دربــاره
همراهی با تحریم های آمریکا علیه ایران انتقاد کرده بودند،
سخنگوی دفتر نخست وزیر عراق تأکید کرد که موضع
عراق در خصوص تحریم های آمریکا علیه ایران خودکامه
و شتابزده نبود بلکه بر اساس مصلحت عمومی عراق اتخاذ
شد.سعدالحدیثی،سخنگویدفترحیدرالعبادی،نخست
وزیر عراق در گفتوگو با روسیا الیوم با اعالم این موضوع
بیان کرد :دولت عراق نمی تواند موضعی اتخاذ کند که
موافق با مصلحت ملت عراق نباشد بنابراین پایبندی به
تحریم های آمریکا علیه ایران در همین راستا اتخاذ شد .به
گزارش ایسنا ،حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق در واکنش
به از سرگیری تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت که ما
مخالف وضع تحریم علیه ایران هستیم اما بغداد به منظور
حمایت از ملت عراق به این تحریمها پایبند خواهد بود.
▪انتقاد ناظم دباغ از اظهارات عجوالنه العبادی

در همین حال ناظم دباغ درخصوص موضع اخیر حیدر
العبادی با بیان این که هم اکنون در عراق ،دولت موقت
مستقر است و حیدر العبادی ریاست آن را بر عهده دارد،
ادامه داد :در همین چارچوب باید حیدرالعبادی منتظر
میماند تا دولت جدید عراق تشکیل شود و سپس آن دولت
درباره این موضوع تصمیمگیری میکرد .وی همچنین
افزود :ما کمکهای جمهوری اسالمی ایران به مردم عراق
و کردستان را در مقاطع حساس فراموش نمیکنیم.
▪دفتر نخست وزیر عراق از لغو سفر العبادی به ایران
خبر داد

در همین زمینه خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر «حیدر
العبادی» نخستوزیر عراق از لغو سفر وی به ایــران خبر
داد .دفتر العبادی با اعالم این که برنامه سفر وی به ترکیه
همچنان برقرار اســت ،مدعی شد به دلیل شلوغ بودن
برنامههای نخستوزیر عراق ،سفرش به ایران لغو شده
است .یک منبع عراقی که نخواست نامش فاش شود به
خبرگزاریفرانسهگفتکهایرانابتدابادرخواستالعبادی
برای سفر به تهران موافقت کرد اما کمی بعد این درخواست
را رد کرده است .به گزارش ایلنا ،این ادعا در حالی مطرح
شده که پیش از این وزارت خارجه ایران هرگونه برنامهریزی
برای سفر العبادی به ایران را تکذیب کرده بود.

فرماندهنیرویانتظامی:تحرکاتتروریستها
رادرجدارمرزیبااقتدارپاسخمیدهیم

ایرنا  -ســردار اشتری گفت :به گرو ههای ضد انقالب و
تروریستی ثابت شده هر زمانی که قصد تعرض به خاک
جمهوری اسالمی ایران را داشته اند در همان جدار مرزی
با قدرت و اقتدار توسط مرزبانان کشورمان پاسخ آنان را
داده ایم.فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه توانمندی
نیروهای مسلح و مرزبانان ما افزایش یافته است ،افزود:
وضعیت امنیتی ما در مرزهای ایران و عراق مطلوب است
اما برخی تحرکات از سوی گروههای ضد انقالب ،شرور
و تروریستی انجام شده ،که از سوی نیروی های مسلح و
مرزبانان ما خنثی شده است.

ارتش از آزادگان ارمنی تجلیل میکند
فارس  -به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به کشور،
ارتش جمهوری اسالمی ایران طی مراسمی از هموطنان
آزاده ارامنه تجلیل خواهد کــرد.در ایــن نشست که با
حضور بیش از 100نفر ازآزادگان به همراه خانوادههای
شان برگزار میشود دریادار سیاری رئیس ستاد و معاون
هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران ،سخنرانی
خواهد کرد.
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