
نامه برخی چهره های اصالح طلب خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تسلیم شانتاژهای مصلحت ستیز نشوید

 استاندار تهران: رشد آسیب های اجتماعی نگران کننده است
استاندار تهران گفت: حال ما خوب نیست، چون با توجه به آموزه های دینی 
و الگوی نیکوکاری شیعیان حضرت علی)ع(، نتوانسته ایم دو مفهوم سالمت 
اجتماعی و مسئولیت اجتماعی را نهادینه کنیم و در این خصوص کم رنگ 
ظاهر شده ایم؛ به همین دلیل رشد آسیب های اجتماعی نگران کننده است.

به گزارش ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی امروز پنجشنبه در مراسم بیستمین 
سالگرد افتتاح تاسیس سرای احسان گفت: به طور قطع در هر نظام و اجتماعی به 
خاطر عدم برخورداری از فرصت های برابر، گروه و قشری دچار مشکل می شوند. در 

نتیجه این افراد به خاطر مشکالتشان نیاز به کمک دیگران دارند.
وی با تشکر از فعالیت های خیرین و موسسان سرای احسان افزود: در همین 
خصوص دولت، حاکمیت و مردم باید نیکوکاری و ترویج خیر جمعی و کارهای 
خداپسندانه را در اولویت کارهایشان قرار داده و به یاری گروه های آسیب دیده بروند.
بندپی با اشاره به آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، کودکان بی سرپرست یا 
بدسرپرست، حوادثی که منجر به معلولیت افراد می شود، ادامه داد: همه این مشکالت 
و آسیب ها ما را به این فکر وامی دارد که هم دولت و حاکمیت و هم افرادی که 
اهل انجام امورات خیرجمعی، نیکوکاری و احسان هستند، در این زمینه ها مشارکت 

داشته باشند. اگرچه دولت در این مسیر اقل کار است و این کارهای ارزشمند توسط 
خیرین در کشور راهبری می شود.

استاندار تهران با بیان اینکه حال ما خوب نیست، تاکید کرد: چون با توجه به آموزه 
های دینی و الهی مان و الگوی نیکوکاری شیعیان حضرت علی )ع(، نتوانسته ایم دو 
مفهوم سالمت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی را در جامعه نهادینه کنیم و در این 
خصوص کم رنگ ظاهر شده ایم، به همین دلیل رشد آسیب های اجتماعی را در 

جامعه شاهد هستیم.
بندپی خاطرنشان کرد: در حوزه مسئولیت اجتماعی در خارج از کشور کارهای 
بسیاری انجام شده است. با این حال همان طور که گفتم با توجه به آموزه های دینی 
مان، ما در بحث احسان و خیر دچار فردگرایی و کاهش مشارکت اجتماعی در جامعه 
هستیم. این درحالی است که مشارکت باعث پیوند افراد با رشته های و گروه های 

مختلفی می شود.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش افزود: پیامبر می فرمایند، ارزش هر فردی 
دست هایی است که به یاری و کمک دیگران می شتابند و این دست ها ارزشمندتر از 
دستانی است که برای دعا به سوی آسمان بلند شده است. یا امام رضا )ع( گفته اند، 

زیست نیکو در نیکو زیستن دیگران است. در واقع با توجه به این فرموده ها و آموزه ها 
است که می توانیم اجتماعی زیست پذیر، اخالق گرا و کمک به هم نوع داشته باشیم.

استاندار تهران ادامه داد: مسئولیت اجتماعی در قبال افراد آسیب دیده و نیازمند 
بحث برد، برد است. کسی که در این فعالیت ها شرکت می کند برنده است.

وی با بیان اینکه در امر خیر همیشه بحث پول مطرح نیست، اضافه کرد: خیر 
جمعی و مسئولیت اجتماعی وقف، وقف است. برای مثال بیماران این مرکز تنها 
هستند و نیاز به همدم و هم صحبت دارند. مردم می توانند به این مراکز بروند و با این 
افراد دقایقی صحبت کنند. بندپی گفت: فضای مجازی باعث کاهش گفتگو در خانواده 
ها شده و این امر منجر به آسیب می شود. افراد تنها شده و این مسئله آسیب های 
روحی و روانی را افزایش می دهد. استاندار تهران بیان کرد: یکی دیگر از ابعاد خیر 
جمعی بحث اشتغال است. این افراد آسیب دیده اگر استعدادیابی و توانمند شوند، می 

توانند با کمک مردم و خیرین احیا و توانمند شده و به جامعه بازگردند.
بیستمین سالگرد افتتاح تاسیس سرای احسان)مرکز نگهداری از بیماران روانی 
مزمن( با حضور مسئوالن کشور، خیرین در ساختمان این مرکز واقع در کهریزک 

برگزار شد.
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صفحه 5

بازگشت بانکداری دولتی!
جزئیات ادغام بانک های نظامی

صفحه 2

تالش برای پررنگ سازی نقش احزاب 
و جامعه مدنی

 الیحه جامع انتخابات و توجه ویژه به نقش احزاب

آشتی غیرمنتظره!
در پی سفر هیات قطری به ابوظبی 

در این بیانیه آمده است که یوسف سلطان یوسف رئیس میز سازمان های 
بین المللی وزرات خارجه قطر در این نشست حضور می یابد.

فرارو- برای اولین بار پس از بحران 5 ژوئن 2۰۱۷؛ هیات قطری رهسپار 

ابوظبی شد. اسپوتنیک گزارش داد: هیات قطری برای شرکت در نشست 
شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی رهسپار 

ابوظبی پایتخت امارات شد.

وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه ای اعالم کرد که در نشست شورای 
وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در امارات شرکت 

می کند.

 روایت کره شمالی از شکست نشست ویتنام
مذاکرات ترامپ و اون؛

صفحه ۷
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صفحه ۷

چرا لیگ فوتبال ایران با بحران مالی روبرو است؟تاراج آب ایران در بخش کشاورزی
وقتی هیچ تیمی در امان نیستسهم زیادی از آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می شود

شهردار تهران خبر دادمصباحی مقدم:

پس از تعیین 
تکلیف پالرمو 

 CFT نوبت به
خواهد رسید

اجرای
طرح ترافیک 

جدید از تابستان 
در تهران

صفحه 3 صفحه 2

ر آستانه بررسی الیحه پالرمو در جلسه روز شنبه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برخی چهره های اصالح طلب در 
نامه ای خطاب به اعضای مجمع یادآورشدند که تسلیم 

شانتاژهای مصلحت ستیز نشوید.
به گزارش ایسنا متن این نامه به شرح ذیل است :

همگان مستحضرند که الیحه عضویت جمهوری اسالمی ایران 
در کنوانسیون بین المللی پالرمو، یکی از لوایح چهارگانه مربوط به 
عضویت در FATF به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان 
رسیده است. باوجود این و در یک روند بی سابقه، الیحه مذکور 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده و به یک چالش 
بدل شده است. امضاکنندگان این نامه به عنوان بخشی از فعاالن 
سیاسی که نگران وضعیت حال و آینده کشورند، الزم دیدیم با 
طرح دیدگاه خود در این زمینه به شرح زیر، تصویب قوانین مربوط 

به FATF را از آن مجمع محترم درخواست کنیم:
۱. تمام کنوانسیون های بین المللی محدودیت ها و فرصت های 
اقدامات  کنند.  می  فراهم  جهانی  جامعه  اعضای  برای  خاصی 
بین المللی هر کشور در هر حوزه ای از حمل و نقل و بانکداری تا 
ورزش و سیر و سفر و مراودات اقتصادی با مردم سایر کشورها، در 
گرو عضویت و تبعیت از مقررات کنوانسیون های متعدد بین المللی 

است.
البته اجزای یک کنوانسیون ممکن است مورد قبول کشوری 
نباشد، اما هنگامی که به تصویب همه کشورهای موثر جهان برسد، 
عدم عضویت در آن مشکالت عدیده در مناسبات آن کشور حتی 
با کشورهای دوست خود ایجاد می کند، زیرا آنها به دلیل عضویت 
در این کنوانسیون ها، ملزم به رعایت مقررات کنوانسیون ها در 
مناسباتشان با سایر کشورها از جمله کشورهای غیرعضو می شوند .

کنوانسیون پالرمو درباره مبارزه جهانی با جرایم سازمان یافته، 
تاکنون به تصویب ۱۸۰ کشور جهان رسیده است. عدم عضویت 
در آن به معنای منزوی کردن ایران و پذیرش اختالل در مناسبات 
جمهوری اسالمی با ۱۸۰ کشور جهان به شمول چین، روسیه، 

هند، همسایگان و سایر کشورهای دوست خواهد بود.
۲. چین، روسیه و دیگر کشورهای مستقل برای عضویت در 
کنوانسیون های جهانی، مالحظاتی شبیه ایران دارند، اما همه آنها 
فرصت های ناشی از عضویت در این کنوانسیون ها را به مراتب بیشتر 
از تهدیدها و خسارات ناشی از عدم عضویت ارزیابی می کنند. افزون 
برآن هر کشوری برای عضویت در یک کنوانسیون می تواند اجرای 
برخی از مواد آن را تعلیق کند یا با تحفظ بپذیرد. همچنین خروج 
از عدم  بیش  از FATF هزینه ای  از جمله  از هر کنوانسیونی 
عضویت در آن ندارد ولی عدم عضویت در این کنوانسیون های 
متشکل از تقریبا همه کشورهای جهان بسیار پرهزینه است و 
باعث  نوعی خود تحریمی برای همکاری اقتصادی با کشورها 

شامل دوستان جمهوری اسالمی ایران می شود.
موضوع  یک  تبدیل  شده،  دلسوزان  تاسف  موجب  آنچه   .۳
کارشناسی به یک درگیری جناحی است. مطلع شدیم جمعیت 

خاصی با اهدافی غیرملی در یک بمباران خبری و با استفاده از 
اینترنتی،  پیام های  انبوه  ارسال  با  جمله  از  گوناگون  ابزارهای 
می کوشند اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت را از تصویب 
قوانین مربوط به FATF منصرف کنند. این درحالی است که 
عدم عضویت در FATF به منزله دادن فرصت به امریکا و اسرائیل 
برای شکل دادن به اجماع جهانی دیگری علیه جمهوری اسالمی 
در جهت مشروعیت بخشیدن به تحریم های نامشروع کنونی آنان 
است. پیشتر نیز در یک فضای هیجانی و با تشویق و تحریک 
همین گروه، و برخالف توصیه کارشناسان و نیر برخی کشورها، 
در مذاکرات هسته ای به نحوی رفتار کردیم که در نهایت موجب 
پرونده  ارسال  طریق  از  آمریکا  دولت  به  ایران  پرونده  تحویل 
کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل شد. پس از آن هرچه در 
ارتباط با موضوع هسته ای به ما تحمیل شد، ناشی از همین خطا 
و نیز فشارهای گروه های بی نام و نشان و جناحی کردن سیاست 

خارجی کشور بوده است. جمهوری اسالمی میتوانست با پرهیز از 
آن اشتباه بدون تن دادن به قطعنامه های شورای امنیت، مناسبات 
اقتصادی خود را با سایر کشورهای جهان حفظ کند و در جریان 
تدریجی مذاکرات هسته ای، امتیازاتی حتی بیش از برجام را که 
البته در زمان امضا بهترین راه خروج پرونده کشورمان از اختیار 

آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل بود، بدست آورد.
۴. عضویت جمهوری اسالمی در پیمان های بین اللملی معتبر نه 
به کرامت، اقتدار و عزت ملی ما لطمه می زند و نه مانع اقدامات 
الزم ایران در شرایط مقتضی، در جهت مصالح و امنیت ملی 
خود می شود. در جانب مقابل انزوای خود خواسته ایران به دلیل 
کناره گیری از پیمان های مورد قبول تقریبا همه کشورهای جهان، 
می تواند مایه تحقیر ملی شود و مصالح و منافع کشور را بازیچه 

دولت های مخالف ایران به ویژه آمریکا و اسرائیل کند.
براساس براهین فوق از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت 
پیمان های  مورد  در  انتظار می رود  با هر سلیقه سیاسی  نظام 
FATF تسلیم شانتاژهای مصلحت ستیز نشوند و با تصویب این 
لوایح، مانع تکرار مشکالت مشابه گذشته شوند. مشکالتی که 
خسارات و اختالل های بزرگی در روند توسعه و پیشرفت کشور 

بوجود آورد.
چنانچه اعضای محترم مجمع در حمایت اکثریت قاطع ایرانیان 
از پیوستن کشورمان به کنوانسیون مزبور تردید دارند، می توانند رد 

یا تایید آن را به همه پرسی ملت ایران بگذارند.
امین زاده،  محسن  اصغرزاده،  ابراهیم  ،محمد  آرمین  محسن 
سیدمصطفی تاجزاده، علی تاجرنیا، رضا تهرانی، سعید حجاریان، 
رمضان زاده،  عبداهلل  خانیکی،  هادی  پور،  جالیی  حمیدرضا 
علیرضا  عرب سرخی،  فیض اهلل  عبدی،  عباس  سلیمانی،  داود 
علوی تبار،محسن صفایی فراهانی، غالمرضا ظریفیان، محمدرضا 

ظفرقندی،
 آذر منصوری، محسن میردامادی، شهیندخت موالوردی و ... از 

جمله امضاء کنندگان این نامه معرفی شده اند.

  
 وزیر دادگستری:

استقالل کانون وکال نقطه قوتی برای کشور و نظام است
 وزیر دادگستری گفت: استقالل کانون وکال و حفظ آن، نقطه قوتی برای 
کشور و نظام جمهوری اسالمی به حساب می آید که باید در راستای عدالت 

طلبی و دست یابی به حقیقت به کار گرفته شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، »سید علیرضا آوایی« شامگاه پنجشنبه در مراسم استقالل 
کانون وکالی کرمانشاه که در تاالر بهمن دانشگاه آزاد برگزار شد، استقالل این کانون 

را برای کشور و نظام اسالمی ما گرانبها توصیف و خواستار حراست از آن شد.
وی با بیان اینکه کانون وکال و دستگاه قضائی همانند بال های فرشته ای هستند 
که عدالت طبی را دنبال می کنند، افزود: هر قدر هماهنگی و اتحاد میان ۲ جریان 

بیشتر باشد نتایج بهتری نیز حاصل و عدالت به معنای واقعی آن معنا می شود.
آوایی همچنین به برخی مطالبات کانون وکال از قضات دادگستری اشاره کرد و گفت: 
یکی از مهمترین این مطالبات و انتظارات، حفظ شان، جایگاه و منزلت آن ها بخصوص 
مقابل موکلشان است. وزیر دادگستری تصریح کرد: از دیگر انتظارات جامعه وکال گوش 
دادن قضات به لوایح دفاعی آن هاست که به گفته خودشان روزها و شب های زیادی 
برای تنظیم آن زحمت می کشند. وی همچنین گوشزد محترمانه نواقص و اشتباهات 
آن ها به گونه ای که لطمه ای به جایگاهشان وارد نشود را از دیگر انتظارات وکالی 
دادگستری از قضات عنوان کرد. آوایی در ادامه به انتظارات متقابل قضات دادگستری از 
وکال نیز اشاره کرد و گفت: حفظ شان و جایگاه وکالت از سوی وکال، درک سختی های 
کار قضاوت و حجم باالی پرونده ها و تنظیم لوایح دفاعی به شکل مستند و مستدل از 
جمله این انتظارات است. وزیر دادگستری تصریح کرد: حجم باالی کاری بسیاری قضات 
به گونه ای است که در یک نصف روز مجبور به رسیدگی به حدود ۱7 پرونده هستند، 
می طلبد تا وکال آن ها را در احقاق حقوق مظلومان بیش از پیش یاری کنند. وی در 
پایان تاکید کرد: امروز هم دولت، هم قوه قضائیه و هم مجلس بر اهمیت کار وکال واقف و 
تمام تالششان این است که بتوانند عالوه بر ارتقاء شان و منزلت آن ها، زمیته ای فراهم 

کنند تا با کمک این قشر فرهیخته عدالت به معنای واقعی آن در جامعه پیاده شود.

مرخصی »مشایی« تمدید شد
مرخصی اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر دولت احمدی نژاد برای چند 

روز دیگر تمدید شد.
به گزارش ایسنا، اسفندیار رحیم مشایی که از روز یکشنبه پنجم اسفندماه  از زندان 
اوین به مرخصی آمده بود برای چند روز دیگر مرخصی اش تمدید شد. اسفندیار 
رحیم مشایی، معاون وقت احمدی نژاد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ در حال خروج 
از منزل بقایی بازداشت شد. عبداهلل پور، وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی در آن 
زمان گفته بود که احتماالً موکلم به دلیل اقدام اخیر در خصوص آتش زدن حکم 
آقای بقایی دستگیر شده است. سوم شهریورماه و ۱۱ شهریور ماه سال جاری اولین 
و دومین )آخرین( جلسه رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر 
رئیس جمهور سابق در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی تهران برگزار شد. غالمحسین 
اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران چهارشنبه ۲۱ شهریور سال ۹7 با اعالم 
جزئیات حکم صادره برای مشایی از سوی شعبه اول دادگاه انقالب گفت: در سه فقره 
عنوان اتهامی رحیم مشایی دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی 
مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسالمی به ۵ سال حبس، در رابطه با تبلیغ علیه نظام 
به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسالمی به تحمل یک سال حبس و همچنین به 
اتهام توهین به مقامات قضائی به سبب انجام وظیفه به شش ماه حبس محکوم شد. 
وی همچنین اظهار کرد: از آنجایی که اتهامات اسفندیار رحیم مشایی سه فقره اتهامی 
بود در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسالمی دادگاه الزاماً باید در مورد هر یک از 
عناوین اتهامی حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار می داد. بدیهی است که با 
توجه به تعدد اتهامات و آرای صادره، مجازات اشد )پنج سال حبس( در صورت تأیید 

از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان قابلیت اجرا را خواهد داشت.

اخبار


