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وزارت خارجه  :بین ظریف و ریاست جمهوری
اختالفی وجود ندارد

...

ویژه های خراسان
اخالق کارمندان رصد می شود
طبق ابالغیه جدید دولت به همه وزارتخانه ها ،نهادها،
شرکت های دولتی و تمامی دستگا ههایی که از بودجه
عمومی استفاده می کنند ،مقرر شده با توجه به مفاد مهم
سیاست های کلی نظام اداری که بر حفظ حقوق مردم
تاکید ویژه ای دارد ،از این پس اخالق درونی ()Morality
شامل مــواردی چون رویه خود کنترلی ،صداقت و خلق
اسالمی و نیز اخالق بیرونی ( )Ethicsشامل انضباط،
حفظ بیت المال و خدمتگزاری به مردم مورد بررسی و
ارزیابی قرار گیرد.

پای قیمت ارز به مکاتبات خارجی هم باز شد
یکی از نهادهای مهم اقتصادی با ارسال نامه ای به مدیران
بانک مرکزی با تشریح ضــرورت حفظ وضعیت اشتغال
و پایداری فعالیتهای اقتصادی اعالم کرده تعدادی از
سفارتخانه های خارجی مستقر در ایران با ارسال مکاتبات
مختلف با موضوع ضــرورت پرداخت به موقع و صحیح
حقوق و دستمزد خدمه خارجی کشتی های ایرانی ،از
بروز مشکل در این بخش ابراز نارضایتی کرده و خواستار
پیگیری این موضوع طبق پروتکل های مقوله نامه های
بین المللی شده اند.

چهره ها و گفته ها
حجت االســـام مصطفی رستمی رئــیــس نهاد
نمایندگی مــقــام معظم رهــبــری در
دانشگا هها بــا بیان ایــن که
دانشجو ،استاد معارف را
نمایندهنظاممیداند،افزود:
استادان معارف باید با همه
دانشجویان برخورد
پــــدرانــــه داش ــت ــه
باشند/.فارس
مــحــمــدرضــا باهنر دبیرکل جامعه اسالمی
مهندسین با بیان این که هیچ کسی حق ندارد پشت
دولت را خالی کند .دولت امروز در میدان است و باید
پشتوانه داشته باشد ،افزود :من
نگرانم که رکورد 49.5درصد
تــورم دولــت مرحوم آیــت ا...
هاشمیرابزنیمالبتهامیدوارم
ایناتفاقنیفتدواینرکورد
به نام آقــای هاشمی
بماند/.ایلنا

محمدجواد ظریف وزیــر خارجه کشورمان سال
نو یهودی را به یهودیان کشور و دنیا تبریک گفت و
نــوشــت :همان طــور کــه خورشید جــــــای خـــود
را به ماه میدهد ،آرزومندم
تمام یهودیان هم میهن و
یهودیان سراسر دنیا سال
بسیار خــوبــی سرشار
از صلح و تــوازن
داشــتــه باشند.
/تسنیم
سیامک مرهصدق نماینده کلیمیان ایران در مجلس
گفت :ارامنه و آشوریهای عراق
وسوریهبهدلیلدفاعازآنها
در بــرابــر داعـــش ،ممنون
سپاه و به ویژه سردار
سلیمانی هستند.
/دفاعپرس

ایسنا – روابطعمومیوزارتخارجهدربیانیهای اعالمکرد:هیچاختالفنظریدرخصوصسفرریاستمحترمجمهوریبهنیویورکبرایشرکتدرنشستمجمععمومی
سازمانمللمتحدوجودندارد.وزارتخارجهدراینبیانیهبرخیاظهارنظرهادرخصوصاختالفنظروزیرامورخارجهونهادریاستجمهوریدرخصوصسفرامسالرئیس
محتر مجمهوریبهنیویورکبهمنظورشرکتدرهفتادوسومیننشستمجمععمومیسازمانمللمتحدرابیاساسخواندوتکذیبکرد.

در فاصله یک ماه تا ضرب االجل  FATFمطرح شد:

بیانیه متفاوت مجمع و موضع رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس
ادیب -همزمان با بیانیه مجمع تشخیص که تصریح
دارد این نهاد الیحه اصالح قانون مبارزه با پول شویی را
رد نکرده است ،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس از چند بــار نامه نگاری برخی با دفتر
رهبری در خصوص اعالم نظر دربــاره لوایح چهارگانه
 FATFخبر داد و گفت :ایشان اعالم کردند که در این باره
مجلس و دولت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را مامور
به این کار کردند .حشمت ا...فالحت پیشه در گفت و
گو با ایسنا در تشریح جزئیات این مطلب افزود :چندی
پیش درباره لوایح چهارگانه یک سری ایــرادات به مقام
معظم رهبری اعالم شد که ایشان نیز مالحظاتی را مطرح
کردند .بعد از آن گردش کاری صورت گرفت .در نهایت
ایشان این موضوع را بیان کردند که باید در این باره مجلس
و دولت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را مامور کردند که
نظرشان را اعالم کنند .وی افزود« :نظر مجلس میتواند
تایید یا رد باشد از این رو این که برخی افــراد موضوع
لوایح چهارگانه را به دفتر رهبری و اعالم نظر ایشان ربط
میدهند،درستنیست».ایناشارهفالحتپیشهاحتما ًال
به ادعایی است که پیشتر محمود صادقی مطرح کرده
بود .مصاحبه فالحت پیشه با ایسنا در شرایطی است که
گفته می شود تنها  ۲۰روز دیگر از مهلت  FATFبه ایران
باقی مانده است .رئیس کمیسیون امنیت ملی دراین باره
معتقد است پایان این مهلت به معنای قرار گرفتن ایران در
لیست سیاه نیست؛ کما این که برخی کشورهای اروپایی
نیز این کنوانسیونها را در فرایند دو ساله تصویب و زمینه
اجرای آن را فراهم کردند .او همچنین در گفت و گو با
روزنامه ایران هم از درخواست بانک ها از نمایندگان برای
تصویب سریع تر  FATFخبر داد.
▪مجمع تشخیص :الیحه اصالح قانون مبارزه با پول
شویی را رد نکردیم

به گفته این نماینده مجلس نهاد بین المللی  FATFبیش

از  ۴۰توصیه خطاب به ایران مطرح کرده که چهار مورد
آن مربوط به تصویب لوایح و کنوانسیونهاست .همزمان
با ایــن موضع گیری ،روابــط عمومی مجمع تشخیص
مصلحت در بیانیه ای برخی برداشت ها از نامه اخیر آیت
ا ...شاهرودی به آیت ا ...جنتی را رد کرد؛ نامه ای که در
آن از مغایرت الیحه اصالح قانون مبارزه با پول شویی با
سیاست های کلی سخن گفته شده و برخی رسانه ها این
موضوع را به معنای رد این الیحه توسط مجمع و در نتیجه
به بن بست رسیدن تصویب  FATFدانسته بودند .در بیانیه
مجمع تصریح شده که «ابالغ مصوبات هیئت عالی نظارت
مجمع به شورای نگهبان و مجلس ،به معنای رد لوایح یا
طرحها نیست و این هیئت پس از احصای موارد مغایرت
یا عدم انطباق ،در قالب یک تعامل مطلوب  ،با برگزاری
نشست های مشترک با کمیسیون های مجلس محترم
شورای اسالمی ،اصالح طرح ها و لوایح را به نحوی که
منطبق بر سیاستهای کلی نظام باشد دنبال می کند».
اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام

با بیان این که از مردم هم بابت مشکالت عذر خواهی می کنیم

عارف :دولتی را روی کار آوردیم که مجبوریم با سیلی
صورت مان را سرخ کنیم

رئیس شــورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
گفت :از مردم هم بابت مشکالت عذر خواهی می کنیم
چون دولتی را روی کار آوردیم که مجبوریم صورتمان
را با سیلی سرخ کنیم .به گزارش مهر ،محمدرضا عارف
رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان در
دیدار دبیرکل و برخی اعضای حزب همبستگی دانش
آموختگان ایران(هدا) اظهارکرد :بسیاری از مشکالت
ما به دلیل نداشتن حزب فراگیر است؛ اگر دوتا حزب
فراگیر داشتیم ،اصال احتیاج به شورای عالی اصالحات
یا ائتالف نبود .وی افزود :در کل  ۴۰سال گذشته ،این
جبهه ها به دلیل انتخابات تشکیل می شدند و بعد از
انتخابات هم کاری انجام نمی دادنــد .اصالح طلبان،
حداقل یک تداومی در کارشان دارند .عارف ادامه داد:
شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان به این دلیل
تشکیل شد که در ادامه کار به چند حزب فراگیر برسیم؛
هرچند این موضوع را نباید فراموش کنیم که در چه
شرایطی در جامعه حضور پیدا کردیم .عارف گفت :باید
تشخیص بدهیم روش مان به چه نحوی باشد که بتوانیم
مطالبات مردم را پاسخ گو باشیم؛ نباید بگوییم چرا به
روحانی رای دادیم؟ خیلی ها شیطنت می کنند .سال
 ۹۲درست تصمیم گیری کردیم و درست تر از ۹۶ ،۹۲

بود؛ در این میان ،عملکرد روحانی بحث مجزایی است.
ما وظیفه مان را درست انجام دادیم؛ باید پای این وظیفه
بایستیم .عارف گفت :جامعه بیش از هر زمانی به جریان
اصالحات نیاز دارد؛ هر چند نقد مردم را می پذیریم چون
مسئولیت داریم .از مردم هم بابت مشکالت عذر خواهی
می کنیم چون دولتی را روی کار آوردیم که نمیخواهد یا
نمیتواند منویات اصالحات را پیاده کند؛ البته منطقی
هم نیست رو در روی آن بایستیم .مجبوریم صورتمان
را با سیلی سرخ کنیم .وی اظهار کرد :باید به مسیری که
می رویم ،اطمینان داشته باشیم .اگر قرار است کاری
انجام شود ،باید با محوریت دولت باشد؛ نباید دولت هم
با کارهای خلقالساعه شرایط را بدتر کند.

انتشار خبرهایی مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسالمی
در هیئت عالی نظارت ،را «برداشتی نادرست از این فرایند
قانونی و گردشکار معمول در چارچوب وظایف مجمع
تشخیص مصلحت نظام» دانسته است .در نخستین نامه
رئیس مجمع به دبیر شورای نگهبان ،مغایرت های الیحه
کنوانسیون پالرمو با سیاستهای کلی نظام تشریح شده
بود .دو نامه رئیس مجمع به دبیر شورای نگهبان موجب
انتقاد برخی جریان های سیاسی به ویــژه نمایندگان
اصــاح طلب شده اســت .از جمله جالل میرزایی نکو
معتقد است این نامه نگاری ها دخالت در حوزه قانون
گذاری است.
▪ایرنا 37 :توصیه  FATFاجرا شده است

به گــزارش ایرنا نشست عمومی گروه ویژه اقــدام مالی
( )FATFدرباره وضعیت ایران قرار است در آبان ماه برگزار
شود .بنا بر این گزارش گروه ویژه اقدام مالی 41 ،توصیه
به ایران داشته که تاکنون  37مورد آن ها اجرا شده و چهار

توصیه مانده که در حقیقت اصلی ترین آن هاست .برای
اجــرای این چهار توصیه ،دولت چهار الیحه ارائــه داده
است :اصالح قانون پول شویی ،اصالح قانون مبارزه با
تامین مالی تروریسم ،الیحه کنوانسیون مبارزه با جرایم
سازمان یافته (پالرمو) و الیحه کنوانسیون مبارزه با تامین
مالی تروریسم .تاکنون از میان این چهار الیحه ،سرنوشت
الیحهاصالحقانونمبارزهباتامینمالیتروریسممشخص
و برای اجرا ابالغ شده است .الیحه کنوانسیون پالرمو
به دلیل ایرادات شورای نگهبان هم اینک در کمیسیون
قضایی و حقوقی است .الیحه الحاق ایران به کنوانسیون
مبارزه با تامین مالی تروریسم هم با رای نمایندگان
مسکوت گذاشته شده و در کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس است .الیحه اصالح قانون مبارزه با پول شویی هم
با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده بود و کمیسیون
قضایی مجلس این ایــرادات را به تازگی بررسی و آن را
برطرف کرده و هم اکنون برای تصویب نهایی در دستور
کار مجلس قرار گرفته است.
▪جماران :لوایح  FATFبه نتیجه نمی رسد مگر آن که
«مصلحتی» در بین باشد

همزمان پایگاه جماران در گزارشی دربــاره احتمال
تصویب این لوایح نوشت« :با توجه به پایان تعطیالت دو
هفتهای مجلس در  ۳۰شهریور و اتمام مهلت  FATFبه
ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه در  ۹مهر( اول
اکتبر) ،به نظر نمی رسد مثلث مجلس ،شورای نگهبان
و مجمع تشخیص بتوانند به اجماعی در این الیحه برسند
مگر آن که «مصلحتی» در میان باشد ».ضرب االجل نهاد
 FATFبه ایران نزدیک به موعدی است که قرار است دومین
موج تحریم های برجامی آمریکا علیه ایران بازگردد .گفته
می شود سه کشور اروپایی فرانسه ،انگلیس و آلمان نیز
ارائــه تضمینهای برجامی بیشتر به ایــران را در گروی
تأمین شروط  FATFدانستهاند.

امام جمعه بابل تشریح کرد

جزئیات تازه از پرونده جنجالی اعضای شورای شهر بابل

دستگاه قضایی قاطعانه برخورد کند

امــام جمعه شهر بابل جزئیات بیشتری از اتهامات
برخی اعضای شورای این شهر را مطرح کرد .حجت
االسالم روحانی در گفت و گو با همشهری در خصوص
اخبار منتشر شده دربــاره اعضای شــورای شهر بابل
گفت :شورای شهر بابل 9عضو دارد که چهار نفر از آن
ها در یک گروه و پنج نفر در گروهی دیگر قرار دارند.
از مدتی قبل که قرار بود انتخابات هیئترئیسه شورا
برگزار شود ،اعضای یکی از گرو هها تصمیم به تغییر
هیئترئیسه داشتند .بههمین دلیل یکی از اعضای
گروه دیگر که نمیخواست هیئت رئیسه شورا تغییر
کند ،برای رسیدن به خواستهاش چنین نقشه پلیدی
کشید و با تطمیع خانمی در خارج از شورا ،برای گروه
مقابل دام پهن کرد.
وی درباره این خانم تأکید کرد که او صاحب یک آتلیه
در شهر بوده است .وی درباره نقشه عضو شورای شهر
برای گروه رقیب گفت :او این خانم را تطمیع کرده بود
که اعضای گروه رقیب را فریب دهد و آن ها را به خانهای

که از قبل تهیه کرده بود ،بکشاند و از آن ها فیلمهای غیر
اخالقی تهیه کند.
روحانی ادامــه داد :دو نفر از اعضای گروه رقیب در
دام این خانم گرفتار شدند و پس از آن عامل اصلی با
سیدیهای غیراخالقی که از آن ها تهیه شده بود ،این
افراد را تهدید کرد که اگر رای به تغییر هیئترئیسه
شورا بدهند ،فیلمها را پخش خواهد کرد .با این حال
آن دو نفر به تهدیدهای او گوش نکردند و در نهایت
هیئت رئیسه شورا تغییر کرد و پس از آن بود که عامل
اصلی این اتفاق تصمیم به پخشکردن سید یهای
غیراخالقی تهیه شده گرفت و خواست خدا بود که
ماجرا لو برود.
امام جمعه بابل در نهایت تأکید کرد :خواست ما و همه
مردم شریف بابل از دستگاه قضا این است در این پرونده
هیچ اغماضی صورت نگیرد و نقش افرادی که در این
ماجرا دست داشتهاند کامال مشخص و روشن و با آن ها
قاطعانه برخورد شود.

...

اخبارکوتاه
وزارت کشور :تعداد و اسامی استانداران و
فرمانداران بازنشسته را اعالم می کنیم
سخنگوی وزارت کشور در واکنش به انتشار برخی اخبار
مربوط به اســتــانــداران مشمول قانون منع به کارگیری
بازنشستگان گفت :تعداد و اسامی استانداران ،معاونان و
فرمانداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان
که در رسانهها مطرح شده ،دقیق نیست .به گزارش الف،
سید سلمان سامانی پس از ابالغ قانون و انطباق پرونده
اداری-استخدامیافرادباآن،مصادیقرااعالمخواهمکرد.
دو روز پیش علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در
اظهارنظری که بازتاب زیادی داشت ،گفت :بر اساس آمار
وزارت کشور با اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
حــدود  ۱۷استاندار و بیش از  ۶۰شهردار در کالن شهر
و شهرهای مهم کشور و همچنین افــراد در ردههــای مهم
مدیریتی،بازنشستهمیشوند.

واعظی:پاسخ به جوابیه مجلس خبرگان را
ضروری ندانستیم
باشگاه خبرنگاران  -رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به
جوابیه دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری و اظهاراتش در
خصوصدیدارروحانیوترامپگفت:اگربهتمامیجزئیات
مصاحبهام در حاشیه جلسه هیئت دولت دقت کرده باشید؛
صحبتهایمجزعزتواحترامبهآیتا...جنتیچیزدیگری
نبود.واعظیبابیاناینکهبندهصرفاحاشیهایراکهممکن
بود اثرگذاری داشته باشد ،از اذهان و افکار عمومی پاک
کردم ،افزود :اگر همه ما به فرمایش ها و رهنمودهای مقام
معظم رهبری توجه کنیم؛ هیچ احتیاجی به صحبتهای
جنجالینیست.

ن ِمداربسته
تجهیزهمهبازداشتگاههابهدوربی 
باشگاه خبرنگاران  -رئیس پلیس پیشگیری نیروی
انتظامی کشور با بیان این که همه تحت نظرگا ههای
نگهداری متهمان به دوربین مدار بسته مجهز شده اند
،افزود :هدف از این اقدام رعایت حقوق شهروندی است
تا حقی از کسی ضایع نشود .سردار شرفی ،گفت :تمام
مراتب فرماندهی در استان و دادستان ها هم به صورت
آنالین بر رعایت حقوق متهمان در بازداشتگاه ها پایش
ونظارت می کنند.وی افــزود  :با اجــرای مــاده  49آیین
دادرسی کیفری هر فرد متهمی که به کالنتری وارد می
شود ضمن اطالع رسانی به خانواده وی امکان دسترسی
به وکیل قانونی فراهم می شود.

تصویبالیحهحلمشکل«دانشجویان
ستارهدار»دردولت
ـق تحصیل در
فــارس  -الیحه بــرخــورداری همگان از حـ ّ
دورههای آموزش عالی و حل مسئله دانشجویان ستارهدار
با پیشنهاد مورخ  1397/5/3معاونت حقوقی و پیگیری
مستمراینمعاونتدرتاریخ 1397/6/18درهیئتوزیران
مد نظر این هیئت به تصویب رسید.
طرح و با اعمال تغییرات ّ
براساس این گزارش تصویب این الیحه گام بسیار مهمی در
برخورداری همگان از تحصیالت عالی و محروم نبودن از
حق
آموزشاست.امیداستباتصویباینالیحهدرمجلسّ ،
بنیادین آموزش که ازجمله حقوق مقرر در فصل سوم قانون
اساسیبرایمردماست،بهطورکاملتثبیتشود.
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