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سیاسی

وطن امروز شماره 2486

اخبار

جزئیات عملکرد شورای نگهبان
درباره FATF

سخنگوی ش��ورای نگهبان
جزئیات��ی از چرای��ی رد دو
الیح��ه مرتبط ب��ا FATF
در این ش��ورا را بی��ان کرد.
عباس��علی کدخدای��ی ک��ه
در ویژهبرنامه نگاه یک از ش��بکه یک س��یما
به مناسبت س��الگرد تاسیس شورای نگهبان
س��خن میگفت ،در پاسخ به س��والی درباره
لوایح چهارگانه مطرحش��ده از سوی مجلس
شورای اسالمی در رابطه با  FATFو پیوستن
ایران به کنوانسیون پالرمو تصریح کرد 2 :مورد
از مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی به دست
ما رس��یده اس��ت که یکی کنوانسیون پالرمو
(مب��ارزه با جرائم س��ازمانیافته مالی) و یکی
دیگر هم اصالح قانون مبارزه با پولشویی بوده
است که مصوب خود مجلس شورای اسالمی
اس��ت و قرار بود اصالحاتی درباره آن به عمل
آید .این کنوانس��یون چندجانبه است و چند
کشور در آن عضو هستند .قبل از سال جدید
به دلیل اشکاالت در ترجمه و ساختار در متن
فارس��ی آن را به مجلس اع��اده کردیم و وارد
محتوا نش��دیم اما در مرحل��ه بعد عالوه بر 2
ایراد شکلی س��اده مانند همان ایراد قبلی در
ترجمه و دس��تهبندی ،ایراد دیگ��ری به واژه
پروتکل و ای��رادی نیز به یکی از بندهایی که
در ذیل ماده  3آمده بود ،احساس میشد که
البته این ایراد شکلی قابل حل است اما ایرادی
هم از ناحیه فقهای شورای نگهبان مطرح شد
مبن��ی بر اینکه یکی از بنده��ا که به مصادره
اموال اش��اره میکند نیاز به اصالح و توضیح
دارد .وی افزود :در رابطه با الیحه پولش��ویی
آقایان در ش��ورای نگهب��ان معتقدند در این
الیحه باید س��یر تشریفاتی یعنی مطرحشدن
ابتدایی از سوی قوهقضائیه به مجلس و پس از
آن به شورای نگهبان انجام میشده است .در
صورتی که این سیر طی نشده است.

وزیر دولت اصالحات
خواستار «استعفای روحانی» شد

علی عبدالعلیزاده ،وزیر مس��کن و شهرسازی
دولت اصالحات با بیان اینکه حس��ن روحانی
اصالحطلب نیس��ت اما اصالحطلبان از دولت
او حمای��ت کردن��د ،گفت :بهتر اس��ت دولت
روحانی استعفا کند .عبدالعلیزاده در گفتوگو
با تسنیم ،با بیان اینکه دولت روحانی باید استعفا
کند ،اظهار داشت :وقتی دولت کاری برای مردم
نمیکند ،بهتر است رها کند و برود .وی افزود:
مسؤولیتها تا وقتی ارزش دارد که انسان بتواند
خدم��ت کند و اگر نمیتواند خدمت کند باید
کنار برود .وزیر مسکن دولت اصالحات در پاسخ
به این پرسش که آیا دولت خودش باید استعفا
کند یا اینکه مجلس به این مس��أله ورود کند،
گفت :وقتی خودشان کنار نمیروند مجلس باید
ورود کند و وظیفه مجلس همین است.
قرارگاه نجف اشرف سپاه اعالم کرد

انهدام یک تیم تروریستی ضدانقالب
در کرمانشاه

روابط عمومی قرارگاه نجف اش��رف نیروی
زمینی س��پاه اعالم کرد :یک تیم تروریس��تی
ضدانق�لاب مورد شناس��ایی و تعقی��ب قرار
گرفته و عصر روز ش��نبه طی یک درگیری به
طور کامل منهدم شد .به گزارش سپاهنیوز ،در
این اطالعیه آمده اس��ت :در پی نفوذ یک تیم
تروریستی ضدانقالب از منطقه مرزی نودشه در
استان کرمانشاه برای انجام اقدامات خرابکارانه
و ضدامنیتی ،این تیم توسط رزمندگان دالور
قرارگاه نجف نیروی زمینی سپاه مورد شناسایی
و تعقیب ق��رار گرفته و عصر روز ش��نبه طی
یک درگیری ب��ه طور کامل منهدم ش��د .در
این درگیری  3تروریس��ت به هالکت رسیده
و یک تروریس��ت دیگر بشدت زخمی شد .در
این درگیری همچنین یکی از نیروهای بسیجی
بومی به درجه رفیع شهادت نائل آمد .طی این
عملی��ات موفق ،مقادیر قابل توجهی س�لاح،
مهمات و تجهیزات از تروریس��تها کش��ف و
ضبط شد.

دولت آخرین اقدامات برای
رسیدن به  190هزار سو را ارائه کند

سیدحسین نقویحسینی ،عضو کمیسیون
امنیتمل��ی و سیاس��تخارجی مجل��س در
گفتوگ��و با تس��نیم ب��ا بیان اینک��ه اعضای
کمیسیون از وزارتامور خارجه و سازمان انرژی
اتمی درخواس��ت کردند گزارش��ی از اثر بسته
پیش��نهادی و بیانیه اتحادیه اروپایی در نجات
برجام را به کمیس��یون ارائه کنند ،گفت :یکی
از اهداف کمیسیون برای اخذ آخرین گزارشها
از این س��ازمان ،بررس��ی اقدامات کشور برای
رس��یدن به  190هزار سو است .سازمان انرژی
اتمی باید آخرین وضعیت تاسیسات هستهای و
آخرین اقدامات خود برای رسیدن به  190هزار
سو را به اعضای کمیسیون ارائه کند.
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رهبر انقالب در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت:

معطل برجام و تضمینهای اروپا نمانید
هم ه مدیران دولتی باید در مقابل مشکالت با تحرک بیشتر و با احساس مسؤولیت مضاعف عمل کنند

گروه سیاسی :حضرت آیتاهللالعظمی
خامنهای رهبر حکیم انقالب اس�لامی
صب��ح دیروز (یکش��نبه) در نشس��تی
که با دع��وت ایش��ان از رئیسجمهور
و اعض��ای هیأت دولت برگزار ش��د ،با
تأکید بر توانایی کش��ور ب��رای عبور از
مش��کالت اقتصادی با برخ��ورداری از
روحی�� ه انقالب��ی و مجاه��دت ،کار و
تالش شبانهروزی مسؤوالن و همکاری
و همراهی آحاد مردم ،شرایط و الزامات
استمرار پیشرفت و حرکت پرشتاب به
سمت اهداف را بیان کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر
مقام معظم رهب��ری ،حضرت آیتاهلل
خامنهای در این جلس��ه ،شرط اصلی
موفقیت در هم ه عرصهها را برخورداری
از «روحی ه قوی ،انگیزه ،شجاعت و عزم
راسخ» دانستند و افزودند :هم ه مدیران
دولتی باید در مقابل مشکالت با تحرک بیشتر و با
احساس مسؤولیت مضاعف عمل کنند.
رهبر انقالب اس�لامی ،تیم اقتص��ادی دولت
را میان��دار و محور اصلی کار و تحرک در کش��ور
خواندند و هم ه دس��تگاهها را به هماهنگی با آن
فراخواندند .ایش��ان ش��رط دیگر غلبه بر تنگناها
را ارس��ال تصویری مقتدر از دولت برش��مردند و
افزودند :تصویر دولت در چشم مردم باید تصویری
توانا ،کارآمد و تالشگر باشد ،زیرا نفس تالشگری
برای مردم ج��ذاب و امیدوارکننده اس��ت .رهبر
انقالب اسالمی همچنین صداوسیما و دستگاههای
تبلیغات��ی را به انتقال تصویر درس��ت از اقدامات
دولت توصیه کردند و افزودند :البته بیان انتقادهای
منطقی اشکالی ندارد ،ضمن اینکه بخش عمدهای
از تصویرسازی درست از دولت وابسته به عملکرد
مسؤوالن است ،یعنی مسؤوالن باید به میان مردم،
کارگ��ران و صنایع بروند و از نزدیک با آنها ارتباط
برقرار کنند .حضرت آیتاهلل خامنهای با مقتدرانه
توصیف کردن مواضع رئیسجمهور کشورمان در
اروپا افزودند :نشان دادن اقتدار در مقابل بیگانگان
بویژه آمریکاییها امری الزم اس��ت و این کار باید
بهنگام ،صریح و قاطع انجام ش��ود« .دنبال کردن
جدی کارها با اس��تفاده از امکانات و تواناییهای
کش��ور» س��فارش دیگر رهبر انقالب اسالمی به
مس��ؤوالن بود .ایش��ان افزودند :البته طرفهای
حجتاالس�لام والمس��لمین
قضایی
ی اژهای روز گذش��ته در
محس��ن 
صد و بیست و هشتمین نشس��ت خبری خود به
س��واالت مختلف خبرنگاران پاس��خ داد .در بخش
قابلتوجهی از این نشس��ت که به ضرورت برخورد
قاطع قوهقضائیه با فساد اختصاص یافت ،سخنگوی
دس��تگاه قضا ب��ه اتفاقات مربوط ب��ه التهابات این
روزهای بازار سکه و ارز پرداخت .یکی از مهمترین
موضوعات مطرح ش��ده ،درخواست بانک مرکزی
ب��رای آزادی چند نف��ر از بازداش��تیهای اخیر در
همین زمینه است .موضوعی که بنا بر گفته اژهای
در س��ال  92و در جریان دستگیری سلطان سکه
تکرار ش��د .اژهای به موض��وع جنجالهای مربوط
به پرونده دختر اینس��تاگرامی نیز اش��اره و ضمن
غیرقانونی دانس��تن اقدامات وی تاکید کرد حتی
ی��ک روز هم بازداش��ت نبوده اس��ت .ب��ه گزارش
میزان ،حجتاالس�لام اژهای در بخشی از نشست
خبری گفت :از جمله موضوعاتی که در این روزها
داش��ته و داریم ،بحث تخلفات اقتصادی در زمینه
س��که و ارز و واردات برخ��ی کاالها از جمله تلفن
همراه و ورود بعضی از خودروها بهصورت متخلفانه
و غیرقانونی است که در این زمینه به نکاتی اشاره
میکنم .سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد :مردم
عزیزمان بحق انتظار دارند در این شرایط با متخلفان
و مفسدان اقتصادی بشدت برخورد شود و بهصورت
شفاف؛ هم مردم تا آنجا که قانون اجازه میدهد در
جریان قرار گیرند و هم قوهقضائیه سریعتر و قاطعتر
از گذش��ته با موضوعات برخورد کن��د .وی گفت:
دادسرای تهران وارد شده و در هر موضوعی بازپرس
وی ژهای اختصاص و پرونده خاص تشکیل دادهاند و
قرار شده دادس��تان محترم کل کشور هم نظارت
و هم کمک بیش��تری بکنند و بحمداهلل ایشان هم
به س��رعت اقدام کرده و از دستگاههای ذیربط از
جمله وزارت اقتصاد و دارایی ،وزارت صنعت و معدن
مصلحت جزئیات  2نامه مهم رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام به دبیر
ش��ورای نگهبان درباره برخی تبع��ات و خطرات
الحاق به کنوانسیون پالرمو منتشر شد .به گزارش
مه��ر ،آیتاهلل س��یدمحمود هاشمیش��اهرودی،
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی  2نامه
اخیر خود به آیتاهلل جنتی ،دبیر شورای نگهبان،
مغایرتهای مصوبه الحاق به پالرمو با سیاستهای
امنیتی و اقتصاد مقاومتی را به صورت مبسوط و
جزئی بیان کرده اس��ت .رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام در نامه نخست خود که  ۱۷تیرماه
امسال ارسال شده ،آورده است :نظر به اینکه ارائه

نما
قدردانی هیأت دولت از بیانات صریح و امیدبخش رهبر معظم انقالب
هیات دولت با صدور بیانیهای ضمن تشکر از بیانات صریح و امیدبخش رهبر معظم انقالب اسالمی در حمایت
از دولت و ارزیابی دقیق معظمله از توانایی خدمتگزاران دولت در کنار مردم عزیز برای حل مشکالت اقتصادی
کش�ور ،تاکید کرد« :اعضای دولت و همه خادمان ملت در خانواده بزرگ دس�تگاه اجرایی با عزم و جدیت
آمادگی دارند تمام توان خود را برای حل مش�کالت مردم ،ادامه مس�یر رش�د و آرامش اقتصادی کشور و
ناکام گذاردن تالش دشمنان بهکار گیرند» .در این بیانیه همچنین خطاب به حضرت آیتاهلل خامنهای آمده
اس�ت :الزم میدانیم از بیانات صریح و امیدبخش حضرتعالی در حمایت از دولت و ارزیابی دقیق از توانایی
خدمتگزاران دولت در کنار مردم عزیز برای حل مشکالت اقتصادی کشور ،تشکر کنیم.

اروپایی موظفن��د تضمینهای الزم را درخصوص
برجام بدهند اما نباید اقتصاد کشور به این موضوع
گره زده و معطل آن شود.
حض��رت آیتاهلل خامنهای ب��ا تأکید بر «لزوم
گس��ترش روزاف��زون دیپلماس��ی و ارتباط��ات
خارجی» ،افزودند :بهجز موارد معدودی همچون
آمریکا ،روابط کش��ور با ش��رق و غرب باید هرچه
بیش��تر تقویت شود و تحرک عملیاتی و هدفمند
دیپلماس��ی افزایش یابد .رهبر انقالب اس�لامی
در ادامه به بی��ان چند توصیه و راهکار برای حل
مشکالت اقتصادی پرداختند .ایشان تهی ه «نقش ه
راه اقتصاد باثب��ات» را الزم دانس��تند و افزودند:
اگر نقش�� ه راه اقتصاد تهیه ش��ود ،مردم و فعاالن
اقتص��ادی تکلیف خ��ود را خواهند دانس��ت و با
احس��اس ثبات و آرامش به کمک دولت خواهند

ش��تافت« .تقویت بخش خصوص��ی» و «ضرورت
برخورد قاطع با متخلفان»  2توصی ه دیگر حضرت
آیتاهلل خامنهای بود .ایش��ان در همین زمینه به
نمونههایی از تخلفات برخی دستگاهها و افراد در
مسائل اخیر سکه و ارز اشاره و تأکید کردند :باید
با متخلفان در هر س��طحی که هس��تند برخورد
ش��ود .رهبر انقالب اس�لامی دس��تور روز شنبه
رئیسجمهور ب��رای برخورد با تخلفات در واردات
خ��ودرو را خوب خواندن��د و افزودن��د :البته این
دس��تورها باید پیگیری شود تا به نتیج ه مطلوب
برسد .ایش��ان «اش��راف و اعمال قدرت دولت بر
مب��ادالت مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب
نظیر قاچاق و پولشویی» را ضروری دانستند و با
اشاره به برخی تخلفات انجامشده در استفاده از ارز
دولتی گفتند :باید با سامانههای مربوط یا مقررات

سخنگوی قوهقضائیه:

تخلف واردات خودرو را اولین بار سازمان بازرسی گزارش داد

و تجارت ،بانک مرکزی و دس��تگاههایی که درباره
این موضوعات نقش��ی دارند یا میتوانند اطالعاتی
داشته باشند و اطالعات در اختیار دارند ،درخواست
کردهان��د هرچه س��ریعتر با موضوعات مش��خص
اطالع��ات در اختیار دادس��رای تهران ق��رار گیرد.
معاون اول قوهقضائیه همچنین در رابطه با مس��اله
ورود برخی خودروهای لوکس به صورت غیرقانونی
و متخلفانه به کش��ور نیز گفت :درباره این موضوع،
نخستین نهادی که وارد شد ،سازمان بازرسی کل
کشور بود و در گزارش اولیه اعالم کرد این اتفاقها
افتاده اس��ت و در گزارش دوم تکمیل کرد و عنوان
داشت تخلفاتی در این حوزه انجام شده است .وی
بیان داش��ت :ابتدا برخی مس��ؤوالن دولتی منکر
این بودند و عنوان داش��تند چنین چیزی نیس��ت
ول��ی بعد از تحقیقات و ورود رئیسجمهور ،صحت
موضوع مش��خص ش��د و امروز خود دولت اذعان
دارد از ناحیه بعضی مس��ؤوالن دولتی و غیردولتی
در زمینه وارد ک��ردن خودروهای لوکس بهصورت

غیرقانونی ،تخلفاتی انجام ش��ده و خسارتهایی از
این ناحیه به بار آمده و در مس��اله تقاضا و افزایش
قیمتها و بعضی موضوعات دیگر تاثیر داشته که در
خود گزارشی که از سوی پایگاه اطالعرسانی دولت
منتشر شد به آن اشاره شده است .البته تا این لحظه
از ناحیه وزارت صنعت و معدن و س��ایر دستگاهها
و نهاد ریاستجمهوری هنوز چیزی به قوهقضائیه
رس��ما منعکس نشده اس��ت .وی خاطرنشان کرد:
اگرچه در آن گزارش خواستهاند قوهقضائیه خارج از
نوبت رسیدگی کند و همانطور که عرض کردم قبال
ریاست محترم قوهقضائیه درباره این موضوع دستور
دادهان��د ولی امیدواریم هرچه زودتر این مس��اله را
منعکس کنند و همانطور که ریاست محترم جمهور
از وزارت صنع��ت و معدن و معاونت حقوقیش��ان
خواستهاند ،این مساله را هم برای مردم اطالعرسانی
کنند و هم به قوهقضائیه گزارش دهند .انش��اءاهلل
گزارش را بفرس��تند تا هرچه زودتر با اطالعاتی که
خودمان داریم ،بررسیها را آغاز کنیم.

جزئیات  2نامه مهم رئیس مجمع تشخیص به آیتاهلل جنتی
و افش��ای اطالع��ات مالی و
اقتصادی در ش��رایط تحریم،
آسیبپذیری کشور را افزایش
میده��د ،بنابراین جزء «ب»
بند « »۱ماده « ،»۷بند «»۱
م��اده « ،»۱۳بندهای « »۳و
« »۵ماده « »۱۵و همچنین مواد « »۱۶و «»۱۸
کنوانسیون مذکور ،مغایر بند « »۲۲سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده شد .آیتاهلل

هاشمیش��اهرودی همچنین
در ای��ن نامه تاکی��د کرد در
ش��رایط کنونی کشور ،انتقال
اطالعات بویژه اطالعات مالی
و اقتص��ادی باعث میش��ود
آسیبپذیری کش��ور بویژه از
حیث وضع تحریمهای جدید و مس��دود ش��دن
مسیر دور زدن تحریمها ،افزایش یابد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه

قانونی جلوی چنین تخلفات آشکاری
گرفته شود.
«ج��دی گرفت��ن سیاس��تهای
اقتص��اد مقاومتی»« ،اق��دام بهنگام و
ع�لاج واقعه قبل از وق��وع» و «مبارزه
واقعی با فساد» محورهای بعدی مورد
تأکید رهب��ر انقالب اس�لامی در این
نشس��ت بود .ایش��ان با تأکید بر اینکه
در مبارزه با مفاس��د ابتدا باید با فساد
و عنصر متخلف برخورد و سپس بهطور
شفاف اطالعرسانی شود ،گفتند :البته
مسأل ه برخورد با مفاسد در وهل ه اول به
عهده مسؤوالن دستگاهها است و پس
از آن باید موضوع به قوهقضائیه واگذار
شود .حضرت آیتاهلل خامنهای« ،حرف
زدن رودرروی مسؤوالن با مردم و بیان
شرایط» را الزم دانستند و خاطرنشان
کردند :مش��کالت را با م��ردم در میان
بگذارید و ضمن ارائ ه اقدامات خود ،نقش ه دشمن
را برای آنها تبیین کنید .ایش��ان در پایان گفتند:
جدا ً معتقدم دولت به ش��رط انجام اقدامات الزم،
خواهد توانست بر مشکالت فائق آید و توطئههای
آمریکا را ناکام بگذارد.
در این جلسه ،حس��ن روحانی ،رئیسجمهور
خطاب به رهبر انقالب اسالمی گفت :هم ه تالش
خ��ود را ب��ه کار میبندی��م تا نکات��ی را که بیان
فرمودید ،عملیاتی و اجرایی کنیم .رئیسجمهور
با اش��اره به تالش دشمن برای نگران کردن مردم
از آینده و ایج��اد انتظارات تورمی ،افزود :با وجود
هم ه تالشهای روانی و اقتصادی دشمنان ایران،
درآمدهای ارزی و ریالی کش��ور در س��هماه ه اول
امسال بیش از س��هماه ه اول سال قبل بوده و در
بخش عمرانی  ۲۲برابر س��ال قبل اعتبارات الزم
تخصیص و تأمین شده است.
روحانی با تأکید بر اینکه برخی مسائل همچون
اشکاالت نظام بانکی و نقدینگی ،ارتباطی با تحریم
و فشارهای خارجی ندارد و از گذشته وجود داشته
است ،به برنام ه دولت برای حل این مسائل اشاره
کرد و گفت :حل این مس��ائل جزو دستورکارهای
اساس��ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد
اقتص��ادی دولت اس��ت .رئیسجمهور همچنین
هماهنگی کامل قوا و دستگاهها برای خنثی کردن
توطئههای آمریکاییها را ضروری دانست.

■■سؤال اژهای درباره نحوه تخصیص ارز

اژهای در بخش دیگری از نشس��ت خبری به
موضوع تخصیص ارز برای کاالهای غیرضروری
اش��اره کرد .سخنگوی قوهقضائیه با انتقاد از این
موضوع گفت :س��وال قوهقضائیه این اس��ت که
آی��ا ارز تخصیصی ب��ه کاالهای غیرض��روری با
سیاست دولت هماهنگ بوده است یا خیر .نکته
دوم این اس��ت که ش��رکتهایی که تقاضای ارز
داشتند ،ارزی دریافت کردند اما درباره برخی از
آنها این ش��رکتها به هیچ وجه فعالیت مرتبط
با عنوان درخواس��ت ارز نداشتند .محسنیاژهای
به بازداش��ت یک��ی از افراد در رابط��ه با خرید و
فروش س��که اش��اره و تصریح کرد :فردی به نام
حمید مظلوم��ی به همراه پس��رش محمدرضا
مظلومی بازداش��ت ش��دند که این افراد در سال
 ۹۲هم بازداشت شده بودند اما آن سال نماینده
بان��ک مرکزی در دادگاه اعالم ک��رد این افراد با
هماهنگی ما فعالیت میکردهاند .وی افزود :یکی
از بحثه��ا این اس��ت که آیا اقدام��ات اخیر هم
هماهنگ با بانک مرکزی بوده اس��ت ،اکنون هم
بانک مرک��زی تقاضای آزادی برخی فعاالن بازار
سکه و ارز را دارد .محسنیاژهای ادامه داد :برخی
مردم این برداشت را داشتند که از مظلومی  2تن
سکه کشف شده است که این درست نیست ،چرا
که منظور اصل معامالت بوده است .پسر اکنون
آزاد شده و پدر بازداشت است .در بخش دیگری
از نشست سخنگوی دستگاه قضا ،پرونده دختر
فعال در اینس��تاگرام مطرح شد .اژهای به برخی
ش��ایعات درباره این فرد اشاره کرد و گفت :این
فرد حتی یک ش��ب هم بازداش��ت نشده است.
خیلی از دروغها از جمله شکنجه و بازداشت در
این رابطه خالف بوده است .وی افزود :من مستند
پخش ش��ده را ندیدم اما گفته شده که اسم این
فرد برده نشده و تصویرش دیده نشده است.
دوم خود به آیتاهلل جنتی نیز  5اش��کال اساسی
به الیحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را برشمرد؛
از جمله اینکه «اگرچه مجلس ش��ورای اسالمی
تالش نموده اس��ت در بند « »۱م��اده واحده با
مالک قرار دادن تفس��یر جمهوری اس�لامی از
کنوانسیون ،موارد سوءاستفادههای محتمل علیه
جمهوری اسالمی را سد نماید اما به دلیل اینکه
بیانیه تفس��یری فاقد ارزش حقوقی است ،امکان
اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین
و مقررات داخلی خود تفسیر نماید ،نیست بلکه
حت��ی موظف اس��ت قوانین و مق��ررات خود را
اصالح نماید».

اخبار

اهداف سفر  3روزه سرلشکر باقری
به پاکستان

سرلشکر محمدحسین باقری،
رئی��س س��تاد کل نیروهای
مس��لح ایران روز گذشته وارد
اس�لامآباد پایتخت پاکستان
ش��د و مورد استقبال مقامات
این کشور قرار گرفت .به گزارش فارس ،سرلشکر
باقری با دعوت رسمی ژنرال «قمر جاوید باجواه»
فرمانده ارتش پاکستان به این کشور سفر کرد.
تع��دادی از مقام��ات عالی رتبه نظام��ی ایران
سرلشکر باقری را در این سفر همراهی میکنند.
این نخستین سفر رئیس ستاد نیروهای مسلح
جمهوری اس�لامی ایران به پاکستان در  4دهه
گذشته محسوب میشود .قرار است رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در
سفر  3روزه خود به پاکستان با مقامات بلندپایه
نظامی و سیاسی این کش��ور دیدار و گفتوگو
کند .توسعه همکاریها و مناسبات دفاعی تهران
و اسالمآباد ،همکاریهای مشترک مرزی ،مبارزه
با تروریسم و تحوالت منطقهای و جهان اسالم از
محورهای سفر  3روزه رئیس ستاد کل نیروهای
مس��لح ایران به پاکس��تان خواهد بود .با توجه
به تحوالت منطقه بویژه همکاری  2کش��ور در
زمینه مبارزه با تروریس��م و داعش سفر رئیس
ستاد نیروهای مسلح ایران به پاکستان از اهمیت
زیادی برخوردار است.
وزارت اطالعات خبر داد

 ۲تیم تروریستی ضدانقالب
متالشی شدند

سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل
اطالعات آذربایجان غربی با اقدامات اطالعاتی
و تخصصی 2 ،تیم ضدانقالب مسلح وارد شده
به کشور را شناسایی و طی  2مرحله عملیات
غافلگیرانه با همکاری رزمندگان قرارگاه حمزه
سیدالش��هدا منهدم کردند .ب��ه گزارش پایگاه
اطالعرس��انی وزارت اطالعات ،در این عملیات
 2تن از عناصر ضدانقالب به هالکت رس��یدند
و چند نفر دیگر به همراه چندین قبضه سالح،
نارنجک جنگی و مهمات دستگیر شدند .این
تیمهای تروریس��تی به س��فارش و با حمایت
ویژه برخی کشورها برای اقدامات تروریستی و
خرابکارانه وارد کشور شده بودند.

 FATFزمینهساز نفوذ
و خودتحریمی است

عض��و کمیس��یون قضای��ی
مجلس گف��ت :ب��اور ما این
است که همکاری با FATF
موجب خودتحریمی ش��ده
و پیوس��تن ب��ه آن به منافع
ملی کشور لطمه میزند .محمدعلی پورمختار
در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به الیحه اصالح
قانون مبارزه با پولش��ویی که ج��زو مصوبات
چهارگانه موس��وم ب��ه  FATFاس��ت ،اظهار
داشت :باور ما این است که همکاری با FATF
موجب خودتحریمی شده و پیوستن به آن به
منافع ملی کشور لطمه میزند .وی با بیان اینکه
« »FATFو لوایح مرب��وط به آن ابزاری برای
گرفتن اطالعات مالی کشورهای مختلف است،
افزود :این اطالعات میتواند به عنوان وسیلهای
برای تحت فش��ار قرار دادن کشورها استفاده
شود .همچنین زمانی که ما اطالعات محرمانه
کشور را در اختیار چند کشور بیگانه قرار دهیم،
طبیعتا زمینه نفوذ آنها به کشور فراهم میشود.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس با اشاره
به دیدار اخیر نمایندگان با مقام معظم رهبری
و مسائل مطرحشده در این نشست ،تاکید کرد:
پس از بیانات رهبر معظم انقالب بعید اس��ت
بحث پیوستن به کنوانس��یون « »FATFدر
مجلس پیگیری شود.

زیرساختهای سایبری بومی نشود
شهرها را به هم میریزند

رئی��س س��ازمــان پدافن��د
غیرعامل کشور با بیان اینکه
بای��د آس��یبها و تهدی��دات
سیس��تمهای هوش��مند را
بشناس��یم و یک نگاه بومی و
ملی به زیرساختهای س��ایبری داشته باشیم،
تاکید کرد :در صورت ملی بودن زیرساختهای
سایبری میتوان از همه تجهیزات استفاده کرد.
اگر ای��ن کار را نکنیم آنها میتوانن��د از راه دور
شهرهای ما را به هم بریزند .سردار جاللی افزود:
باید مراکزی ایجاد شود تا خطرات و آسیبهای
هوشمندسازی در حوزه سالمت و همچنین شهر
هوشمند را بررسی و کنترل آنها را برعهده بگیرد
تا در شرایط تهدید بتواند شرایط را کنترل کند.
وی در پایان تاکید کرد :یک عرصه آزاد و رها در
فضای مجازی و سایبری نمیتواند محیط امن را
برای کشور ما در پی داشته باشد ،البته مقررات
الزم ه��م موجود نیس��ت و مجلس محترم باید
قوانین الزم را در اینباره تنظیم و تصویب کند تا
فضای سایبری از امنیت بیشتری برخوردار شود.

