
تاکید رهبر انقالب بر به کارگیری همه 
امکانات برای رسیدگی به محرومان 

فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی گفت: 
باره��ا شاهد ب��وده ام که رهبر انق��الب چقدر برای 
آسای��ش و رفاه م��ردم دغدغه دارن��د و به ما تاکید 
و توصی��ه کرده اند که همه امکان��ات و توان خود را 
برای رسیدگی به مشکالت مردم به ویژه محرومان، 

به کار بگیریم.
س��ردار سرلشکر حسین سالم��ی در مراسم اهدای 
۱۱۰ س��ری جهیزیه به زوج ه��ای جوان شهرستان 
بن��در ماهشه��ر اظهار کرد: خ��دا را شاکرم که آغاز 
زندگ��ی ای��ن زوج های عزی��ز را می بین��م و آرزوی 
خوشبختی برای شان دارم. وی افزود: بنا بر فرموده 
ق��رآن، زوج ها نفس واحده هستن��د و گوهر خلقت 

آن ها یکی است. 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره 
به مشکالت موجود در جامعه عنوان کرد: اگر دست 
به دست یکدیگر بدهیم مشکالت بسیار کوچک تر از 
توان ما برای حل آن ها است. در یک جامعه همه با 
هم زندگی می کنیم، امت واحده هستیم،  ایران یک 
خانواده بزرگ است، هیچ کس غیر از خود ما حالل 

مشکالت ما نیست.
وی ادام��ه داد: ن��ه کشورهای��ی که اب��راز دوستی 
می کنن��د و ن��ه دشمنان برای ما ک��اری نمی کنند 
و کلی��د ح��ل مشکالت ب��ه دست خودم��ان است. 
سرلشک��ر سالمی گفت: ما اینج��ا مامور و فرستاده 
رهب��ر عزیزمان هستی��م که در اینج��ا حضور پیدا 
کرده ای��م. بارها شاهد بوده ام که رهبر انقالب چقدر 
برای آسایش و رفاه مردم دغدغه دارند و به ما تاکید 
و توصی��ه کرده اند که همه امکان��ات و توان خود را 
ب��رای رسیدگی به مردم به وی��ژه محرومان، به کار 
بگیریم.وی ادامه داد: ما دست های خود را به سوی 
خیرین و مهربان دراز می کنیم تا بتوانیم مشکالت 
را به فضل خدا ح��ل کنیم، طی بازدیدی که امروز 
از شهرک طالقانی، چمران، بندرامام و دیگر مناطق 
شهرستان بندرماهشهر داشتیم، نیازمندی ها بررسی 

شد و برای رفع آنها تالش خواهیم کرد. 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ادامه 
به اقدامات سپاه برای محرومیت زدایی در این منطقه 
اش��اره کرد و گفت: اقداماتی برای رفع محرومیت ها 
در نظ��ر گرفت��ه شده است که نقط��ه شروع خوبی 
است؛ به همین منظور ساخت ۱۰۰ منزل مسکونی، 
درمانگاه و مدرسه،کارگاه های اشتغالزایی و توزیع ۲ 

هزار بسته های معیشتی از جمله این موارد است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

سی.اف.تی برای امنیت ملی 
خطرناک و بدتر از برجام است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
CFT برای امنیت ملی بسیار خطرناک است، گفت: 

این کنوانسیون بدتر از برجام است.
آیت اهلل آمل��ی الریجانی رئی��س مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظام پس از پایان درس خارج فقه خود و 
در جمع برخی از اعضای شورای هماهنگی گروه های 
فرهنگ��ی حوزه علمیه قم و برخی از شاگردانش در 
پاسخ به سواالتی درباره »بررسی لوایح الحاق ایران 
به کنوانسیون های پالرمو و CFT« تاکید کرد: اگر 
از م��ن شخصا نظرم را بپرسی��د، پالرمو و CFT به 
ش��دت برای امنیت ملی خطرن��اک هستند به ویژه 
CFT ک��ه بسی��ار خطرناک تر اس��ت. وی افزود: ما 
ه��ر چه جلوت��ر رفتیم شک مان ب��ه آمریکائی ها و 
اذنابش��ان و کشورهایی که اعضای FATF هستند 

بیشتر شده است. این روشن است. 
می خواهم بگویم واقع��ا آدمهای خطرناکی هستند. 
آدمهای فاسدی هستند. البته از قبل آدمهای فاسد 
و خطرناک��ی بودن��د. برجام شان نش��ان داد چقدر 

آدمهای ناقابلی اند و CFT بدتر از برجام است.
وی تصری��ح ک��رد: بدانی��د من به وظیف��ه ام عمل 
می کنم. من فکر خ��ودم این است که این مصوبات 
مجلس قطع��ی نباشد، معلوم نیس��ت که مصلحت 
باش��د هم چنی��ن چیزی، ول��و فوائدی ه��م دارد. 
مفاسدی هم دارد. روی ت��رازو باید گذاشت.به نظر 

من خطر امنیتی اش بسیار شدیدتر است.
 CFT وی افزود: البته به نظر بنده هم پالرمو و هم
خط��ر امنیتی باالی��ی دارد، البته خطر CFT برای 
امنی��ت بیشت��ر هم هست. اینک��ه FATF هی هر 
دفعه می گوید، ای��ن آخرین مهلت است، شما فکر 
می کنید به این تهدیدات و امثال آن گوش می کنم؟ 

 فارس

اخبار

برخورد بدون اغماض با مفاسد کالن اقتصادی 
وزیر اطالعات بر مبارزه ریشه ای با قاچاق کاال و ارز تاکید و ترویج ناامنی اقتصادی 
در فضای جامعه را موجب کاهش اهتمام س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان به 
فعالیت های اقتصادی برشمرد. حجت االسالم و المسلمین  سید محمود علوی  
در جمع اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز  با بیان اینکه با مفاسد 
کالن اقتصادی بدون اغماض برخورد می کنیم، افزود: در کنار اینگونه اقدامات از 
تولیدکنندگانی که دچار خطاهای احتمالی می شوند دست گیری می کنیم چرا که به 
فرمایش مقام معظم رهبری )مدظله العالی( تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی با 
دشمن هستند.علوی گفت: تبلیغات کنونی وجود فساد با شرایط واقعی متفاوت است و 
آنچنان بر طبل فساد می کوبیم و از مبارزه با فساد استفاده سوء می کنند جامعه را دچار 
سیاه نمائی می کند.وی افزود: ترویج ناامنی اقتصادی در فضای جامعه موجب کاهش 

اهتمام سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به فعالیت های اقتصادی می شود.  ایسنا

روحانی نمی تواند از عمل به وعده هایش فرار کند
عضو فراکسیون والیی مجلس گفت: امروز رئیس جمهور نمی تواند با بهانه هایی 
چ��ون تحریم از عمل به وعده هایش فرار کند چراکه این اظهارات برای مردم 
قابل پذیرش نیست. سید ناصر موسوی الرگانی ، در واکنش به اظهارات اخیر 
رئیس جمه��ور مبن��ی بر اینکه وعده هایم به مردم ب��رای شرایط صلح بود اما 
االن در شرای��ط عادی نیستیم، اظهار داشت: رئیس جمهور با همین وعده های 
خ��ود مردم را فری��ب داد و در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و نمی تواند امروز 
بهانه تراش��ی کن��د. وی با اشاره به اینکه روحانی بارها گفت��ه است که با برجام، سایه 
جنگ را از کشور برداشته است، متذکر شد: روحانی در سال ۹۶ به مردم وعده داد که 
اگر این دولت رأی نیاورد دالر ۵ هزار تومان می شود و و همچنین به مردم امید داد که 
در صورت پیروزی در انتخابات، به حدی رفاه و وضعیت معیشتی مردم را بهبود دهد 

که آن ها به یارانه نقدی هم احتیاج نداشته باشند اما اینچنین نشد.  مهر

رزمایش مرکب دریایی حاکی از اقتدار ارتش است
فرمانده کل ارتش در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز با تاکید 
بر اینکه تحریم های ۴۰ ساله باعث پیشرفت ارتش شده است، گفت: رزمایش 
مرک��ب دریایی ایران، روس��یه و چین حاکی از اقت��دار نیروی دریایی ارتش 
اس��ت. امیر سرلشکر س��ید عبدالرحیم موس��وی در دیدار با آیت اهلل دژکام 
نماینده ولی فقیه در اس��تان فارس و امام جمعه ش��یراز با اش��اره به نیروهای 
متخص��ص، ج��وان، خالق و موم��ن در ارتش گفت: امروز به برک��ت نظام جمهوری 
اس��المی ای��ران و رهبری فرماندهی معظم کل قوا )مدظل��ه العالی(، روح معنویت و 
ش��جاعت در بین کارکنان ارتش موج می زن��د و بخش مهمی از معنویت و بصیرت 
ارتش مرهون تالش های خالصانه سازمان عقیدتی سیاسی است. وی گفت: رزمایش 
مرکب دریایی ایران، چین و روسیه حاکی از توانمتدی و اقتدار ایران اسالمی است و 

یک بار دیگر اقتدار جمهوری اسالمی ایران را به رخ جهانیان کشید.  ایرنا

حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای، ملت ایران را ملتی ش��جاع، با 
بصیرت و آماده ب��ه کار در همه عرصه ها خواندند و گفتند: 
بر خالف اینکه بعضی ها می گویند جنگ می ش��ود، ما هرگز 
کش��ور را به س��مت جنگ نمی بریم اما هرکس منافع ملت 

ایران را تهدیدکند دون مالحظه به او ضربه خواهیم زد.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب اس��المی 
دی��روز در دیدار هزاران نفر از پرس��تاران سراس��ر کش��ور، 
شغل پرس��تاری را ترکیبی از مجموعه ارزشهای اخالقی و 
فضائل انس��انی خواندند و با اش��اره به سربلندی و بصیرت 
ملت ایران در آزمونهای بزرگ به ویژه حماسه نهم دی سال 
۸۸ و ح��وادث آبان ماه امس��ال و جدا ک��ردن صف خود از 
فتنه گ��ران و تخریب کنندگان اموال عموم��ی، موج تنفر از 
امری��کا در منطقه به ویژه در ع��راق را واکنش طبیعی مردم 
نسبت به جنایتهای امریکا برشمردند و با اشاره به اظهارات 
رئیس جمهور امریکا در مقصر دانستن ایران به عنوان عامل 
اصلی قضایای روز سه شنبه عراق و تهدید ملت ایران، تأکید 
کردند: اینگونه س��خنان، بی ربط و غیرمنطقی اس��ت، چرا 
که مردم منطقه به ش��دت از آمریکا متنفرن��د. همه بدانند 
جمهوری اس��المی به دنبال جنگ نیس��ت اما با هرکس که 
منافع، مصالح، عزت، عظمت و پیشرفت ملت ایران را تهدید 
کند، بدون مالحظه مقابله و ضربه سختی به او وارد خواهد 
کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنان خود ضمن تبریک 
سالروز میالد حضرت زینب سالم اهلل علیها و روز پرستار، به 
مراس��م پاسداشت نهم دی در سراسر کشور اشاره کردند و 
گفتند: در روز ۹ دی س��ال ۸۸ که یکی از آزمونهای بزرگ 
بود، ملت ایران با حضور سراس��ری در خیابانها و با بصیرت 
و هوش��یاری، خوش درخشید و توانست یک توطئه مهم و 

ریشه دار را از بین ببرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به حوادث اخیر آبان ماه 
افزودن��د: مردم مطالباتی دارن��د که در اغلب موارد هم حق 
با مردم اس��ت و اگر این توقعات و انتظارات برآورده نشود، 
اعتراض می کنند اما مطالبات مردم مس��ئله ای متفاوت از 
فتنه س��ازی به بهانه این مطالبات اس��ت که این دومی کار 

دشمن است.
رهبر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردند: مردم مطالباتی 
داش��تند اما افرادی که دش��من برای سوء اس��تفاده از این 
مطالب��ات آماده ک��رده بود، فوراً وارد ش��دند و ش��روع به 
تخری��ب کردند. بصیرت مردم در ای��ن حوادث آنجا بود که 

تا سوءاس��تفاده دشمن را دیدند، صف خود را از فتنه گران 
که س��عی می کردند خود را در بین مردم مخفی کنند، جدا 
کردن��د و فتنه گر تنها ماند. چند روز بعد نیز مردم در قالب 
اجتماعات عظیم در ش��هرهای مختلف کش��ور به خیابانها 
آمدند.ایش��ان با تأکید بر اینکه بصیرت و هوش��یاری مردم 
در آبان م��اه همانند بصیرت مردم در  س��ال ۸۸، غائله را به 
پایان رس��اند، گفتند: آن کس��انی که صحنه گردانان اصلی 
اغتشاش های آبان ماه و حمله به زیرساختها همچون انبار 
بنزی��ن و انبار گندم و اموال عموم��ی بودند، افراد مرتبط با 

سرویس های اطالعاتی بیگانگان هستند.
رهبر انقالب اس��المی افزودند: یکی از مس��ئوالن بلندپایه 
کش��ور به نق��ل از یکی از سیاس��تمداران خارج��ی که در 
روزهای حوادث آبان در واش��نگتن به سر می برد، می گفت 
امریکایی ها در روز اول حادثه بس��یار خوش��حال و مسرور 
بودن��د و کار ایران را تمام ش��ده می دانس��تند اما یکی دو 
روز بعد که قضایا جمع ش��د، امریکایی ها از اینکه به نتیجه 

دلخواه نرسیدند، بسیار ناراحت شدند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای، این مطالب را نش��ان دهنده 
واقعی��ت درونی س��ردمداران بی ِخرد امریکا دانس��تند و با 
اش��اره ب��ه قضایای اخیر ع��راق خاطرنش��ان کردند: حمله 
امریکا به حشدالش��عبی در واقع گرفت��ن انتقام داعش بود 
زی��را آن نیرویی که داع��ش را زمین گیر کرد و از بین برد، 
بس��یج مردمی عراق بود.ایشان تأکید کردند: من و دولت و 
ملت ایران، جنایت امریکا در حمله به حشدالش��عبی عراق 
را به ش��دت محکوم می کنیم.رهبر انقالب اسالمی هیجان 
ض��د امریکایی در بغداد و سراس��ر ع��راق را نتیجه طبیعی 
جنایتهای امریکا برشمردند و افزودند: رئیس جمهور امریکا 
در مطلبی گفته ما این مس��ائل را از چش��م ایران می بینم 
و به آن پاس��خ خواهیم داد. اما بای��د به آنها گفت اوالً غلط 
م��ی کنید زیرا این موضوع ربطی به ای��ران ندارد. ثانیاً باید 
منطقی باش��ید و بفهمید که علت اصلی این قضایا چیست. 
البته آنها منطقی نیستند.حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: 
امریکایی ها باید بفهمند ک��ه مردم منطقه همچون عراق و 
افغانس��تان، از آنها به دلیل جنایت هایش��ان متنفرند و این 
تنفر یک جا خود را نش��ان خواهد داد.ایش��ان با اش��اره به 
جنایت های آمریکا به ویژه دستگاه خبیث بلک واتر در عراق 
و در افغانستان و کشتار هزاران دانشمند عراقی و همچنین 
مردم عادی، خاطرنشان کردند: نتیجه حرکت های سیاسی 

و امنیت��ی امریکا و ظلم به مردم منطق��ه و غارت منافع، و 
تکبر در مقابل آنها، چنین تنفری است.

رهبر انقالب اس��المی س��فر مقام ه��ای امریکایی به برخی 
کش��ورهای منطقه بدون اج��ازه آن کش��ورها و حضور در 
پایگاهه��ای خود را نمونه دیگ��ری از رفتارهای تحقیرآمیز 
علیه کش��ورها و ملتهای منطقه و زمینه س��از موج نفرت و 
عصبانیت دانس��تند و تأکید کردند: جمهوری اس��المی اگر 
تصمیم بگیرد با کش��وری معارضه و مقابله کند، صریح این 
کار را انجام خواهد داد اما همه بدانند ما به منافع و مصالح 
کش��ور و به عزت و عظمت و پیش��رفت ملت ایران به شدت 
پایبند هس��تیم و در مقابل هرکس که بخواهد آن را تهدید 
کند، بدون مالحظه وارد خواهیم ش��د و به او ضربه خود را 
وارد خواهی��م کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای، ملت ایران را 
ملتی ش��جاع، با بصی��رت و آماده ب��ه کار در همه عرصه ها 
خواندند و گفتند: بر خالف اینکه بعضی ها می گویند جنگ 
می شود، ما هرگز کشور را به سمت جنگ نمی بریم اما اگر 
دیگران بخواهند موضوعی را به این کشور تحمیل کنند، ما 

با قدرت تمام مقابل آنها می ایستیم.
ایشان تأکید کردند: ما معتقدیم که خدا با ما است و پیروزی 
نی��ز متعلق به ملت ایران اس��ت. همچنین معتقدیم فردای 
این کش��ور به مراتب بهتر از امروز خواهد بود، همانگونه که 
امروز کش��ور بهتر از دیروز است.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در بخش دیگری از سخنانشان، حضرت زینب سالم اهلل علیها 
را بانویی برجس��ته در تاریخ بش��ریت خواندند و گفتند: آن 
بانوی با عظمت و ش��خصیت مس��تحکم و ق��وی به عنوان 
الگوی پرس��تاری معرفی ش��ده و برقرار کردن ارتباط ویژه 
میان حضرت زینب با جامعه پرستاری، کاری بجا و حقیقتاً 
مبارک است.رهبر انقالب اس��المی، پرستاری را ترکیبی از 
مجموعه ارزشهای اخالقی و فضائل انسانی از جمله شفقت، 
دلس��وزی، اهتمام، مس��ئولیت پذیری، صب��ر و بردباری در 
برابر بی تابی ها و کج خلقی ها،  و اس��تقامت و دلزده نش��دن 
از مشاهده سختی ها برشمردند و افزودند: تکریم پرستار به 
معنای تکریم ارزشهای انس��انی و ارزشگذاری برای فضائل 

اخالقی کمیاب است.
ایشان مشکالت جوامع بشری را غالباً به علت فقدان فضائل 
اخالقی و انس��انی دانستند و گفتند: امروز جامعه ایرانی در 
حال حرکت به س��مت قله اس��ت و در این حرکت بس��یار 
مهم، پر افتخار و خطیر، به ترویج ارزشهای اخالقی احتیاج 

مبرم دارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به یک برنامه 
تلویزیونی که اخیراً فرد خیری را نشان می داد که با تالش 
و کوش��ش و جمع کردن کمکه��ای مردمی، صدها جهیزیه 
برای زوج های محروم تهیه کرده است، افزودند: خصوصیات 
اخالقی برجس��ته همچون صبر، مهربانی، بردباری و شفقت 
جزو ریشه های اخالقی ایرانِی مسلمان است، همچنانکه در 
قضایای��ی مانند بالیای طبیعی، مردم با دل و جان به کمک 

یکدیگر می روند.
ایشان تأکید کردند: همه دستگاههای مدیریتی، تبلیغاتی، 
رس��انه ها، معلم��ان، فعاالن دینی و حتی فعاالن سیاس��ی 
وظیفه دارند این فضائل را در جامعه ترویج و توسعه دهند.

رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر مراقبت روحی و جسمی 
از پرس��تاران، خاطرنشان کردند: مس��ائل پرستاران به ویژه 
بانوان پرستار همچون حوصله، نشاط کاری و پاسخگویی به 
نیازهای خانوادگی آنان باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد 
و مش��کالت آنها به طور جدی رسیدگی، و عدالت در مورد 

پرستاران رعایت شود.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تأیید برنام��ه اعالمی وزیر 
بهداشت مبنی بر تعریف هویت مستقل از کادر پزشکی برای 
پرستاران، گفتن��د: البته پرستار و پزشک مکمل یکدیگرند 
ن��ه رقی��ب، و با توجه به حض��ور چند ده ه��زار دانشجوی 
پرستاری، باید ی��ک مدیریت و برنامه ریزی خوب در زمینه 
مسائل آموزش��ی و توزیع متوازن پرستاری در سطح کشور 
و نی��ز توجه به سطح درآمدی و عائ��دی شغلی آنان، انجام 
گیرد.ایش��ان همچنین خطاب به مسئوالن بر رعایت حدود 
شرعی در بیمارستانها تأکی��د کردند.پیش از سخنان رهبر 
انق��الب اسالمی، آقای دکتر نمکی وزی��ر بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی، مهمتری��ن ویژگی کار پرستاری را »عشق 
و عالق��ه برای خدمت به مردم« خواند و با بیان آمارهایی از 
خدمات پرستاران به مردم از جمله در طرح کنترل ملی فشار 
خون و مهار آنفوالنزای خطرناک و همچین خدمات مربوط 
ب��ه سیل ابتدای سال، گفت: بخش مهمی از مطالبات معوق 
پرست��اران پرداخت شده و تا ماه آین��ده این مطالبات را به 
صفر خواهیم رساند. استخدام ۹ هزار پرستار و تعریف هویت 
مستقل از کادر پزشکی برای پرستاران تا پایان سال و ایجاد 
و استقرار نظام جدید پرداخت از ماه آینده از دیگر خبرهای 
وزیر بهداشت، درم��ان و آموزش پزشکی برای پرستاران در 

این دیدار بود.  پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 FATF سیاسی کاری ها فضا را برای دخالت
فراهم کرده است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:  عده ای تحت عنوان مخالف و عده ای نیز 
تحت عنوان موافق در حال سیاسی کردن بحث های حقوقی این دو الیحه مرتبط با 
FATF هستند و به دلیل همین سیاسی کاری ها شورای FATF فضا را مهیا دیده 
تا در امور سیاسی کشور دخالت کند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام دیروز در حاشیه  مراسم رونمایی از دستاوردهای پژوهشکده تحقیقات راهبردی 
مجمع تشخیص مصلحت در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین تصمیمات این مجمع 
درباره لوایح مرتبط با FATF گفت: امروز جلسه چهارم کمیسیون مشترک برگزار 

می شود و درباره دو کنوانسیون پالرمو و CFT بحث می شود.وی با بیان اینکه زمان 
رسیدگ��ی به کنواسیون پالرمو گذشته است ولی CFT هن��وز زمان دارد، گفت:  با 
توجه به این که این دو الیحه ارتباط حقوقی و معنایی با هم  دارند و در توصیه های 
۴۱گانه کارگروه FATF موثر هستند،  در حال بررسی دقیق در کمیسیون مشترک 
هستی��م تا ببینیم  رد یا تایید این لوایح چه آثاری برای کشور خواهد داشت.رضایی 
ادام��ه داد: بحث های بسیار فن��ی در این رابطه مطرح است. عده ای می گویند اگر به 
این کنوانسیون  ها بپوندیم چه آثار منفی برای کشور دارد و عده ای دیگر معتقدند که 
با توجه به اینکه کشور در معرض تحریم های سنگین قرار دارد و FATF  نیز هنوز 
چشم انداز روشنی در ص��ورت پذیرش این مصوبات برای ما مشخص نکرده، ممکن 
اس��ت به معیشت مردم آسیب وارد ش��ود. لذا مسئله به طور واقعی و جدی در حال 
بررسی است. رضایی همچنین درباره پیامکی که در برخی رسانه ها مبنی بر تصویب 
پالرم��و و CFT  در مجم��ع تشخیص منتشر شده، گفت: م��ا گاهی شاهد حرکات 

مشکوک در ارتباط با این دو الیحه هستیم  و عده ای  تحت عنوان مخالف و عده ای 
نیز تحت عنوان موافق در حال  سیاسی کردن بحث های حقوقی این دو الیحه هستند 
و به دلیل همین سیاسی کاری ها شورای FATF  فضا را مهیا دیده تا در امور سیاسی 
کشور دخالت کند.  وی ادامه داد: این در حالی است که FATF  یک شورای فنی و 
حقوقی است و حق دخالت در امور داخلی ایران را ندارد. چرا که تنها ایران نیست که 
برخی لوایح این کار گروه را به تصویب نرسانده و این کارگروه نیز از 3۹ ماده ای که 

ایران تاکنون به تصویب رسانده، تنها ۵ ماده را مورد تایید قرار داده است. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: متاسفانه این کارگروه بدون توجه 
ب��ه وظیفه خود در تایید 3۹  م��اده ای این کارگروه که ایران پیش از این به تصویب 
رسانده، تنها بر روی تصویب دو الیحه پالرمو و CFT متمرکز شده و منجر به ایجاد 
جوی سیاسی در داخل ایران می شوند که توصیه ما به این کارگروه این است که تنها 

به وظیفه حقوقی خود عمل کند و وارد مسائل داخلی ایران نشود. مهر

هر کس منافع ملت ایران را 
تهدید کند بدون مالحظه به 

او ضربه خواهیم زد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با هزاران نفر از پرستاران سراسر کشور
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آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده )نوبت دوم(
كانون صنفي بازنشستگان و مستمری بگيران بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران 

شماره ثبت   31856 - شناسه ملي   10320875603
با توجه به عدم تش��کیل جلسه مجمع عمومی نوبت اول در تاریخ 1398/10/05 به دلیل 
عدم حصول حد نصاب مقرر بدینوسیله از کلیه اعضای محترم کانون دعوت می شود در 
جلس��ه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون )نوبت دوم( که در س��اعت 10:00 
صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/11/02 در محل سالن اجتماعات بیمه مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران به نش��انی تهران ، خیابان آفریقا ، نبش بلوار ناهید ش��رقی ، پالک 223 

تشکیل می شود و با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد ، شرکت نمایند.
دس�تور جلسه: 1( استماع گزارش هيات مديره2( انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل 

هيات مديره و بازرس 3( انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 4( ساير موارد
کس��انی که تمایل به عضویت در هیات مدیره یا انتخاب ش��دن به عنوان بازرس را دارند 
مدارک خود ش��امل تقاضای کتبی ، یک قطعه عکس ، تصویر صفحه اول شناس��نامه و 
کارت ملی را حداکثر تا تاریخ 1398/10/30به نشانی تهران خیابان آفریقا نبش بلوار ناهید 

شرقی پالک 223 طبقه دوم دفتر کانون ارسال نمایند.

هيات مديره كانون صنفي بازنشستگان و مستمری بگيران
بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران


