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اخبار
ایرادات شورای نگهبان
به دو الیحه  FATFرفع شد

سخنگوی شورای نگهبان ،از رفع ایرادات
این ش��ورا به لوایح «پالرمو» و «اصالح
قان��ون مب��ارزه با پولش��ویی» خبر داد و
گفت :ای��رادات مجمع تش��خیص هنوز
باقیس��ت ،لذا ای��ن دو الیحه به مجلس
بازگشت.عباسعلی کدخدایی در گفتگو با
خبرنگار مهر ،با اش��اره به جلسه شورای
نگهبان اظهار داش��ت :در نشست امروز
بخش های باقیمان��ده از الیحه «الحاق
دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم
سازمان یافته فراملی» (پالرمو) و الیحه
«اص�لاح قانون مب��ارزه با پولش��ویی»
(از لوای��ح مرتب��ط با  )FATFبررس��ی
ش��د.وی اف��زود :با توجه ب��ه اصالحات
صورت گرفته در مجلس ،ایرادات شورای
نگهبان به این دو الیحه برطرف ش��ده
است و از نظر ش��ورا ایرادی وجود ندارد
اما نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام در خص��وص مغایرت ای��ن لوایح
با سیاس��ت ه��ای کلی نظ��ام در بخش
امنیتی و اقتصاد مقاومتی وجود داش��ت،
هنوز لحاظ نشده ،به همین دلیل این دو
الیحه را به مجلس فرستادیم تا نظرات
مجم��ع را لح��اظ و به ما اع�لام کنند.
س��خنگوی شورای نگهبان تصریح کرد:
بررسی نظرات مجمع تشخیص مصلحت
نظام و اعالم لحاظ نشدن آن در مصوبه
مجلس از س��وی م��ا ،در قالب انطباق و
ی��ا عدم انطباق مصوب��ه مجلس با اصل
 ۱۱۰قانون اساس��ی صورت گرفته است.
وی اف��زود :همچنین در جلس��ات اخیر
شورای نگهبان ،الیحه ایجاد چند منطقه
آزاد تجاری و صنعت��ی و ویژه اقتصادی
بررس��ی ش��د که مغایر اصل  ۷۴قانون
اساس��ی شناخته ش��د و برای تامین نظر
شورای نگهبان به مجلس بازگشت.
شورای نگهبان با دقت
الیحه  FATFرا بررسی کند

مرجع تقلید ش��یعیان با اشاره به تصویب
الیحه  FATFاز س��وی مجلس گفت:
برای اینکه این الیحه مخالفتی با ش��رع
و قانون اساسی نداشته باشد ،باید شورای
نگهبان ب��ا دقت این قرارداد را بررس��ی
کند .به گزارش تس��نیم ،آیتاهلل حسین
نوریهمدانی ظهر امروز در جلسه درس
خارج فقه خود که در مسجد اعظم برگزار
ش��د ،با اشاره به مسئله گرانی و وضعیت
معیش��ت م��ردم اظه��ار داش��ت :مردم
بهوض��وح گرانیها را احس��اس میکنند
که بسیار نگرانکننده است ،از مسئوالن
میخواهیم نظارت بیشتری به گرانشدن
کااله��ا داش��ته و ب��ه مش��کالت مردم
رس��یدگی کنند.مرجع تقلید ش��یعیان به
الیحه  FATFاشاره کرد و ادامه داد :ما
نظر خود را در این رابطه اعالم کردیم و
آیندگان قضاوت خواهند کرد.وی بررسی
الیحه  FATFاز سوی شورای نگهبان
را مورداشاره قرار داد و گفت :برای اینکه
ای��ن الیح��ه مخالفتی با ش��رع و قانون
اساسی نداشته باشد ،باید شورای نگهبان
با دقت این قرارداد را بررسی کند.
اسامی وزرای پیشنهادی بعد از
تعطیالت مجلس اعالم میشود

رئیس دفتر رئیسجمهور گفت :اولین روز
بع��د از تعطیالت مجلس ،اس��امی وزرای
پیش��نهادی اعالم میش��ود .ب��ه گزارش
تس��نیم ،محم��ود واعظی ،رئی��س دفتر
رئیسجمهور در حاش��یه جلس��ه  18مهر
جلس��ه هیئت دولت در جم��ع خبرنگاران
درباره اعالم اس��امی وزرای پیش��نهادی
دولت به مجلس گفت :ظهر دوشنبه با ما
تماس گرفتن��د که چون مجلس در هفته
آینده برگزار نمیشود ،زمانی که اسامی را
اعالم میکنیم باید ظرف یک هفته بحث
رای اعتماد از سوی مجلس پیگیری شود.
وی ادامه داد :اولین روزی که مجلس بعد
از تعطیالت تشکیل جلسه داد اسامی اعالم
میش��ود.واعظی گفت :با توجه به تفاوت
نرخ بنزین در ایران با کشورهای همسایه
که از شش تا  9هزار تومان است ،بنزینی
که در واقع متعلق به مردم است ،روزانه به
میزان زیادی قاچاق میشود.وی ادامه داد:
هم چنین بحث محدودیته��ای واردات
و مباح��ث زیس��ت محیط��ی و وارونگی
هوا نیز هس��ت که همه اینها در کمیتهای
بررسی میشود.رئیس دفتر رئیسجمهور
در خصوص تغیی��رات کابینه و همچنین
زمان معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس
نیز تصریح کرد :بنا داشتیم وقتی که الیحه
تغییر ساختار تصویب شد ،تغییرات در کابینه
را هم همزمان با این الیحه انجام دهیم.

حجت االسالم کریمی تبار نماینده ولیفقیه و امامجمعه ایالم شد

حض��رت آیتاهلل خامنهای رهب��ر معظم انقالب
اسالمی با صدور حکمی حجت االسالم اهلل نور
کریمی تبار را بهعنوان نمایند ه ولیفقیه در استان
و امام جمع ه شهر ایالم منصوب کردند.به گزارش
مهر ،مت��ن حکم رهبر انقالب اس�لامی به این
شرح است:جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ
اهلل نور کریمی تبار دامتافاضاته/در پی استعفای

جناب حجت االسالم آقای لطفی دامت توفیقاته
از امام��ت جمعهی ایالم ،با قدردانی و تش��کر از
خدمات چندین س��الهی ایش��ان ،جنابعالی را که
از میان مردم مؤمن و وفادار آن اس��تان برخاسته
و مدتها به خدمت در آن سامان اشتغال داشته و
بحمداهلل از صالحیت الزم برخوردار میباشید ،به
امام��ت جمعه و نمایندگی خود منصوب میکنم.

مردم عزیز آن استان مرزی ،دورانهای دشواری
را در س��الهای دف��اع مق��دس و پ��س از آن
گذرانیده و با همهی مشکالت ،وفاداری خود به
نظام اس�لامی را حق ًا به اثبات رسانیدهاند .اکنون
جنابعال��ی در می��ان این مردم بزرگ��وار و فداکار
ب��ه قبول وظیفهی س��نگینی مفتخر گش��تهاید.
انتظار میرود با همهی ت��وان در خدمتگزاری به

آنان کوش��یده و با تقویت مجموعههای دلس��وز
و انقالب��ی ب��ه مجاه��دات فک��ری و عملی در
زمینههای گوناگون مدد رس��انید .ارتباط نزدیک
و صمیمی با جوانان و س��لوک مردمی با همگان
و بهرهگیری از نخبگان و دانشگاهیان را توصیه
میکنم و مزید توفیق��ات الهی را برای جنابعالی
مسألت مینمایم.

دادستان کل کشور در اصفهان:

مدیر خائنی از سوی دولت به دستگاه قضایی معرفی نشده است

گروه سیاس�ی :دادستان کل کشور گفت :تاکنون هیچ مدیر خائنی
برای برخورد به ما از س��وی دولت معرفی نش��ده است .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان حجتاالسالم محمد جعفر منتظری صبح
دیروز در آیین تکریم و معارفه دادستان اصفهان گفت :اصفهان شهر
شهیدان بزرگ همچون بهشتی و محسن حججی است.وی افزود:
در بین  370دادستان کشور ،علی اصفهانی دادستان جدید اصفهان
س��رآمد همگی و از قضات برتر دیوان عالی کش��ور است که قبول
کرد در اصفهان به عنوان داس��تانی فعالیت داشته باشد؛ وی برآمده
از همین استان بوده و اشرافیت الزم را بر موضوعات دارد.دادستان
کل کشور ادامه داد :با قوانین اخیر که در سال  92تصویب و از سال
 94اجرایی شده ،مسؤولیت دادستانها به خصوص در مراکز استانها
افزایش یافته اس��ت.وی مسؤولیت دادس��تانی را خطیر و سنگین
توصیف کرد و یادآور شد :ایجاد امنیت از همه چیز مهمتر است ،اگر
نباشد اقتصاد ،آموزش ،فرهنگ و نمیتوانند اهداف خود را محقق
کنند؛ امنیت باالترین عنصر در هر کشور است.منتظری تصریح کرد:
گوشه کوچکی از بحث را  31شهریور ماه در اهواز شاهد بودیم ،که
با حمایت استکبار غرب و کشورهای مرتجع ،تروریستها آموزش
دیده و آن جنایت را رقم بزنند ،به دنبال این بوده و هستند که ایران
نیز مانند سوریه و عراق شود.وی عنوان کرد :حتی پس از شکست در
سوریه و عراق بخشی از تروریستها را به افغانستان برده و در حال
تربیت آنها هستند ،یک لحظه غفلت نیروهای امنیتی آنچه در اهواز
بودیم را رقم میزند.دادس��تان کل کشور با بیان این که هماهنگی
الزم بی��ن نیروهای امنیتی وجود دارد ،گفت :به دادس��تان اصفهان
تاکید میکنم که با نیروهای امنیتی تعامل مناسب داشته و تکمیل
کننده کار هم باش��ند.وی اذعان داش��ت :دیدگاههای دادستان باید
بهروز باشد به ویژه در بحث حقوق عامه که مورد نظر رهبر انقالب
و رئیس دستگاه قضا هم هست.منتظری اظهار کرد :با دستمال آلوده
نمی توان شیش��ه آلوده را تمیز کرد ،وظیفه دادستان مدعی العموم
است پس هر جا حق مردم مطرح است باید ورود پیدا کندوی تاکید
کرد :قاطعانه می گویم فساد سیستمی نداریم ،بسیاری از مدیران و

سازش ندارد؛ بخشی از مشکالت ناشی از ضعف مدیریت است و بعد
قوه قضائیه را مقصر میدانند که چرا برخورد نمیکند؟ بنشینیم فساد
شکل بگیرد و بعد بگوییم برخورد کنید آیا این درست است؟منتظری
اظهار داش��ت :روز گذشته معاون اول رئیس جمهور سخنانی را در
خصوص مهر زدن به پیشانی مدیران خائن بیان کرد که کامال هم
درست است اما تاکنون هیچ مدیر خائنی برای برخورد به ما معرفی
نش��ده است.وی با بیان اینکه دادستانی ها باید از حقوق همه مردم
محافظت کنند ،ابراز داشت :در همین راستا دستورالعمل حفاظت از
حقوق عامه را در دس��ت تدوین و تایید داریم که با اجرایی شدن آن
بسیاری از مشکالت ما برطرف خواهد شد.وی با بیان اینکه دادستان
وظیفه دارد از جرم های عمومی به عنوان مدعی العموم پیشگیری
کند ،اظهار داشت :همکاری با دستگاه های اطالعاتی و انتظامی باید
در دستور کار دادستان های کل کشور قرار گیرد.منتظری تصریح کرد:
با کمبودهای متعدد همچون نیروی انسانی مواجه هستیم و از طرفی
روز به روز بار ما سنگینتر میشود ،برای این که مردم احساس کنند
این بار سنگین را به چند پرونده اشاره میکنم.
پرونده ثامن در دادسرای تهران باز است


مسؤوالن عالی پاک دست هستند ،در البالی مسؤوالن انسان های
آلوده هم وجود دارد ،اما این دشمن است که می خواهد القا کنند که
کل کشور دچار فساد شده است.دادستان کل کشور بیان داشت :از
مردم می خواهیم اگر فسادی را می بینند گزارش کنند ،در هر کجای
کش��ور مردم می توانند وارد سامانه شوند و شکایت های دادستانی
را تعیین کنند ،انسان های مطمئنی را در این بخش قرار داده ایم و
قطعا پیگیری برخورد انجام می شود.
 پاس�خگویی رئیس دیوان محاس�بات ب�رای تعلل در اجرای

حکم انفصال رئیس بانک مرکزی

منتظری همچنین با انتقاد از رئیس دیوان محاسبات گفت :وی در

مصاحبهای در خصوص مس��ائل اقتصادی و ارزی گفت در دی ماه
سال گذشته به این نتیجه رسیدهایم که رئیس بانک مرکزی و برخی
معاون��ان را به انفصال محکوم کردیم اما ب��ه دالیلی حکم را ابالغ
نکردیم و اجرا نش��د،آیا این حکم قطعی بوده؟ اگر نبوده نباید گفته
شود اگر بوده پس چرا اجرا نشد؟ اعالم کردند به دلیل این که التهاب
در ب��ازار به وجود نیاد اعالم نکردیم در صورتی که التهابات از اواخر
فروردین آغاز شد.دادستان کل کشور اضافه کرد :از این موضوع گالیه
دارم ،چرا حکم انفصال رئیس بانک مرکزی را اجرا نکردید؟ اگر مدیر
باید منفصل ش��ود چه اجازهای دارید مدت مدیدی باشد تا التهابات
بازار بیشتر شود؟ چرا خصوصی به بنده اطالع ندادیدن و بعد از  8ماه
میگویید؟وی یادآور شد :این از آن مسائلی است که با هیچ منطقی

وی با اشاره به باز بودن پرونده سکه ثامن عنوان کرد :اینها بخشی از
پروندههایی است که در دادسرای تهران باز است ،با این همه پرونده
چه کنیم؟ مردم به حق انتظار دارند  .اطاله دادرسی را همه مورد نقد
قرار میدهند از مراجع تقلید تا سایر مردم.دادستان کل کشور بیان
کرد :در بحث ارز انتظار به حق همه بود که مفاس��د را زودتر انجام
دهیم؛ بخش��ی از این کار با مجوزی که گرفته ش��د پیچ و خمها را
برداشتیم و خوشبختانه تعدادی به اتمام رسید که اطال عرسانی شد و
تعدادی هم در پایان کار است.منتظری با بیان این که اگر مدیران ما
در حوزه مدیریتشان نظارت الزم را داشته باشند ،شاهد این حجم از
پروندههای فساد نخواهیم بود ،یادآور شد :با وصف همه اینها کوتاه
نمیآییم و نباید اجازه داده ش��ود که به دلیل بیتوجهی به نظارت
مردم داراییشان را از دست بدهند.

نیویورکتایمز :خاشقچی به دستور عالیترین مقامات سعودی کشته و با ا ّره تکهتکه شده است

یک روزنامه آمریکایی به نقل از منابع ارش��د ترکیهای نوشت
که روزنامهنگار سعودی ناپدید شده در کنسولگری عربستان،
به دس��تور عالیترین مقامات دربار س��لطنتی سعودی به قتل
رس��یده و حتی س��رویس امنیتی ترکیه فیلمی از لحظه قتل
او بدس��ت آورده اس��ت.به گ��زارش فارس ،یک مقام ارش��د
آن��کارا روز سهش��نبه گفت مقام��ات امنیتی ارش��د ترکیه به
این نتیجه رس��یدهاند که «جمال خاش��قچی» روزنامهنگار و
فعال سیاسی س��عودی (مقیم آمریکا) به دس��تور عالی ترین
مقامات دربار سلطنتی سعودی کشته شده است.بنا بر گزارش
روزنام��ه «نیویورکتایمز» ،این مق��ام ترکیهای در ادامه یک
عملیات پیچیده و س��ریع را توصیف ک��رد که ضمن آن یک
گروه از عوامل س��عودی ،خاش��قچی را ظرف دو ساعت اول
پس از ورودش به کنس��ولگری به قتل رس��انده و جسد وی
را ب��ا اس��تفاده از ارهای که ب��ا خود همراه داش��تند ،تکه تکه
کردهاند.بر اساس گزراش «نیویورکتایمز» ،مقامات سعودی
از جمله «محمد بن س��لمان» ولیعهد سعودی این اتهامات را
رد کردهاند و تأکید دارند که خاش��قچی اندکی پس از ورودش
ب��ه کنس��ولگری ،آنج��ا را ترک ک��رده اس��ت« .رجب طیب
اردوغان» رئیسجمهور ترکیه از مقامات س��عودی خواسته تا
شواهدی در تأیید این ادعایشان ارائه دهند.این گزارش افزود،
هنوز مش��خص نیس��ت که دولت ترکیه چطور از کشته شدن
خاش��قچی مطمئن شده اس��ت اما این نتیجهگیری که دربار
س��لطنتی سعودی دستور قتل وی را صاد کرده میتواند فشار
را بر هر دو طرف مناقش��ه افزایش دهد.نیویورک تایمز ادامه
داد« :این مس��ئله اوضاع را برای هر دو دولت دشوارتر خواهد
کرد و آنها در درس��ت کردن داستانی برای حفظ وجهه خود و
مقصر اعالم کردن یک طرف س��وم در این رابطه با مش��کل
مواجه خواهد کرد ...از سوی دیگر مقامات ترکیهای با صحبت
کردن در ش��رایطی که خواستهاند نامشان فاش نشود و امتناع
از افش��ای علنی شواهدشان ،ش��رایط را به اندازه کافی مبهم
باقی گذاشتهاند .برخی رسانههای خبری طرفدار دولت ترکیه
گزارش کردهاند که پلیس این کش��ور هنوز در حال بررس��ی
احتمال ربوده ش��دن آقای خاش��قچی است و معتقد است که
وی کشته نشده است».این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت:
«با این حال با وجود گذشت بیش از یک هفته از آخرین باری
که خاش��قچی دیده شده ،این احتمال که وی هنوز زنده باشد
بسیار کمرنگ شده است  ...مقامات امنیتی ترکیه به این دلیل
اینطور نتیجهگیری کردهاند که قتل وی به دس��تور عالیترین
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مقامات دربار سلطنتی س��عودی انجام گرفته که صرفا سران
ارشد سعودی میتوانند دس��تور انجام چنین عملیات گسترده
و پیچیدهای را ص��ادر کنند».منبع ترکیهای نیویورکتایمز در
ادامه اظهاراتش گفته اس��ت ،پانزده نفر از عوامل س��عودی با
دو پرواز چارتر سهش��نبه گذش��ته وارد ترکیه شدهاند ،درست
همان روزی که خاش��قچی ناپدید شده است.این منبع افزود،
تم��ام پانزده نفر س��اعاتی پس از ناپدید ش��دن وی ترکیه را
ترک کردند و آنکارا س��متهای اکثر یا همه آنها را در دولت
و س��رویسهای امنیتی سعودی شناسایی کرده است .یکی از
این افراد کارش��ناس کالبدشکافی بوده که ظاهرا به تکه تکه
کردن اعضای بدن خاش��قچی کمک کرده است.بنا بر اعالم
چندین فرد مطلع ،رئیسجمهور ترکیه روز شنبه در جریان این
جمعبندی سرویس امنیتی و از همان زمان مقامات ترکیهای
را مأم��ور ک��رده تا به صورت ناش��ناس اخب��اری را در اختیار
رس��انههایی از جمله نیویورک تایمز قرار دهند مبنی بر اینکه
خاش��قچی در کنسولگری عربس��تان در استانبول کشته شده
اس��ت اما اردوغان هنوز به صورت علنی خاندان سعودی را به
قتل وی متهم نکرده اس��ت و ش��واهدی که این ادعا را تأیید
میکند نیز منتشر نکرده اس��ت.منبع ترکیهای نیویورکتایمز
ادامه داد ،ض��رورت حفاظت از منابع اطالعاتی میتواند دلیل
اصلی عدم تمایل دولت ترکیه به افشای شواهدش باشد .این
ضرورت میتواند تالشها برای تحت پیگرد قرار دادن عوامل
س��عودی را نیز تحت تأثیر ق��رار دهد.یک منبع دیگر مطلع از
این پرونده که به دلیل افشای اطالعات محرمانه خواسته بود
نامش فاش نش��ود روز شنبه گفته بود که سرویس اطالعاتی
ترکیه ویدئویی از کش��ته ش��دن خاشقچی بدس��ت آورده که
س��عودیها به منظور اثبات انجام ای��ن مأموریت آن را تهیه
کرده بودند .یک مفسر نزدیک به دولت اردوغان روز سهشنبه
این مطلب را علنی کرد«.کمال ازترک» ستوننویس روزنامه
حامی دولت ترکیه و رئیس س��ابق یک خبرگزاری نیمهدولتی
در مصاحبه با ش��بکه تلویزیونی دولتی ترکیه این مطلب را به
نق��ل از مقامات امنیتی که نامی از آنه��ا نبرد اعالم کرد.یک
مق��ام ارش��د ترکیهای دیگر که به دلی��ل اینکه قصد صحبت
درباره راهبرد دیپلماتیک داش��ت ،خواست نامش فاش نشود،
گف��ت آنکارا امیدوار اس��ت که واش��نگتن و جامعه بینالمللی
ابتکار عمل را در به چالش کش��یدن عربس��تان س��عودی در
خصوص سرنوشت خاشقچی که مقیم آمریکا بود و به عنوان
س��توننویس روزنامه «واشنگتن پس��ت» فعالیت میکرد ،بر

عهده بگیرد .هر چند که دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور
آمریکا تا به حال عمدتا سکوت اختیار کرده است و صرفا روز
دوش��نبه «دونالد ترامپ» گفت که نگران این مس��ئله است.
این پاس��خ رئیسجمهور آمریکا نیز در واکنش به سوال یکی
از خبرنگاران مطرح ش��د .اما به نظر میرس��د که فش��ارها بر
دولت آمریکا نیز در حال افزایش اس��ت« .مایک پامپئو» وزیر
امور خارجه آمریکا روز سهش��نبه از دولت س��عودی خواس��ت
ت��ا «از تحقیقاتی جامع درباره ناپدید ش��دن آقای خاش��قچی
حمایت ک��رده و درباره نتایج این تحقیقات نیز شفافس��ازی
کند»«.خدیجه چنگیز» نامزد خاش��قچی در یادداشتی که روز
سهشنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد ،از دولت ترامپ
درخواست کرد تا «به روشن شدن ماجرای ناپدید شدن جمال
کمک کند» .وی در ادامه گفت که اطمینان دارد خاش��قچی
همچنان زنده اس��ت اما هر روز ک��ه از این ماجرا میگذرد از
امید وی کاسته میشود.دو نفر از مقامات دولت ترکیه خطوط
اصلی گزارش اخیر روزنامه «دیلی صباح» درباره اقدامات تیم
س��عودی که در روز ناپدید شدن خاشقچی وارد استانبول شده
بودن��د ،را تأیید کردهاند .ه��ر دو مقام ترکیهای به دلیل اینکه
اجازه اظهارنظر به صورت علنی نداشتهاند ،خواستند تا نامشان
فاش نش��ود.این روزنامه ترکیهای گفته بود که دو هواپیمای
خصوصی چارتر که اغلب با دولت سعودی کار میکرده ،صبح
روز دوم اکتبر ( 10مهرماه) با پانزده مسافر که همگی عوامل
اطالعاتی ی��ا مقامات دولت س��عودی بودهان��د ،از ریاض به
س��مت ترکیه حرکت کرده است .یکی از هواپیماها در ساعت
 3:13دقیق��ه بامداد همان روز در فرودگاه آتاتورک اس��تانبول
ف��رود میآید و  9نفر از این افراد در این هواپیما بودهاند .آنها
در هتلی نزدیک کنس��ولگری عربس��تان پذیرش می شوند و
اتاقهایش��ان را برای سه ش��ب رزرو میکنند .اما چند ساعت
بع��د در همان روز تمام وس��ایل خود را جمع کرده و س��اعت
 10:46دقیقه شب همان روز با همان پرواز از استانبول خارج
میش��وند .هواپیمای آنها ابتدا در دوبی توقف داشته و سپس
به ریاض بازگشته است.بر اساس این گزارش ،هواپیمای دوم
نیز ساعت  5:15دقیقه عصر همان روز وارد استانبول شده و 6
نفر از این پانزده نفر با این پرواز به استانبول آمدهاند .همه این
افراد مس��تقیما به کنسولگری عربس��تان رفتهاند و به سرعت
نیز به فرودگاه بازگش��تهاند .هواپیمای آنها درست یک ساعت
پ��س از ورود ،اس��تانبول را در س��ال  6:20دقیقه عصر ترک
کرده ،ابتدا به قاهره رفته و س��پس به ریاض بازگش��ته است.

جمال خاشقجی که از منتقدان «محمد بن سلمان» ولیعهد
س��عودی است از بعد از ظهر سهشنبه هفته گذشته ( ۱۰مهر)،
بعد از ورود به کنس��ولگری عربستان در استانبول ناپدید شده
اس��ت.بامداد روز یکشنبه ( 15مهر) خبرگزاری «رویترز» خبر
داد ک��ه ارزیابیه��ای اولیه پلیس ترکیه حاکی اس��ت جمال
خاش��قچی داخل کنسولگری عربس��تان در ترکیه کشته شده
اس��ت .رویت��رز به نق��ل از منابع آگاه اضافه ک��رد ،وی ترور
ش��ده و جسدش از کنسولگری به بیرون منتقل شده است .بنا
بر گزارش نیویورکتایمز ،تصاویر دوربینهای امنیتی نش��ان
میدهد که آقای خاش��قچی پس از ساعت یک بعدازظهر روز
سهش��نبه گذشته ( 10مهر) وارد ساختمان کنسولگری شده و
نامزدش نیز بیرون س��اختمان منتظرش بوده اس��ت .خدیجه
چنگیز نامزد خاش��قچی گفته است که جمال در آن روز دیگر
از س��اختمان کنسولگری خارج نش��د.این گزارش میافزاید،
دو س��اعت و نی��م پ��س از ورود خاش��قچی ب��ه س��اختمان
کنس��ولگری 6 ،وسیله نقلیه با شماره دیپلماتیک از ساختمان
خارج ش��ده که بنا به گزارش دیلی صباح  15مقام س��عودی
و مأموران اطالعاتی این کش��ور را جابهج��ا میکردند.بنا بر
ای��ن گزارش ،دو وس��یله نقلیه دیگر از جمله یک ون س��یاه
رنگ با شیش��ههای دودی از داخل کنس��ولگری خارج شده
و به محل اقامت سرکنس��ول عربستان در حدود  200یاردی
همان س��اختمان رفته اس��ت .بعدا از کارکنان ترکیهای این
س��اختمان به طرز عجیبی خواسته شده تا گزارش کاری آن
روز را ارائه ندهند .دیلی صباح بدون اینکه از منابع خود نامی
ببرد ،نوش��ت که بازپرسان پلیس ترکیه به این مسئله مظنون
هس��تند که خاش��قچی در داخل این ون بوده اس��ت.

سعیدی در نطق میان دستور:

یک نفر پاسخگو باشد تا مشکل کامیون داران رفع شود

نماینده مردم مبارکه در مجلس از دولت خواس��ت
مس��ئول مس��تقیمی برای رس��یدگی به مش��کل
کامی��ون داران قرار دهد تا بتوان��د وزارتخانه های
مرتبط را به هم وصل کند.به گزارش فارس ،زهرا
س��عیدی مبارکه نماینده مردم مبارکه و سخنگوی
کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی در
نطق میان دس��تور خود ،گفت :مهم ترین مس��ئله
کشور که پایه اقتصادی ما است ،بحث کامیونداران
مظلوم و زحمتکش اس��ت که قریب به  20روز از
اعتراض��ات صرفا صنفی و نه سیاس��ی آن ها می
گذرد.نماین��ده م��ردم مبارکه در مجلس ش��ورای
اس�لامی با بیان اینکه ح��وزه انتخابیه من  ،دارای
یکی از بزرگ ترین پایانه های کشور است ،افزود:

این قشر اعتراضات خود را به زبان های مختلف و
با نامه ،مکاتبه ،مراوده و غیره به مس��ئوالن گفتند
ام��ا ما کاری برای آن ها نکردیم.وی با بیان اینکه
در این مدت فرصت تذکر حتی دو دقیقه ای به وی
ب��رای طرح این موض��وع در صحن علنی مجلس
داده نش��د ،اضافه کرد :کامی��ون داران و رانندگان
صبورترین و زحمت کش ترین اقش��ار هستند که
س��هم خود را در این انقالب ایفا کردند.وی خطاب
به نمایندگان و مس��ئوالن کرمانشاه و با یادآوری
زلزله سال گذشته این منطقه ،گفت :هر زمان که از
کرمانشاه دستور دادند ،کامیون داران خود را به خط
کردیم تا خاطری از زلزله زدگان مکدر نشود و این
قش��ر هر آنچه توان داشتند در میان گذاشتند ولی
ای کاش امروز درد آن ها را می شنیدیم.س��عیدی
مبارکه با اشاره به اینکه  50جلسه با کامیون داران
برای حل مش��کالت آن ها گذاش��ته است ،ادامه
داد :وق��ت و زمان عمل که می رس��د ،فقط به آن
ها ق��ول می دهیم و آن زمان ک��ه آن ها راه می
آیند ،جور دیگری س��ر راه آن ها را می بندیم.وی

با طرح این سوال که مسئول مستقیم رسیدگی به
امور کامیون داران در این کشور در دولت کیست،
توضیح داد :وزارت راه مسئولیت را بر دوش وزارت
صنعت می گ��ذارد؛ وزارت صنعت به وزارت جهاد
کش��اورزی پاس می دهد؛ وزارت جهاد هم وزارت
کشور را متولی امور کامیون داران کشور می داند.
این نماینده مجلس با اش��اره ب��ه اینکه تابلو پایانه
شهرس��تان مبارکه پایین آمده و آنجا به پارکینگ
تبدیل ش��ده ،گفت :به کامیون داران پیام دادم که
پش��ت آن ها هستم ولی صبح روز بعد که به آنجا
مراجعه کردند ،مش��کل جدیدی برایش��ان درست
شده است.سعیدی مبارکه با اشاره به اینکه به دلیل
کمبود الس��تیک ،ارز دولتی ب��ه این موضوع تعلق
گرفت ،اف��زود :تصور نکنید کامی��ون داران درآمد
زیادی دارند؛ آن چیزی که برای آن ها قابل قبول
نیست هزینه ماشینشان است که نمی توانند تامین
کنند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان
اینکه این قش��ر نقش خود را در انقالب ایفا کرده،
تاکید کرد :من دیروز در بین آن ها بودم ،صحبتشان

را شنیدم ،مباحث سیاسی ندارند و درخواست آن ها
صنفی اس��ت؛ آنقدر از وضعیت کنونی کامیونداران
ناراحت و نگران هستم که اطرافیان به من توصیه
کردن��د امروز صحبتی درباره این موضوع نداش��ته
باشم.وی از دولت خواست مسئول مستقیمی برای
رسیدگی به مشکل کامیون داران قرار دهد تا بتواند
وزارتخان��ه های مرتبط را به هم وصل کند و ادامه
داد :یک نفر پاسخگو باشد تا مشکل کامیون داران
را رفع کند.سعیدی در ادامه با تبریک هفته نیروی
انتظامی به اش��تغال  200هزار نفر در شهرس��تان
مبارک��ه اش��اره کرد و گف��ت :شهرس��تان مبارکه
 200ه��زار کارگر دارد و در این جا الزم اس��ت از
مدی��ران عاملی که قانون بومی پذیری را اجرا می
کنند تش��کر کنم.وی با اشاره به مسئله آب استان
اصفه��ان از رئیس جمهور خواس��ت به داد محیط
زیست در استان اصفهان برسد.این نماینده مجلس
به وضعیت خش��کی زاینده رود و بی آبی اس��تان
اصفهان نیز اش��اره کرد و افزود :کش��اورزان برای
تامین آب کشت محصوالت ابتدایی خود با مشکل

مواجه هس��تند؛ بروید و بررس��ی کنید تا ببینید که
ب��رای تأمین آب کش��اورزی خود چه مش��کالتی
دارند.وی افزود :مردم اس��تان اصفهان زمانی خود
دارای آب زاینده رود بودند و تامین می ش��دند اما
حال که از این نعمت برخوردار نیستند چرا توجهی
به این مطلب نمی ش��ود .خشکی زاینده رود مردم
اصفهان را با مش��کل مواجه کرده است.سخنگوی
کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خواستار آن
شد که از مدیران متخصص در حوزه های اقتصادی
استفاده ش��ود و با انتقاد از مدرک تحصیلی برخی
از مدیران عامل بانک ه��ا ،توضیح داد :چرا بانک
ملی به عنوان یک منبع درآمدزا باید زیان آور باشد
زیرا طبق آمار  25درصد بودجه عمرانی کشور باید
مطابق با خس��ارت هایی باش��د که وارد می کند.
س��عیدی مبارک��ه همچنین بر ض��رورت پرداخت
معوق��ات فرهنگیان و تامین رف��اه کارگران تاکید
کرد و برای غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس که در بستر بیماری به سر
می برد آرزوی شفای عاجل داشت.

