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صالحی :حمله به دانشمندان هسته ای عواقب
شدیدی خواهد داشت

...

ویژه های خراسان
کمک  5میلیارد تومانی دولت به یک
سفارتخانه خارجی

هشدارها وتوصیه های مراجعتقلید بهکمیسیونامنیت ملی مجلس
آیت ا ...نوری همدانی :مردم می خواهند ارزانی را در سفره خود ببینند نه در حرف مسئوالن
اســت و ِعــرض هم باید در دای ــره امنیت قــرار گیرد.
این مرجع تقلید خطاب به رئیس اعضای کمیسیون
امنیت ملی مجلس بیان کرد :از تذکر دادن به مقامات
مسئول کوتاهی نکنید ،ممکن است تذکر دادن برای
یک مقام مسئول تلخ باشد ولی همان مقام مسئول نیز
میوهشیریناینتذکررامیچیند.اگردربارهفساداداری
تذکرمیدادندومسئوالننیزعملمیکردندکاربهاین
جانمیرسیدومشکالتکنونیایجادنمیشد.

بر اســاس ابالغیه شماره  ۵۶۲۶۰یک مسئول ارشد
اجرایی به محمدجواد ظریف طی هفته های اخیر ،اعالم
شده با موافقت هیئت وزیران و به استناد ماده  ۵۵قانون
محاسبات عمومی کشور ،مبلغ  50میلیارد ریــال به
صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل اعتبارات ردیف
 ۵۱۰۰۰۰قانون بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور تحت
عنوان "هزینه های پیش بینی نشده" به منظور احداث
ساختمان سفارت یکی از کشورهای همسایه ایران به شرط
عمل متقابل در اختیار وزارت امور خارجه قرار می گیرد.

▪آیتا...یزدی:امنیتملیمفهوموسیعتریاستو
تنشزدایییکیازابزارهایتامینمنافعملی

الزام مهم دولت بهبانکها فقط2ماهاعتبارداشت
اگرچه هیئت دولت در دستور اواسط تیرماه خود به بانک
مرکزی،تاکیدکردهبودبانکهایعاملمربوطبهبخشودگی
سود ،کارمزد و جریمه وام های دریافتی توسط برخی بخش
هایزیربنایی،موظفشدهبودنددرصورتعدم تاییدهریک
ازبهرهبردارانیکهتوسطکارگروهدولتیمستقردراستانها
معرفی شده اند ،مراتب را به صورت مکتوب و با ذکر دالیل به
دستگاه مربوط اعالم کنند ،طبق ابالغیه روزهای اخیر یک
مسئول ارشد اجرایی به عبدالناصر همتی ،این الزام برای
بانکلغوشدهاست.

...

چهره ها و گفته ها
آیت ا ...قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطالعات
دولتاصالحاتودادستانسابقکلکشورگفت:
با توجه به سمتهای متعددی که در قوه قضاییه
یا وزارت اطالعات داشتم ،به سهم
خودم سعی کردم به مردم خدمت
کنم و اگر قصور و تقصیری هم
داشــتــم ،از مــردم عذرخواهی
میکنم/ .جماران
محمدصادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی
حزب اعتماد ملی با بیان این که خودنظام پنداری
برخی مسئوالن حصاری دور آن ها کشیده که ورود
به آن حصار را غیرممکن کــرده و این آفت است،
افزود :دست یابی به هدفی مثل تفاهم ملی ،ابزار
مختص به خود را میطلبد که
اولین ابــزار آن ایــن اســت که
هیچ کسی خــود را معادل
نظام تلقی نکند/ .ایلنا
محمدمهدی ناظمی اردکــانــی عضو شــورای
مــرکــزی جمنا تأکید ک ــرد :ایــن روزهـــا ادبــیــات
جدیدی دربــاره موضوع اصولگرایی مطرح شده
و آن نواصولگرایی اســت کــه طرح
این ادبیات نباید باعث انشقاق و
تضعیف این جریان مقتدر سیاسی
در کشور شــود/ .باشگاه
خبرنگاران
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون
نمایندگان والیی گفت :شرکای انتخاباتی رئیس
جمهور اجازه ترمیم کابینه را نمی
دهند ،زیرا عموها و بابابزرگهای
دولت در اطــراف روحانی فراوان
هستندوسهمدارند/.مهر

مــراجــع تقلید قــم دربــــاره بــررســی لــوایــح مرتبط با
 FATFاز ســوی نهاد قــانــون گـــذاری و ابــعــاد امنیتی
حاشیه ســازی بــرای حضور زائــران عراقی در ایران به
کمیسیون امنیت ملی مجلس توصیه هایی را مطرح
کــردنــد .بــه گ ــزارش خانه ملت و رســا روس ــای کمیته
های کمیسیون امنیت ملی مجلس در سفر یک روزه
خود به شهر مقدس قم با آیات عظام سبحانی ،نوری
همدانی ،محمد یــزدی ،دیــدار ودر خصوص مباحث و
اولویتهای کمیسیون امنیت ملی گفت وگو کردند.
دردیداراعضایکمیسیونامنیتملیباآیتا...حسین
نوریهمدانیاینمرجعتقلیداظهارکرد:شنیدهایمکه
دوبارهقراراستقرارداد FATFرابهمجلسبفرستند،شما
در این زمینه باید بسیار هوشیار باشید و بدانید ما نظامی
سلطه پذیر نیستیم .وی افزود :انقالب اسالمی ما روز به
یدانندکه
روزدرحالپیشرفتوقدرتاستومردمهمم 
نظاممابرگرفتهشدهازاهلبیت(ع)وعاشوراستکهنمی
تواندبابیگانگانوبدخواهانکناربیاید.
یخواهندارزانیرادرسفرهخودببینندنه
▪مردمم 
درحرفمسئوالن

این استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با تاکید

بر این که «با نشستن و جلسه گرفتن و حرف و بیانیه کار
ی خواهند
درست نمی شود» خاطرنشان کرد :مردم م 
ارزانیوفراوانیوازبینرفتنبیکاریرادرسفرهوزندگی
خودببینندکهتاامروزندیدهاند،نبایداقتصادرابهتحریم
وبرجامگرهبزنندچراکهبیشترآنمربوطبهداخلوخود
مملکت است.وی افزود :مردم برای این نظام جوانان
خودرادادهاندواززندگیخودگذشتهاندبههمیندلیل
توقعدارندکهبهامورآنهارسیدگیشود.
▪آیت ا ...سبحانی :پرستیژ نظام در مجامع بین
المللیبایدحفظشود

در دیـــــدار رئــیــس و اع ــض ــای کــمــیــســیــون امنیت
مــلــی مــجــلــس آیــــت ا ...جــعــفــر ســبــحــانــی ایــن
مــرجــع تقلید اظــهــارکــرد :بــایــد پرستیژ ایــــران در
مــجــامــع بــیــن المللی و در خـــارج مــحــفــوظ بــاشــد.
وی با بیان این که باید هم امنیت ِعرضی و ناموسی
و هــم امنیت خــارجــی از ســوی کمیسیون امنیت
ملی در نظر گرفته شــود ،افــزود :همان طــور که اگر
حرکتی علیه خاک و افــراد کشور انجام شود برای ما
سنگین اســت ،متهم کــردن کشور به مسئله ای که
از نظر قــداســت صحیح نیست ،بـــرای مــا سنگین

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت :شورای
نگهبان به دور از مصلحتاندیشی ،لوایح مربوط به
 FATFرا بر مبنای شرع و قانون اساسی مورد بررسی
قرار میدهد .عضو فقهای شورای نگهبان با بیان این
که موضوع تنش زدایی که کمیسیون امنیت ملی به
دنبال آن است ،در روابط با دیگر کشورها خوب است،
اظهار کرد :باید توجه داشت که امنیت ملی مفهوم
وسیع تری و تنش زدایی یکی از ابزارهای تامین منافع
ملی است.
آیت ا ...یزدی همچنین با بیان این که مسئله زائران
ایرانیوعراقیغیرازاینکهدرابعادسیاسیمسئولیت
هایی را ایجاد می کند ،موضوعی صددرصد مردمی،
عاطفی و مذهبی است افــزود :تاریخ نشان داده که
هیچ قدرتی نتوانسته جلوی این روابط را بگیرد .رئیس
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد :اگر روابط
دو کشور قطع باشد ،مردم نمی گذارند این ارتباط
مذهبی منقطع شود به بیان دیگر رابطه دینی مردم
به دلیل روابط حکومت ها قطع نمی شود .وی افزود:
حکومت موظف است به هر مقدار ،تسهیالتی را برای
زائران فراهم کند ،اگر قوانینی وجود دارد که موانع را
زیاد می کند ،مجلس باید این قوانین را بررسی و زمینه
تسهیل را فراهم کند تا مردم بتوانند به راحتی رفت و
آمد کنند.

ایسنا-علیاکبرصالحیرئیسسازمانانرژیاتمیدرگفتوگوباخبرگزاریآسوشیتدپرسهشداردادکه«اگریکحملهدیگرعلیهدانشمندانهستهایایرانانجام
شود،پیامدهایآنناگوارخواهدبودوعواقبشدیدیدرپیخواهدداشت».صالحیازتالشایرانبرایساختیکتاسیساتجدیددرسایتغنیسازیاورانیوم
فردوسخنگفتکهقراراستسانتریفیوژهایپیشرفتهبیشتریتولیدکند.اینماشینهاازطریقگردشسریعهگزافلورایدورانیوم،اورانیومراغنیسازیمیکنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به آورده
 6میلیارددالری زائران خارجی خبر داد

درآمد گردشگری مذهبی
 1.5برابر بودجه عمرانی
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به
حضور زائران خارجی در ایران گفت  :جدای از برکات و آثار
معنوی حضور زائــران در ایــران ،شش میلیارد دالر از محل
حضور زائران مذهبی و دینی در حوزه گردشگری جذب شده
است که این مبلغ  1.5برابر عملکرد عمرانی کل کشور در
سالیان اخیر است.به گزارش خانه ملت ،حشمت ا ...فالحت
پیشه در دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با آیت ا...
سبحانی با اشاره به حواشی که به تازگی در خصوص حضور
زائران خارجی در مشهد مطرح شده است ،گفت :در شورای
تامین استان خراسان رضوی این موضوع را مطرح کردیم و
خواستیم که مسئوالن بدون تعارف و به صورت جدی اقدام
کنند تا حرمت ایران حفظ شود ،این مسئله توطئه و شایعه
بوده است که ان شاء ا ...بر این شایعه غلبه خواهد شد.وی
افزود :سال گذشته از  1.5میلیون زائر خارجی 18 ،نفر متهم
توسط نیروی انتظامی دستگیر و امسال نیز  98نفر متهم در
بین دو میلیون زائر خارجی دستگیر شده اند که پرونده های
این افراد در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است و اغلب آن
ها به دلیل این که جرمی را مرتکب نشده اند توسط قضات
تبرئه شده اند .وی همچنین تصریح کرد :به تازگی در سفر
به مشهد با آیت ا ...رئیسی دیدار داشتیم و مقرر شد در زمینه
احــداث زائرسرا برای
زائــران پاکستانی
نــیــز هــمــکــاری
هــــای الزم را
انجام دهیم.

انتقاد از نبود نظارت بر شوراهای شهر

وزارت کشور8 :شورا منحل و  283عضو شورای شهرها سلب عضویت شده اند

حواشی اخیر مطرح شده در خصوص اقدامات ناپسند
برخی اعضاهای شورای شهر در شهرهای مختلف باعث
شد تا نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس از فرایند
نظارت و تأیید صالحیت این افراد انتقاد کند و از احتمال
واگذاری فرایند نظارت بر انتخابات این شوراها به شورای
نگهبان خبر دهد.سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت
کشوردرخصوصحواشیاخیرمطرحشدهدربارهتعدادی
از اعضای شورای شهر بابل گفت :در پرونده تعدادی از
اعضای شورای شهر بابل ،موضوع اساسا مرتبط با وظایف
شورایی افــراد نبوده بنابراین این پروندهها در دستگاه
قضایی در حال رسیدگی است که در صورت احراز و پس از
طی فرایند قانونی برخوردهای الزم انجام خواهد شد .وی
همچنین افزود :نظارت جدی بر عملکرد شوراها همواره
مورد تاکید وزیر کشور بوده که بر این اساس در دولت تدبیر
و امید ،اقدامات نظارتی وزارت کشور بر عملکرد شوراها
منجر به انحالل  ۸شورای شهر و سلب عضویت  ۲۸۳نفر
از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است.
▪خجسته :صالحیت نامزدها با فشارهای سیاسی
تایید میشود

امیر خجسته نایب رئیس اول کمیسیون شوراها و امور

داخلی کشور هم درباره حواشی اخیر مطرح شده درباره
شورای شهر بابل گفت :ساز و کار بررسی صالحیتها و
انتخابات شوراها مورد تایید نیست و بر اساس اطالعاتی
که بنده در این دوره از کل کشور دریافت کردم ،روند کار
رضایتبخش نبوده است .وی افزود :در انتخابات شوراها
فشارهای سیاسی سنگینی بر دفاتر نمایندگان مجلس
در هر حوزه انتخابیه حاکم میشود و حتی این فشارها
به دستگا ههای نظارتی و مجموعهای که مسئول تایید
صالحیت نامزدهای انتخابات شوراها هم هستند ،وارد
میشود .خجسته با اشاره به این که امکانات ،برنامهریزی،
بودجه و مکان خاص و خوبی برای انتخابات شوراهای
شهر و روستا وجود ندارد ،گفت :تنها با نزدیک شدن به
انتخابات شوراها  5نفر از مجلس به عنوان هیئت نظارت
بر کل انتخابات کشور انتخاب میشوند و متاسفانه
باید شاهد این گونه اتفاقات در شوراها باشیم ،قطعا
نمونههای دیگری هم در بحث فساد وجود دارد .نایب
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تأکید کرد :ما این
موضوع را به الریجانی رئیس مجلس و مسئوالن مربوطه
اعالم کردیم و خواستیم یا ساز و کار خاصی در این باره
تعریف شود یا انتخابات شوراها را به شــورای نگهبان
بسپارند.

▪ابعاد جدید پرونده شورای شهر بابل

درهمینحالخبرگزاریایسنابهنقلازرکنابااشارهبهابعاد
یشهربابل ۹عضو
ماجرایشورایشهربابلنوشت:شورا 
داردکه ۴نفرازآنهادریکگروهو ۵نفردرگروهیدیگرقرار
ترئیسهشورا
دارند.ازمدتیقبلکهقراربودانتخاباتهیئ 
برگزار شود ،اعضای یکی از گروهها تصمیم به تغییر هیئت
رئیسهداشتند.ب ههمیندلیلیکیازاعضایگروهدیگرکه
نمیخواستهیئترئیسهشوراتغییرکند،برایرسیدنبه
خواستهاشچنیننقشهپلیدیکشیدوباتطمیعخانمیدر
خارجازشورا،برایگروهمقابلدامپهنکرد.اینزندریک
آتلیه فعالیت میکند و وظیفه اجرای این نقشه را بر عهده
گرفت.ویکهیکزنمتاهلاستوقصدجداییازهمسرش
راداردبامهارتیکهدرفیلمبرداریداشت،اعضایشورارابه
خانهای که از قبل تهیه شده بود کشاند و با شش دوربین که
درزاویههایگوناگونجاسازشدهبودازفسادخودبااعضای
شورایشهرفیلمبرداریکرد.تاکنونهشتتندرخصوص
پروندهرسواییدرشورایشهربابلدستگیرشدند.
▪شاه نشین :مسئله شورای شهر بابل درحال بررسی
است

محمد محمودی شا هنشین عضو کمیسیون شوراهای

مجلس نیز درباره پیگیری پرونده برخی از اعضای شورای
شهر بابل در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس
گفت :تاکنون گزارش کامل این پرونده به دست ما نرسیده
است و دوستان در حال بررسی هستند .وی درباره این
که گفته میشود این جریان برنامهریزی شده و برای
ایجاد تنش در شورای شهر بابل بوده است ،بیان کرد:
باید بررسی کنیم و ببینیم که این موضوع تا چه حد صحت
دارد ما نمیتوانیم بر اساس عکس و ویدئویی که منتشر
میشود ،تصمیم بگیریم.
▪سریال حواشی شوراهای شهر

اما حواشی فعالیت شوراهای شهر به بابل منحصر نمی
شود.براساستصاویرمنتشرشدهمردمبروجرددراعتراض
به فعالیت نکردن شورای شهرشان بنری با مضمون تخته
کردن در شورای شهر به ساختمان این شورا نصب کردند.
رضا آریایی معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد
هم با بیان ایــن که  45روز اســت شــورای اسالمی شهر
بروجرد هیچ عملکردی نداشته است و وقت تلف میکند،
افــزود :مردم بروجرد به عملکرد شــورای اسالمی شهر و
شهرداری بروجرد معترض هستند .به تازگی برخی رسانه
ها نیز گزارشی درباره درگیری میان اعضای شورای شهر
کرمانشاه منتشر کردند .فرماندار کرمانشاه هم در گفت و
گوییتصریحکرد:تاکنونبیشازدوماهازاستعفایشهردار
کرمانشاهگذشتهاماشورایشهرکرمانشاهباوجودبرگزاری
جلساتمتعددعزمیدرتعیینشهردارجدیدنداشتهاست.
رنجبر افزود« :فرصتسوزی در انتخاب شهردار کرمانشاه
فرمانداری را مجبور میکند که این موضوع را به
شورایحلاختالفاستانارجاعدهد».عملکردغیر
مناسب برخی شوراهای شهر در دوره فعلی و دوره
هایقبلیباردیگرنشاندهندهنبودنظارتکافیبر
فرایندتأییدصالحیتوسپسفعالیتاینافراداست.
بهنظرمیرسدمجلسشورایاسالمیووزارتکشور
که با قوانین فعلی در این زمینه مسئول هستند باید
بیشازپیشدربارهفعالیتشوراهایاسالمیشهرها
وروستاهاقانونگذاریونظارتکنند.

...

اخبار کوتاه
ظریف:قلدریآمریکایسرکشحدومرز
نمیشناسد
ایرنا  -محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در پیامی
 ،به تهدیدات جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا واکنش
نشان داد و نوشت :آمریکا دیوان بینالمللی دادگستری را
به اعمال تحریمهایی تهدید میکند و حتی قضات آن را در
دادگاههایآمریکاتحتپیگردقانونیقرارمیدهد.کسیبه
ایناقداماتاعتراضنمیکند؟بهنظرمیرسدقلدریرژیم
آمریکایسرکش،حدومرزینمیشناسد.جامعهجهانیچه
زمانیخواهدگفتدیگربساستوآمریکاراواداربهرفتاری
همچونیککشورعادیخواهدکرد؟

آغازمذاکراتدیمیستورابانمایندگان
ایران،روسیهوترکیه
خبرگزاری صداوسیما  -مذاکرات و رایزنی های نماینده
ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با نمایندگان ایران،
روسیه و ترکیه در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز شد .جابری
انصاریکهبهعنواننمایندهایراندراینمذاکراتحضوردارد
باشرکتدرنشستهایدووچندجانبهباالکساندرالورنتیف
و سدات اونال مذاکره کنندگان ارشد روسیه و ترکیه در روند
صلح سوریه (آستانه) و استفان دی میستورا نماینده ویژه
دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه ،درباره راههای تسهیل
آغازبهکارکمیتهقانوناساسیسوریهرایزنیخواهدکرد.

االخبار:نشستکویتباهدفتشکیلناتوی
عربیعلیهایرانبرگزارشد
ایسنا  -روزنــامــه االخبار نوشت :اولین نشست روســای
ستادهای کل نیروی مسلح کشورهای عربی حاشیه خلیج
فارسبعدازبحرانقطردرکویتبرگزارشد،بهنظرمیرسد
که این نشست جزئی از مقدمات تشکیل ناتوی عربی باشد
که برنامه و طرح آمریکا به منظور محاصره ایران در تمامی
زمینه هاست .در این گزارش آمده است ،به نظر می رسد که
تالشهایدولت ترامپبرایتشکیلناتویعربیبهمنظور
مقابلهباایرانواردمرحلهجدیتریشدهاست.

هشدارآمریکادربارهپروازدرحریمایران
باشگاه خبرنگاران  -اداره هوانوردی فــدرال آمریکا در
بیانیه ای از شرکتهای هواپیمایی خواسته است هنگام
برنامهریزی پروازهایی که باید از آسمان ایران عبور کنند،
تشدیدخصومتهامیاناینکشوروآمریکارادرنظربگیرند.
این سازمان همچنین درباره افزایش فعالیتهای نظامی
ادعایی در آسمان ایران در ارتباط با سوریه به این خطوط
هواییهشداردادهاست.

معرفیاستاندارکرمانپسازابالغقانون
منعبهکارگیریبازنشستگان
مهر -سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در
خصوص معرفی استاندار کرمان ،با بیان این که امور استان
کرمان به هیچ وجه معطل نمانده است ،افــزود :استاندار
کرمان پس از ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان به
دولتمعرفیمیشود.

تقدیماستوارنامهسفیرایراندرژاپنبه
امپراتوراینکشور
ایسنا – رحمانی موحد سفیرجمهوری اسالمی ایران در
ژاپن ،با حضور در کاخ امپراتوری ژاپن استوار نامه خود را
تقدیمامپراتورژاپنکرد.

امیری:رابطهوزیرانبارئیسجمهوربسیار
خوباست
تسنیم  -حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور
دربارهاستیضاحمسعودکرباسیانوزیرپیشیناقتصادواین
که گفته شده معاونت پارلمانی رئیسجمهور تالشی برای
ممانعت از این اتفاق نکرد؟ گفت :این اخبار درست نیست.
روابط وزیرانبارئیسجمهورآنقدرخوباستکهاگراشاره
همکنند،نیازیبهاینکهعزلکنند،وجودندارد.
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