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مجمعهم
 FATFرا رد کرد
نامه شاهرودی به شورای نگهبان:

ممنوعیت کشت برنج منجر به افزایش واردات آن
خواهد شد

استانهای شمالی
ظرفیت تولید برنج
کلکشور را ندارند
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محسن هاشمی :

تهران
جاذبههایش را
از دستداده است

آیتاهلل هاشمیشاهرودی نظر مجمع را به دبیر شورای نگهبان اعالم کرد

آیتاهلل سیدمحمود هاشمیشــاهرودی رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام در تاریــخ  17تیرماه  1397طی نامــهای به آیتاهلل
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ،نظر این مجمع درباره الیحه الحاق
دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای
مبارزه با جرائم ســازمانیافته فراملی (الیحــه پالرمو) را اعالم کرده
است که بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،آیتاهلل جنتی
نیز طی نامهای به علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی در
تاریخ  20تیرماه  ،1397علت ر ّد الیحه پالرمو توسط شورای نگهبان
را به وی اعالم کرده است.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در این نامه نوشــته اگرچه
مجلس شورای اسالمی تالش نموده است در بند  1ماده واحده با مالک
قرار دادن تفسیر جمهوری اسالمی از کنوانسیون موارد سوءاستفادههای
محتمل علیه جمهوری اسالمی را ســد نماید؛ اما به دلیل اینکه بیانیه
تفســیری فاقد ارزش حقوقی اســت امکان اینکه ایــران بتواند مفاد

کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر نماید نیست بلکه
حتی موظف اســت قوانین و مقررات خود را اصــاح نماید و لذا با بند 4
سیاستهای کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست از منابع حیاتی
کشــور در خارج) و بند  2/2در حوزه خارجی (تکیه بر استقالل حقوقی
کشور) و بند 8حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور
داخلیکشور)مغایراست.
پذیرفتــن ارجاع به داوری با دیوان بینالمللی دادگســتری در
خصوص تفســیر با اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت
ملی و مداخله در امور کشــور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود .لذا
با مــواد و بندهای ذیل بند  8حوزه خارجــی (تأمین منافع ملی و
مقابله با مداخله در امور کشورها) و بند  2سیاستهای کلی امنیت
ملی در حوزه اقتصــادی (جلوگیری از حاکمیت بیگانگان و نیروهای
معاند) مغایرت دارد...
ادامه در همین صفحه

ممنوعیت آمدوشد در استانهای جنوبی عراق

اعتراض زیرتب 50درجه
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سرمقاله

نامه شاهرودی به شورای نگهبان

برای یک خاموشی!
امیر عباس نخعی
سردبیر

دیگر گفتن ندارد ،همه می دانند که مطبوعات حال و
روز خوبی ندارند اما کســی کاری نه می کند و شــاید هم
کســی نمی تواند کاری انجام دهد .مگر حال نشــریات
کاغذی را می توان از حال اقتصاد کشــور جدا کرد و مگر
کســی نمی خواهد اوضاع اقتصادی را سامان دهد اما این
توانایینیست.
نشریات البته مشکالت دیگری هم دارند .کسانیکه به
عنوانمسئوالنکشوریبایددستگیرشانباشند،نیستند
که هیچ جلوی پایشــان را هم می گیرند.البته ناخواسته.
مثال بارها نشریات بخش خصوصی و حزبی انذار داده اند
که حمایت و خاصه خرجی ها برای نشریات دولتی که از
بودجه عمومی تغذیه می شــوند فرصت رقابت واقعی را
میگیرد.شما در یک نشریه خصوصی دغدغه چاپ و کاغذ
و توزیع و فروش دیده شدن دارید اما در نشریات متصل به
بودجه عممومی مهم نیست که هزینه هایتان چقدر است
فقط منتشر می شوید که باشــید و صد البته در راستای
منویات هم گام بر می دارید .مشکل دیگر نشریات بخش
خصوصی این است که راحت تر از نشریات بخش دولتی در
تیر راس توقیف قرار می گیرند و به همین دلیل دست به
خود سانسوری های گسترده می زنند و در عصر ارتباطات
و دوره ای که کانال های تلگرامی اخبار را در سیطره خود
درآورده ا ند مردم در نشریات خصوصی حتی به دنبال ارایه
تحلیل هم نیستند ،چرا که می دانند تحلیل بی سانسور
نمی یابند .همبستگی در این دوره نیز ناخواسته و تنها به
دلیل مشکالت مالی و اقتصادی که دامنگیر همه است و
در سکوت به خاموشی می رود .امید است چراغ نشریات
بخش خصوصی (و نــه تنها دولتی و وابســته به بودجه
عمومی) پر فروغ شود.
داریم بــاز می گردیم .باز می گردیم به عصری که همه
منتظر انتشار دو روزنامه بودند و بس.

حذف دروس اسالمی در مدارس عربستان

یک رسانه عربی گزارش داد در پی گسترش نفوذ تفکر
لیبرالیسم در دستگاه حاکمه سعودی به ویژه با ولیعهدی
محمد بن سلمان ،دولت عربســتان برنامه های آموزشی
تحت عنوان« آگاهی اسالمی»(آن هم بر اساس آموزههای
فرقه وهابیت) را از مدارس حذف کرد.به گزارش تسنیم به
نقلازشبکهتلویزیونیالجزیره،وزارتآموزشعربستاندر
بخشنامهایاعالمکردکهبرنامههایآگاه سازی،مصونیت
و بیداری را که در قالب آگاه ســازی اســامی در مدارس
تدریس می شد ،لغو کرده است .این وزارت همچنین همه
کمیته های مربوط بــه آن را منحل کرد.این گام جدیدی
است که بیانگر نفوذ نولیبرالیسم در عربستان به شمار می
رود.برپایه این گزارش ،جریان لیبرال در عربستان در سال
های گذشــته پروژه آگاهی اســامی را به عقیده خود ،به
پرورش نسلی افراط گرا متهم کرده است و همین امر این
جریان را برآن داشته است که آن را حذف کند.

مجمع هم  FATFرا رد کرد

از همین صفحه
 ...الزم به ذکر است رعایت مفاد اصل  139قانون اساسی ،مذکور
در بند  2ماده واحده ،مربوط به اموال عمومی و دولتی میشود .که
اوالً همه اختالفات ،مالی نمیباشــد؛ ثانیاً همه اختالفات مالی نیز
منحصرا ً به اموال عمومی و دولتی نمیشود.
اگرچه مجلس شورای اســامی در بند  4اعالم نموده است این
کنوانســیون خدشــهای بر حق مشروع و پذیرفتهشــده ملتها یا
گروههای تحت ســلطه وارد نخواهد نمود .اما این شــرط با توجه به
درخواســت برنامه اقدام  FATFکه از جمهوری اسالمی خواسته
اســت این اســتثناء را در قانون مربوطه حذف نماید بیاثر است لذا
گروههای مبارز به عنوان گروههای مجرم سازمان یافته تلقی خواهند
شــد .بنابراین با بند  10حوزه خارجی مبنی بر حمایت از جریانات
اصیل اسالمی و نیروهای حامی انقالب اسالمی) مغایر است.
بند  5مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به
معنای شناسایی رژیم اشــغالگر صهیونیستی نخواهد بود .کفایت
الزم را ندارد و باید تصریح گردد کــه هیچگونه معاضدت حقوقی
یا پاســخ به ســؤال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم صهیونیستی
انجام نخواهد گرفــت و از این جهت بند  4حوزه خارجی (مقابله با
رژیم صهیونیســتی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای

اسالمی و نهادهای بینالمللی و جهان) را پوشش نمیدهد.
این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF
در جهت شناسایی دقیق فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی
و حقوقــی صورت میگیرد که در مرحله بعــد مورد هدف تحریم
و فشار دشــمن قرار گیرند درحالیکه در شرایط تحریم پذیرش
تعهدات مندرج در این کنوانســیون و شروط گروه اقدام FATF
به معنای تسلیم شدن در برابر خواستهای مخرب نظام سلطه در
حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشــور را در دور زدن تحریمها و
کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایســتی کلی بهدوراز چشم
بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه میسازد و از این جهت با بند
 3حوزه اقتصادی سیاســتهای کلی امنیت ملی (رعایت تناسب
تعهدات خارجی با توانمندیهای اقتصادی کشور) مغایر است.
پیش از این هم سخنگوی شورای نگهبان خبر داده بود که این
شــورا دو الیحه مرتبط با اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی»
( )FATFرا رد کرده اســت .الیحه پیوستن ایران به کنوانسیون
مبارزه با جرائم ســازمانیافته ،موســوم به پالرمو و اصالح قانون
مبارزه با پولشویی دو الیحه رد شده از سوی شورای نگهبان است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا ،عباســعلی کدخدایی روز شــنبه ۲۳
تیر ،خبر داد که شــورای نگهبان بــرای دومین بار مصوبه مجلس

درباره الیحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته،
موسوم به پالرمو را رد کرده است.
این شــورا پیش از این اعالم کرده بود که ترجمه این کنوانسیون
که در الیحه آمده اســت ،ایراد دارد .به گفته آقای کدخدایی ،پس از
اصالحات مجلس دراین الیحه ،شــورای نگهبان بار دیگر به دو ماده
آن ایراد گرفته است .سخنگوی شورای نگهبان همچنین خبر داد که
این شورا معتقد است ،الیحه مبارزه با پولشویی که در مجلس تصویب
شده ،یک الیحه «قضایی» است و باید از سوی قوه قضائیه ارائه شود.
به گفته آقای کدخدایی ،این شورا همچنین ایرادهای دیگری نیز به
اینالیحهگرفتهاست.براساسقوانینجمهوریاسالمی،نمایندگان
مجلسبایدایرادهای شوراینگهبانبهاین مصوباترارفعو این لوایح
را برای بررسی دوباره به این شورا ارسال کنند.
نمایندگان مجلس همچنیــن میتوانند این لوایح را بدون رفع
ایرادات اعالم شــده از سوی شــورای نگهبان به مجمع تشخیص
مصلحت نظام ارســال کنند تا ایــن مجمع دربــاره آنها تصمیم
بگیرد .به جــز این دو الیحــه ،دو الیحه اصالح قانــون مبارزه با
تأمین مالی تروریســم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین
مالی تروریســم ،مرتبط با اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی»
( )FATFاست.

دادستان تهران خبر داد :

مدیر مسئول یک رسانه در میان بدهکاران بانکی

جلسه شورای معاونان دادســتانی تهران با حضور معاونان و
سرپرستان نواحی دادسرا ،سرپرســتان دوایر نظارت دادسرای
تهران و تعدادی از قضات تحقیق برخی نواحی دادسرا ،به ریاست
عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران برگزار شد.
دادستان تهران در این جلســه به تالش عدهای برای تخریب
وجهه برخی قضات رسیدگیکننده به پروندههای مهم در فضای
مجازی اشاره کرد و اظهار داشــت :در ماههای گذشته دادسرای
تهران صاحب امتیاز یکی از رسانههای معروف را که از بدهکاران
بانکی اســت ،بازداشــت کرد .این متهم با زندانی «روزچنگ»
(محکــوم علیه پرونده اخالل ارزی) مرتبط شــده بــود و روزانه
از طریق زندان تمــاس میگرفت و از آنها میخواســت مطالب
تخریبی علیه قضات منتشــر کنند که از ســوی دادستانی تذکر
الزم به مدیر مسئول این روزنامه داده شد.
جعفــری دولتآبادی افزود «:اخیرا ً پس از بازداشــت یکی از
وکالی دادگســتری ،صاحب امتیاز آن روزنامه به نام ع.ن مجددا ً
به خاطر اتهام قبلی بازداشت شده و مشخص شد فردی در فضای
مجازی بــرای تخریب قضاتی که به پروندههای مهم رســیدگی
میکنند طرحی تهیه کرده است .این فرد همچنین موضوع طرح
شکایت علیه این قضات را مطرح کرده و اخیرا ً به همراه مرتبطان
خود ،اطالعات یک پروند ه قضایی را در فضای مجازی منتشــر و
تهدید کرده است که در صورت عدم آزادی این وکیل ،افشاگری
خواهند کرد.دادستان تهران با اشــاره به این که دستگاه قضایی
تســلیم چنین اعمال فشارهایی نخواهد شــد ،اظهار داشت :ما
با اینگونه اقدامات و عوامل آن برای شکســتن اقتدار دســتگاه
قضایی ،برخورد خواهیم کرد.
جعفری دولتآبادی در خصوص واردات خودروهای خارجی

اظهار داشت :این پرونده با گزارش مبسوط سازمان بازرسی کل
کشور به شعبه ویژه ارجاع شده و با وصول گزارش وزارت صنعت،
معدن و تجارت به دادســتانی ،تحقیقات از متهمان آغاز شــده
است که بهتدریج اطالعرسانی خواهد شد.
وی ورود دولــت به موضوع خودروهای خارجی را به فال نیک
گرفت و اظهار داشــت :تحقیقات با ســرعت و دقت ادامه خواهد
یافــت و از تمام افــراد مرتبط با موضوع در هــر رده و مقامی که
باشند تحقیق خواهد شد.
دادســتان تهران پرونده بعدی را ناظر به فروش سکه به افراد
دانست و اظهار داشت :دولت اعالم کرده است که در اجرای طرح
پیش فروش سکه ،جمعآوری نقدینگی را دنبال میکرده است؛
اما افکار عمومی نمیپذیرد که در جامعهای با شعار عدالتطلبی
و مبارزه با فقر به این نحو عمل شود و برخی افراد بدون هیچگونه
محدودیتی و به تعداد انبوه سکه طال خریداری کنند.
دادستان تهران با اشاره به ارجاع این پرونده به شعبه بازپرسی،
اظهار داشت :آنچه در این پرونده مد نظر دادستانی است ،بررسی
ســازمانیافته بودن این قضیه اســت و در همین رابطه از وزارت

اقتصاد و دارایی نیز استعالم شده است.
وی افزود :در حال حاضر نسبت به  50نفر پرونده مفتوح شده
و تحقیقات مقدماتی آغاز شده است.
جعفری دولتآبادی همچنین به پرونده استفاده از ارز دولتی
برای واردات اقالمی غیر از گوشــیهای تلفن همراه اشاره کرد و
اظهار داشــت :این پرونده نیز به شعبه ویژه بازپرسی ارجاع شده
و تحقیقات آن آغاز شــده است؛ استعالمات متعددی از مراجعی
همچون بانک مرکزی ،وزارت صنعــت ،معدن و تجارت ،وزارت
ارتباطــات و فنآوری اطالعات و ســازمان تعزیــرات حکومتی
صورت گرفته است.
جعفری دولتآبادی تشــکیل پرونده دیگر را ناظر به گزارش
پلیس در خصوص استفاده دالالن و صرافان از کارت ملی 1028
نفر برای خرید و دریافت ارز دولتی دانســت و اظهار داشت :این
افراد که تعــداد آنها در گزارش های پلیس متفاوت اســت ،به
انحــای مختلف از کارت ملی دیگران بــه ازای پرداخت وجوهی
به آنــان یا به هر طریق دیگر اســتفاده کردهانــد و گاهی با یک
کارت ملی روزانه چند نوبت ارز دریافــت کردهاند؛ به نحوی که
فردی ظرف چند ماه حدود  60میلیــون دالر از بانکها دریافت
کردهاست.
وی فــروش بعدی این ارزها در بازار را امری طبیعی دانســت
و اظهار داشــت :در این خصوص اســتعالم الزم از بانک مرکزی
صورت گرفته اســت؛ اما این مرجع تا کنون پاسخ استعالمات را
ارسال نکرده است.
دادستان تهران ضمن اشــاره به جریان داشتن امر تحقیقات
این پروندهها ،افــزود :پروندههای مذکور مربــوط به قبل از 21
فروردین امسال است.
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قبال
صادرات برق
به عراق
داشتیم
سخنگوی دولت اعالم کرد که بدهی دولت به بانک
مرکزی که چیزی حدود  ١٠هزار میلیارد تومان بود به
 ٨هزار و  ٥٠٠میلیارد تقلیل یافته است.
به گزارش ایســنا ،محمدباقر نوبخت در نشســت
خبری با خبرنگاران اشــاره به وضعیت اقتصاد کشور
در زمانــی که دولت روحانی کار خود را شــروع کرد،
گفت :شهریور ســال  ۹۲که دولت را از رئیسجمهور
قبل تحویــل گرفتیم ،نقدینگی  ۲۱۰هــزار میلیارد
تومان بود که امســال این رقم بــه  ۳۸۰هزار میلیارد
تومان رسید .ما در طی این سالها  ۲۸درصد افزایش
داشتیم .بعضیها گفتند که هزینههای جاری دولت
افزایش پیدا کرده است اما آیا ما نباید حقوق معلمان و
کارکنان را افزایش دهیم؟ آیا ما نباید فعالیت عمرانی
داشته باشیم؟
وی درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر
اینکه کســانی که در زمینه وضعیت بازار ارز دستگیر
شــدهاند گفتهاند بانک مرکزی از آنها خواسته سکه
بخرند ،اظهار کرد :در حــال حاضر اطالعی ندارم و از
بانک مرکزی میخواهیم که درباره این موضوع خاص
اطالعات را منتشر کند.
ســخنگوی دولت در پاســخ به پرسشــی درباره
حضور وزرا و رئیس جمهــور در بین مردم ،گفت :اگر
وزیری به استانی سفر می کند ،به نمایندگی از طرف
دولت است و در سفرهای اســتانی رئیس جمهور به
 ٣١اســتان ١٢٠٠ ،پروژه را دستور دادند که  ٢٤هزار
میلیارد تا آغاز دولت دوازدهم پرداخت شود که تا ٣٤
هزار میلیارد تومان پرداخت شد.
وی در پاسخ به ســوالی درباره قطع صادرات برق
از ایران به عــراق ،اظهار کرد :صــادرات برق به عراق
داشتیم اما در شرایط فعلی که ما خودمان کمبود برق
داریم ،چنین کاری انجام نمی شود.
پیش از این اعالم شــده بود که ایران صادرات برق و
آب به کشور عراق ندارد در حال حاضر با توجه به شرایط
پیش آمده کشور عراق قرار اســت برق خود را از سایر
کشورها به ویژه عربستان تامین نماید .در چند روز اخیر
اعتراضات گسترده ای در این کشــور به دلیل قطعی
برق و نبود آب صورت گرفته اســت همین امر موجب
گسترش اخباری مبنی بر صادرات گسترده برق و اب به
عراق حساسیت هایی را در ایران ایجاد کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اظهارات
خطیب جمعه تهران در زمینه استقالل بانک مرکزی،
اظهار کرد :طبعــا هرچه مداخالت دولــت در بانک
مرکزی کمتر باشــد می تواند مســتقلتر عمل کند.
منتهی شــرایطی وجود دارد که در همان خطبه های
نماز جمعه حرف دیگری در خصوص موسسات مالی
می زنند و بانک مرکزی مجبور می شــود که  ٢٣هزار
میلیارد و یا تا  ٣٥هزار میلیارد تومان پول پرفشار برای
تســویه طلب ها تزریق کند و این نقدینگی است که
اثرش در پایه پولی و ضریب فشار باقی می ماند .بانک
مرکزی اگر مستقل شود ،باید لیبرالی عمل کند.
نوبخت در پاســخ به ســوالی پیرامون شــایعات
مطرح شــده در خصوص ارتباط خاموشی های اخیر
با توافقنامه پاریس ،گفت :کاهش  ١٢درصدی مصرف
سوخت های فســیلی در این توافقنامه وجود دارد اما
ارتباطی با خاموشی های اخیر ندارد.

