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کشف تعدادی سالح ،مهمات
و تجهیزات نظامی در شهرستان ری

...

ویژه های خراسان
آشنایی با احکام اهل سنت برای مسئوالن
گزینش الزامی شد
طبق بخشنامه جدید یک نهاد مسئول در قوه مجریه به
همه دستگاه های دولتی ،اعالم شده با توجه به این که
دوره های آموزشی شغل مسئول گزینش ،با هدف ارتقای
سطح دانش و توانمندسازی آن ها با همکاری هیئت عالی
گزینش بازنگری و طراحی شده ،بر اساس یکی از سرفصل
ها ،کلیه گزینشگران موظفند دوره آشنایی با احکام اهل
سنت شامل مذاهب و فرقه های آن ،مقایسه احکام شیعه و
سنی ،احکام فردی اهل سنت و احکام اجتماعی همچون
معامالت و اطاعت از حاکم شرع ،مقایسه تطبیقی احکام
مورد ابتال و دیگر مسائل جاری را پشت سر بگذارند.

...

چهره ها و گفته ها
محمدرضا بادامچی عضو فراکسیون امید
مجلس گفت  :نیل بــه اه ــداف ملی در ســوال از
رئیسجمهور کم دیــده میشود .اینها افــرادی
هستند که میخواهند رئیسجمهور را ضعیف
کنند و احیانا خودشان پیشنهادهای
دیگری دارند و پای افراد دیگری
را میخواهند وسط بکشند که
به گوش همه هم میرسد.
/ایلنا
اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد
ملی با بیان این که روحانی نامزد اصالحطلبان بوده
و جریان اصالحات بیشترین سهم را در پیروزی وی
داشته اســت ،افـــزود :ممکن است
اصالحطلباننقدهاییبهروحانی
داشته باشند اما همچنان از وی
حمایت میکنند/ .باشگاه
خبرنگاران
علیمحمد نمازی عضو شــورای مرکزی حزب
کــارگــزاران گفت :یکی از اهــداف اصالحطلبان
از ایجاد پارلمان اصالحات این است که فضای
سیاسی کشور را به سمت تشکیل دو حزب فراگیر
ســوق دهند .به ایــن معنا که پارلمان اصالحات
زمینه تشکیل حزب فراگیر اصالحطلبان و دوستان
اصــولــگــرا نــیــز بــا فعالیتهای
جبههای مقدمات ایجاد حزب
فراگیر اصولگرایان را فراهم
کنند/ .تسنیم

سرنوشت پازل های مرتبط با  FATFدر دستان مجلس و مجمع تشخیص

بررسی 3الیحه جنجالی اوج میگیرد

ادیب -بعد از این که از ابتدای
شهریور،مهلتدوماههمجلس
بــرای مسکوت ماندن الیحه
مقابله با تامین مالی تروریسم
(مــوســوم بــه  )CFTبــه پایان
رســیــد ،از دیـــروز بحث هــا و
جلساتبرسرسهالیحهمرتبط
با FATFمجدد داغ شده است؛
لوایحیکههرکدامدرمقطعی
از قانون گذاری هستند و البته
ضرب االجل آبان ماه این نهاد
بین المللی را هــم در برابر
چشمانخودمیبینند.هشتم
تیر ماه امسال گروه اقدام مالی
موسومبه FATFضمناعالم 9شرطبهایران،سهماهمهلتدادتاایراناینشروط
را اجرایی کند .این ضرب االجل از آن جا اهمیت دارد که همزمان با موعد دومین
موج تحریم های برجامی آمریکا علیه ایران است و از سویی دیگر گفته می شود
سه کشور اروپایی فرانسه ،انگلیس و آلمان نیز ارائه تضمینهای برجامی بیشتر
به ایران را در گروی تأمین شروط  FATFدانستهاند.با این حال سرنوشت چهار
الیحه مرتبط با  FATFجالب است؛ «الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی
تروریسم» تنها الیحه ای است که توانسته مهر تأیید شورای نگهبان را بگیرد .اما
سه الیحه دیگر هنوز تا تصویب نهایی راه زیادی دارند؛ الیحه اصالح قانون مبارزه
با پولشویی از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده ،الیحه الحاق به
کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به «سی.اف.تی»
توسط مجلس برای دو ماه مسکوت مانده (که البته این دو ماه به پایان رسیده
است)ودرنهایتالیحهالحاقبهکنوانسیونمبارزهباجرایمسازمانیافتهفراملی
(موسوم به پالرمو) ،هم در شورای نگهبان و هم در هیئت نظارت مجمع تشخیص
مصلحت ،در حال بررسی است.
▪دست رد کمیسیون قضایی به اصرار عراقچی برای تصویب الیحه پالرمو

همزمانتکاپویچهرههایدولتومجلسبرایبهسرانجامرساندناینموارد
شدت گرفته است .دیروز سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه
مهمان کمیسیون قضایی بود که دهقان نماینده چناران و عضو این کمیسیون
درباره نتیجه این جلسه به فارس گفت :با توجه به این که دوستان دولت نامهای
از طرف آقای رئیسجمهور ارائه دادند که این نامه به نوعی اشاره کرده بود به
این که رهبر معظم انقالب نیز با تصویب الیحه پالرمو موافق هستند بنا شد این
استنادات مورد بررسی مجدد قرار گیرد و استعالمات الزم هم انجام شود و بعد
اگر که به مصلحت بود بررسیهای الزم در خصوص این الیحه صورت گیرد .به
گفته دهقان فع ً
ال مقرر شده است بررسی الیحه الحاق به پالرمو تا اطالع ثانوی
مسکوت بماند و کمیسیون اصرار مقامات وزارت امور خارجه برای تصویب
الیحه پالرمو را نپذیرد.
▪فالحتپیشه:پالرمو با شروط ایران قابل تصویب است

اما فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ،معتقد است پنج حق
شرطیکهایراندرالیحهپالرمومدنظرقراردادهقویاستوایرانمیتواندبااین

شروط پالرمو را تصویب کند.
وی با اشــاره به این که FATF
بیش از  40توصیه به ایــران
کــرده کــه چهار مــورد از این
توصیه ها کنوانسیونی بوده،
تأکید کرد ضرب االجل های
ایــن نهاد بین المللی باعث
نمی شود که ایران منافع خود
را نادیده بگیرد.او همچنین
در گفت و گو با تابناک تصریح
کرد :حداکثر تا یک ماه آینده
کشور درباره موضوع  FATFبه
تصمیم نهایی خواهد رسید.
▪CFT؛ مجدد به صحن پارلمان نزدیک تر شد

در همین حال ،کمال دهقانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی درباره
دومینالیحهمرتبطبا FATFیعنیالیحهمقابلهباتامینمالیتروریسم(موسوم
به  )CFTاز ارائه گزارش این کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس خبر داد .دراین
باره باید توجه کرد که  ۲۰خرداد ماه مجلس بررسی  CFTرا برای مدت دو ماه
مسکوت گذاشت .پس از آن کمیسیون امنیت ملی شروط هشتگانهای را
به انضمام اعالمیه تفسیری مد نظر وزارت خارجه به آن اضافه کرد و اکنون
به گفته دهقانی گزارش کمیسیون در این باره به هیئت رئیسه داده شده
است .امیرآبادی نماینده قم درباره فرایند تصویب این الیحه تصریح کرد:
بعد از بررسی در کمیسیون امنیت ملی این الیحه در دستور کار صحن علنی
مجلس قرار خواهد گرفت و سپس در صورت تأیید مجلس ،شورای نگهبان آن
را بررسی خواهد کرد.
▪بررسی مبارزه با پولشویی به صورت همزمان در مجمع و مجلس

سومین الیحه الینحل  FATFهم الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی است
که بعد از ایــرادات شورای نگهبان اکنون در مجلس در حال بررسی مجدد
است .همزمان هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص دیروز به ریاست محسن
رضایی مغایرت های این الیحه با سیاست های کلی نظام را بررسی کرد .به
گزارش ایلنا ،در این جلسه پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و نیز بیان
دیدگاه های قوه مقننه که از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه
شد ،با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع ،بند الف ماده  ، ۱ماده  ۴و ۸
( ۷مکرر) و نیز ماده  ۵مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده
 ۲مغایر سیاست های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد .در عین حال
محسنرضاییدربارهنتایجاینجلسهگفت«:اعالمعدمانطباقیامغایرتمواد
وبندهاییازطرحهاولوایحمصوبیادرحالتصویبمجلسشورایاسالمیبه
معنای رد کامل آن ها نیست  ،بلکه پس از اعالم مغایرت ها  ،هیئت عالی نظارت
و کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسالمی در یک
فرایند تعاملی و با برگزاری نشست های مشترک درخصوص اصالح موارد
مغایرتاقداممیکنند».همزمانبابررسیمجمع،کمیسیونحقوقیمجلس
هم در حال بررسی ایرادات شورای نگهبان به این الیحه است و در همین زمینه
امروز یک شنبه جلسه این کمیسیون برگزار می شود.

میزان-دادستانعمومیوانقالبشهرستانریازشناساییودستگیرییکمتهمدرتهیهوتوزیعانواعسالح،مهماتوتجهیزاتنظامیدراینشهرستانخبرداد
وافزود:باورودمدعیالعموموهمکاریمعاونتاطالعاتکالنتری ۱۳۱شهرریمتهمشناساییودستگیرشد.حجتاالسالمملکوتیافزود ۹:قبضهکلتکمری
و هفت تیر ،دو قبضه لوله بلند جنگی ،دو قبضه لوله بلند شکاری و مقادیر زیادی فشنگ جنگی ،در این عملیات شناسایی شد و پرونده نیز در حال رسیدگی است.

با تأکید بر این که بعد از سال  96جلسه ای با
موضوع انتخابات نداشته ام

رئیسی :ورود زودهنگام انتخاباتی به
مباحث ،جفا در حق مردم است

تولیت آستان قدس رضوی در خصوص انتشار اخباری مبنی بر برگزاری
جلسات انتخاباتی با محوریت وی و حضور شخصیتهای اصلی جریان
اصولگرا در این جلسات ،اظهار کرد :تاکنون هیچ بحث انتخاباتی در این
جلسات مطرح نشده و در شرایطی که فشار زیادی روی زندگی و معیشت
مردم وجود دارد ،وارد شدن به مباحث زودهنگام انتخاباتی ،جفا در حق
مردم است .حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در گفت و گو
با فارس با اشاره به مشکالت معیشتی مردم ،وظیفه همه نیروهای انقالب
را همفکری برای یافتن راهحل ها دانست و افزود :در شرایطی که هدف
دشمن ناامید کردن مردم و بنبستنمایی از اوضاع است و متأسفانه عدهای
نیز در داخل آگاهانه یا غافالنه همین خط را دنبال میکنند ،همه آن هایی
که دل در گرو انقالب و ایران اسالمی دارند ،موظفند برای عبور از مشکالت،
همفکری و همکاری کنند ،چرا که بدون تردید مشکالت موجود راهحل دارد
و میتوان با اراده و همکاری ،مشکالت را حل کرد.
▪اگر اراده دولت بر حل مشکالت مردم باشد جریان های انقالبی
به میدان خواهند آمد

رئیسی با تأکید بر این که دولت در مسئله اقتصاد مسئولیت اصلی را دارد،
افزود :مردم توقع به حقی دارند که مسئوالن حاشیه ها را کنار بگذارند و
با اراده قوی به میدان بیایند ،راهحل ها را با شفافیت و صداقت با مردم در
میانبگذارندومرحلهبهمرحلهبراجرانظارتکنند.ویگفت:باوجودنقش
اصلی دولت در اقتصاد ،هیچ کاری بدون همدلی و همراهی مردم پیش
نخواهد رفت ،بنابراین اگر یک طرح جامع و نقشه راه با ثبات وجود داشته
باشد ،جریان های مردمی و انقالبی امیدوار و مصمم به میدان خواهند آمد
و ضامن اجرای سیاست ها و اقدامات اصولی خواهند بود .تولیت آستان
قدس رضوی همچنین افزود :برخورد جدی با تخلفات ،بستن رانت ها و راه
های سوء استفاده و پرهیز از اشرافیگری ،کمترین انتظار مردم در شرایط
فشار اقتصادی و مشکالت معیشتی از همه مسئوالن است.
حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی همچنین در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران ،دربــاره شایعاتی مبنی بر برگزاری جلسات انتخاباتی در
شهرهای تهران و مشهد ،اظهار کرد :بعد از انتخابات سال  ۹۶تاکنون هیچ
جلسهایباموضوعانتخابات
نداشتهام .وی ادامه داد:
البته به همراه دوستان
دغدغهمند درخصوص
مسائل مــردم ،اقتصاد
و مــعــیــشــت جــلــســاتــی
داشته ام که موضوع آن
ارائه راهکارها برای برون
رف ــت از وضعیت
و شـــرایـــط
کــــشــــور
بود.

...
ارتش

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به
ساخت فاتح 2مطرح کرد:

زیردریایی فاتح برای کسانی که به ما چنگ
و دندان نشان می دهند سورپرایز است
فرمانده نیروی دریایی ارتــش دربــاره تــازه ترین شرایط
زیردریایی فاتح گفت :فاتح سورپرایز ( )surpriseنیروی
دریایی است برای کسانی که به ما چنگ و دندان نشان
میدهند .امیر دریــادار حسین خانزادی در گفت و گو با
تسنیم دربــاره نهایی شدن تولید «فاتح» و قابلیت های
این زیردریایی از جمله کارکرد موشک های کروز روی
آن گفت :برخی از این موضوعات اسرار نظامی است .وقتی
که صحبت از رفتارهای خطی و غیرخطی میکنیم این
یک رفتار غیرخطی است و دشمن در آینده خیلی نزدیک
غافلگیر می شود.
وی تصریح کرد :کار ساخت زیردریایی فاتح مدتی است که به
پایان رسیده است اما در آزمایش های کارخانهای و دریایی،
نیروی دریایی ارتش سختگیریهایی را انجام داد که االن
آن اشکاالت برطرف شده و در جلسهای که با شخص وزیر
دفاع داشتیم ،قرار شد زیردریایی فاتح تا پایان سال به ناوگان
نیروی دریایی الحاق شود .وی خاطرنشان کرد :امروزه
در کارخانجات ساخت زیردریایی اص ً
ال نیاز نیست که شما
زیردریایی را در عمق  200یا  300متری آزمایش کنید،
تجهیزاتی را در اختیار داریم که زیردریایی داخل آن گذاشته
و بهصورت دینامیک به عمق مد نظر برده میشود ،برای فاتح
این اتفاق افتاده و آزمایش هایش انجام شده است و فاتح،
سورپرایز ( )surpriseنیروی دریایی است برای کسانی که
به ما چنگ و دندان نشان میدهند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت:قطع ًا فاتح 2بهتر از
فاتح 1است و سریال فاتحها ما را به جایی میرساند که
یک ناوگان قدرتمند زیرسطحی در دریای جنوب خواهیم
داشت که بتوانیم با اقتدار امنیت کشور را تأمین کنیم و همه
این ها به این دلیل است که برای همه آن هایی که بهنوعی
میخواهند در این منطقه شیطنت کنند و ما را مورد تهدید
قرار دهند یک بازدارندگی ایجاد شود و دوستان ما هم از
اینتوانمندیمامطلعشوندکهیکنیروی دریایی قدرتمند
در این منطقه وجود دارد که میتواند امنیت را بهصورت
جمعی برای همه فراهم کند.
دریادار حسین خانزادی همچنین با اشاره به سانحه ای
که سال گذشته برای ناوشکن دماوند در دریای خزر رخ
داد ،تاکید کرد :دماوند با تکنیکهای جدیدی در حال
احیاست .وی  گفت :عالوه بر تقویت ورق های زیرآبی آن،
دماوند اولین شناوری است که سامانه رانش «بوتراستر»
در سینه آن نصب میشود و در شکل رانش ناوشکن هم
بازنگری کردیم.
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