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کدخدایی :متن نهایی قانون جامع انتخابات
به مجلس ارائه می شود

...

ویژه های خراسان
شرایط بازخرید کارمندان مازاد در سال 97
مشخص شد
با توجه به اختیارات قانونی اعطا شده به دولت در قانون
بودجه  ،97دستورالعملی در روزهای اخیر به همه اعضای
کابینهابالغشدهکهبراساسآن،دستگاههاییکهدربودجه
امسالخوداعتباریبرایبازخریدکارکنانمازاددارند،می
توانندنسبتبهانجاماینموضوعاقدامکردهودرصورتعدم
پیشبینیاعتباریامکفینبودنبودجهاختصاصی،مدیران
مربوطمیتوانندازمنابعحاصلازفروشاموالوداراییهای
مازاددراختیارخود،برایاجرایاینموضوعاستفادهکنند.

دستوردولتدربارهنحوهواگذاریزمینبه
قشرهایویژه
براساسابالغیهیکمسئولارشداجراییبهتعدادیازاعضای
کابینهمقررشدهبهاستناداصل 138قانوناساسی،دستگاه
هایمسئولبهویژهسازمانملیزمینومسکنموظفباشند
در راستای استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت ،به ایجاد
زیرساخت الکترونیکی کردن اموری چون واگذاری زمین به
قشرهای ویژه ،واگذاری زمین به دستگاه دولتی ،واگذاری
زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی و واگذاری زمین
بهعموممردماقداموطرحپیشنهادیبرایاجرایایندستور
دولتراظرفیکماهبههیئتدولتارائهکنند.

...

گفت و گوی روز
حیدری:خودرئیسجمهورهمنبایدناامیدی
رابهجامعهتزریقکند

انوار -نماینده اصالح طلب تهران
وعضوفراکسیونامیدبابیاناینکه
دربــاره سخنان رئیس جمهورنمی
تواننیتخوانیکرد،گفت:سخنان
رئیس جمهور به عنوان مقام اول
اجراییدرکشورراصحیحنمیدانم
وایشانخودشنبایدناامیدیرابهجامعهتزریقکند.غالمرضا
حیدری که با خراسان گفت و گو می کــرد ،افــزود :ازطرف
دیگرمبهمسخنگفتننهتنهاگرهایازمشکالتکشوربازنمی
کندبلکهناامیدیرابهجامعهمنتقلمیکند.
▪رئیس جمهور مشکالت خود را شفاف بیان کند

عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد:تغییر یا عزل وزرا
طبق قانون اساسی دراختیار خود ایشان است ،البته دربحث
تفکیک وزارتخانه ها ایشان الیحه ای را قبل ازدولت دوازدهم
به مجلس داده اند که درجریان است .بنابراین بحث ترمیم
کابینهدربسترتفکیکوزارتخانهخواهناخواهبااضافهشدندو
وزارتخانه به دولت پیش می آید .حیدری در این باره که گفته
می شود اصالح طلبان از رئیس جمهور خواسته اند که پنج
وزیر کابینه را تغییر بدهد ،گفت  :من تا به حال چیزی درباره
این تغییر نشنیده ام شاید این موضوع به عنوان یک خواست
فردیمطرحشدهباشد.نمایندهتهرانتاکیدکرد :درصورت
تفکیکیاادغاموزارتخانهها،کابینهترمیممیشودبرایمثال
اگر وزارتآبخیزدارییاوزارتانرژیتشکیلشودحتماوزرایی
به کابینه اضافه یا کم خواهند شد .نماینده تهران همچنین بر
تشکیلوزارتانرژیتاکیدکردوآنراضروریدانست.

باال گرفتن زمزمه ها از تغییر کابینه؛ نوبخت :بی اطالعم!
رحیمی :رئیس جمهور در مجلس تغییر در کابینه را مطرح کرد و منتظر تعیین تکلیف

تفکیک وزارتخانه هاست
دومینانتقادعلنیرئیسجمهورازکابینه
اش همان طور که انتظار می رفت ،بحث
تغییر در کابینه را خیلی زودتر ،بر سر زبان
ها انداخت .در این باره اظهارات رحیمی
عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید نشان
می دهد که تحوالتی در حال رخ دادن
است .به گفته این نماینده اصالح طلب
مجلس رئیسجمهور در جلسه غیرعلنی
کهبانمایندگانداشت،اعالمکردکهبرای
ترمیمکابینهوجابهجاییهامنتظرتعیین
تکلیف لوایح تفکیک وزارتخانه هاست».
رحیمیدرگفتوگوباایسناگفت:رئیس
جمهور به نوعی انتظار خود از مجلس را
مطرح کرد تا در تصویب این لوایح سرعت
بیشتریداشتهباشدلذااگرقراربهترمیمی
درکابینهباشدرئیسجمهورمنتظرتعیین
تکلیفاینلوایحاستتادربارهجابهجایی
وزراتصمیمگیریکند.پایگاهنامهنیوزدر
مصاحبه خود با مبلغ ،فعال اصالح طلب
مدعی شد :زمزمه هایی شنیده می شود
مبنی بر این که اصــاح طلبان مشخصا
خواستار تغییر پنج عضو کابینه شده اند.
مبلغ البته درباره این ادعا توضیحی ارائه
نکرد.
▪نوبخت:ازتغییراتبیاطالعم

در اظهارنظری دیگر نوبخت دربــاره این
که آیا انتقادات اخیر رئیسجمهور زمزمه
تغییر برخی از مدیران است؟ از تغییرات
در کابینه ابــراز بی اطالعی و بیان کرد:
در هیئت دولــت اف ــرادی را داشتیم که
میگفتند مشکالت را حل میکنند ولی
ششماهبعدمشاهدهمیکردیمکهاتفاقی
نیفتادهاست.بهگزارشتسنیم،سخنگوی
دولتافزود:آقایرئیسجمهوربسیارآدم
زیرکی است از مدیران خود شناخت دارد
و اگر نیازی به تغییر و اصالح باشد در هر
شرایطیانجاممیدهد،اینرفتارناشیاز
تعهداخالقیرئیسجمهوراستوباتوجه
بهپیمانیکهسالگذشتهبامردمبستهاند،
پیگیرمطالباتهستند.
▪ابطحی :روحانی هرچه سریع تر
کابینهاشراترمیمکند

در عین حال تعدادی از فعاالن اصالح

ایسنا-عباسعلیکدخداییسخنگویشوراینگهبانگفت:قراراستبابرگزاریجلسهنهاییکمیتهمشترکدولت،مجلسوشوراینگهبان متننهاییقانونجامعانتخابات
برایپیگیریوبررسیبیشتربهمجلسارائهشود.ویدربارهمعیارهایمصوبشوراینگهباندربارهتشخیص"رجلسیاسی"گفت:معیارهایمصوبدرشوراینگهبانمنطبق
باقانوناساسیاستکهدرمقایسهباقانونعادیمجلس،مباحثکلیتریرادربرمیگیردبهاینعلتهمچناننیازمنداینهستیمکهمجلسنیزبهاینموضوعواردشود.

سخنگوی دولت و رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس درباره شهردار
تهران اظهار نظر کردند

اما و اگرهای پاستور و بهارستان برای بهشت

پاسخ هاشمی به شــایعه مخالفت بزرگان اصالحات با شهردار شدنش

در حالی که به روزهای بررسی برنامه و صالحیت
هفت گزینه تصدی پست شهرداری تهران در
صحن شورا نزدیک می شویم ،خبرها و تحلیل
ها درباره این جایگاه همچنان در جریان است.
سخنگوی دولـــت از راضـــی نــبــودن دولـــت به
جدایی حجتی از کابینه سخن می گوید و رئیس
فراکسیون مدیریت شهری مجلس از حمایت
نمایندگان از محسن هاشمی بــرای حضور در
ساختمان بهشت خبر می دهد.
طلب و پایگاه هــای خــبــری در اظهار
نظرهایی خطاب به رئیس جمهور این
نقد را مطرح کردند که روحانی به جای
اظهارنظر علنی باید تغییرات را به شکل
عملیاتی پیگیری کند .مث ً
ال محمدعلی
ابطحی در کانال تلگرامی اش نوشت:
«آقای روحانی به جای گالیه های علنی
از وزرایش ،باید هرچه سریع تر کابینه اش
را ترمیم کند .همان که رهبران اصالح
طلب از ابتدا دربــاره این چینش کابینه
ابراز نگرانی می کردند .البته اگر ترمیم
به دالیل گوناگون به حذف اقلیت معتقد
به شعارهای روحانی منجر نشود ».پایگاه
الــف در یادداشتی مشابه نوشت :اگر
واقع ًا روحانی از عملکرد برخی وزرای
خود ناراضی است؛ چرا چنین مدیرانی
را توبیخ نمی کند ،مــورد بازخواست
قــرار نمی دهــد و آن ها را برکنار نمی
کند.به گزارش ایلنا ،خباز فعال اصالح
طلب و استاندار سابق سمنان نیز گفت:
بعضی از وزرا در برخی موارد علیه دولت
کار میکنند ،وزرا بعضا گل به خودی
هم میزنند علی رغــم ایــن که حمایت
نمیکنند .ترکان مشاور رئیس جمهور
هم در گفت و گو با اعتمادآنالین با بیان
این که روحانی وزرایــی میخواهد که
برایش شمشیر بکشند ،گفت :امروز به
مدیرانی نیاز داریــم که مشکالت را به
جان بخرند.
▪ناصری:رئیسجمهورتغییردرکابینه
رابهجهانگیریبسپارد

همچنین عبد ا ...ناصری عضو شورای

مشورتی اصالح طلبان در پاسخ به این
سوال که آیا از انتقادات روحانی به برخی
وزرا ،بوی ترمیم کابینه می آید؟ گفت:
باالخرهمردمهنوزبهاینتغییرامیدوارند.
امــا ایــن صحبت هــای آقــای روحانی در
جامعه رای ایشان ،کنشگران سیاسی و
نخبگان کشور پذیرفته نیست .وی معتقد
است :اگر رئیس جمهور تغییر در کابینه
را به اسحاق جهانگیری بسپارد و از وی
بخواهد که در این مــورد تصمیم گیری
کند ،این رویه زودتر به نتیجه می رسد.
▪روایت روزنامه کارگزاران از اعضای
ناامیدکابینه

در اظهارنظر دیگری حسین مرعشی،
رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران،
گفت :وزرای دول ــت دوازدهــــم توسط
شخص رئیسجمهور انتخاب شدند و
کسی این افراد را به آقای روحانی تحمیل
نکرده اســت ،اگر فــردی ناامید یا ناتوان
است رئیسجمهور باید او را برکنار کند.
به گزارش خبرآنالین ،روزنامه سازندگی
ارگانحزبکارگزارانهمدرشمارهدیروز
خود اعضای کابینه را به دو دسته تقسیم
کــرده که در ایــن تقسیم بندی ،نوبخت
رئیسسازمانبرنامهوبودجه،زنگنه،وزیر
نفت و کالنتری رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست به عنوان اعضای ناامید
دولت شناسایی شدند .همچنین معاون
اولرئیسجمهوربهعنوانشخصامیدوار
وحجتی،وزیرکشاورزیبهعنوانشخصی
که عالوه بر گفتن مشکالت راه حل ارائه
میدهد،معرفیشدهاند.

▪پاسخ هاشمی به شایعه مخالفت بزرگان
اصالحات با شهردار شدنش

همزمان به گــزارش
خبرآنالین ،محسن
هــاشــمــی ضــمــن رد
شــایــعــه مــخــالــفــت
بزرگان اصالحات با
شــهــردار ش ــدن وی
گفت :قطع ًا چنین
نیست و فکر نمی کنم چنین چیزی صحت داشته
باشد.ویهمچنیندرپاسخبهاینسوالکهگفته
می شود حلقه اصفهانی ها تصمیم می گیرند آیا
درست است؟ اظهارکرد :خیر ،به نظرم این ها
همه شایعه است و جنبه تخریبی دارد و باعث از
بین رفتن اتحاد اعضا می شود .نظر همه افراد
برای خودشان محترم است و فکر نمی کنم پشت
این موضوع توطئه ای باشد.
▪نوبخت :دولــت راضــی بــه از دســت دادن
حجتینیست

همچنین به گزارش
ایــســنــا ،محمد باقر
نــوبــخــت سخنگوی
دولت روز گذشته در
نشست خبری خود با
رسانه ها در پاسخ به
پرسشی مبنی بر این
که آیا رئیس جمهور موافق انتخاب یکی از وزیران
به عنوان شهردار تهران است؟ اظهار کرد :ما به
اعــضــای شــــورای شــهــر اعــتــمــاد داریــــم ،آنــان
انسانهای فهیم و صاحب تجربهای هستند و هر
کسی را انتخاب کنند دولت با شهردار منتخب
همکاری میکند و انتخاب درست آنان را در آینده
شاهد خواهیم بود .وی افــزود :محمود حجتی

وزیــری الیــق ،شایسته و صــادق ویکی از افــراد
آینده نگر اســت که بخش کــشــاورزی را خوب
تشخیص می دهد ،پس طبیعی است که دولت
راضــی نباشد چنین فــردی را از دســت بدهد.
همچنین افــراد شریفی در لیست نامزدهای
شورای شهر برای شهرداری تهران حضور دارند و
باید توجه داشت که قوت بخشیدن به شهرداری
باعث ضعف در قوه مجریه نشود.
▪الهوتی :انتخاب محسن هاشمی به عنوان
گزینه شهرداری تهران مورد اقبال نمایندگان
بوده است

همچنیندرحالیکه
محسن هاشمی از
قــطــعــی و غیرقابل
تغییر بــــودن هفت
نــامــزد تصدی پست
شهرداری تهران خبر
داده بــود،مــهــرداد
الهوتیرئیسفراکسیونمدیریتشهریمجلس
با اشــاره به نشست هفته گذشته فراکسیون
مدیریت شهری با برخی اعضای شــورای شهر
تهرانازجملهمحسنهاشمی،الویری،ساالری،
فراهانی و حدود ۲۰نفر از نمایندگان ،با بیان این
که «انتخاب محسن هاشمی به عنوان گزینه
شهرداری تهران مــورد اقبال نمایندگان بوده
است»اظهارکرد:خودایشانمشروطبهنظرشورا
تمایل به این امر داشت .البته شورای شهر هفت
گزینهرابهاینمنظورانتخابکردهکهشایدبهنظر
من وزن شهرداری تهران را ندارند و بهتر بود روی
آقای هاشمی اجماع می شد.
▪تکذیب انصراف انصاری الری

عصر ایـــران نیز روز
گذشته گزارش داد،
دردیداردیروزچندتن
از اعــضــای شـــورا با
انــصــاری الری ،وی
آمادگی خود را برای
نامزدی تصدی پست
شــهــردار تهران اعــام کــرد .ایــن پایگاه خبری
همچنینافزود:متنمنتشرشدهدربارهاستعفای
ایشانمربوطبهقبلازدیداربااعضایشورایشهر
بودکهدرشبکههایاجتماعیمنتشرشدهاست.

...

یادداشت
مصطفی طاهری

political@khorasannews.com

اتاقجنگدروزارتخزانهداری!

رهبر معظم انقالب روز گذشته در دیــدار کارگران تأکید
کردند« :امروز آن چه مطرح است برای دشمنان ما ،جنگ
اقتصادی اســت .اتــاق جنگ آمریکا علیه ما عبارت است
از وزارت خــزان ـهداری آمریکا که همان وزارت اقتصاد و
داراییشان است؛ آن جا اتاق جنگ با ماست ».شاید در یک
نگاهکلی،باتوجهبهبرنامهریزیگستردهدشمنبرایضربه
زدن به اقتصاد کشور این سخن را یک تحلیل ساده دانست
اما بررسی های دقیق تر نشان می دهد تشکیل اتاق جنگ
در وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران یک واقعیت دقیق
است و آمریکا با عضو کردن وزیر خزانه داری خود در شورای
عالی امنیت کشورش این استراتژی را علنی کرد .عالوه بر
این در سال  2004در وزارت خزانه داری آمریکا مرکزی
برایمقابلهادعاییباتروریسمواطالعاتمالیتشکیلشد.
این«سازماناطالعاتی»بانامTerrorism andFinancial
 )Intelligence) TFIاداره اطالعات تروریسم و اطالعات
مالی و با هدف توسعه و اجرای راهبردهای ملی پولشویی و
سایر سیاست ها و برنامه های مبارزه با جرایم ملی این کشور
فعالیت می کند .ریاست این اداره هم اکنون با خانمی به نام
«سیگال مندلکر» ( )Sigal Mandelkerاست و براساس
برخی از گزارش ها در بسیاری از سفارت خانه های آمریکا
کارمند تمام وقت دارد .مأموریت ابتدایی این سازمان در
 14سال پیش معطوف به کشور کره شمالی بود .براساس
گزارش تسنیم ،استوارت ِلوی در دهمین سالگرد تأسیس
 TFIدر سال  2014می گوید زمانی که ریاست این اداره به
من پیشنهاد شد ،به مطالعه پرداختم و به این نتیجه رسیدم
کهاینابزارهاکهجامعهتلقیمیکندبهاقتصادهافشارمی
آورد،عملنمیکند.اومیگویدروزیکهآغازکردمهفتنفر
بودیم امروز این مجموعه 700اقتصاددان دارد که بدون آن
کهدیدهشوندرویاقتصادکشورهایهدفازجملهجمهوری
اسالمی ایران کار می کنند .براساس گزارش بی.بی.سی،
لوی در طول فعالیت های خود با پرونده ای پر از اطالعات
به دیدار مدیران کمپانی های بزرگ می رفته تا آن ها را از
پیامدهایهمکاریاقتصادیباایرانآگاهکند.اودرمصاحبه
با بی.بی.سی به عدم همکاری بخش خصوصی با ایران
اشاره می کند و می گوید :من فکر می کنم آمریکا به خوبی
توانسته اطالعاتی درباره عملکرد ایران در اختیار دولت ها
و بخش خصوصی قرار دهد .همچنین قانون اخیر کاتسا که
به منظور مقابله با ایران ،روسیه و کره شمالی طراحی شده
بود هم از سوی این اداره تهیه و تصویب شد .این قانون سعی
کردهاستدورجدیدتحریمهایاقتصادیعلیهکشورمانرا
به اتهام حمایت از تروریسم ،نقض حقوق بشر و برنامه توسعه
موشکهای بالستیک وضع کند .براساس گــزارش دبیر
مجمعتشخیصمصلحتنظام،درسالهایاخیرازایناداره
اطالعاتیدروزارتاقتصادآمریکا()TFIتعدادزیادینیروبه
سفارت خانه های آمریکا در سراسر کشور به عنوان وابسته
این اداره با هدف عملیات پنهان اقتصادی اعزام شده اند و
حتیدرکشورهایهمسایهماشاملپاکستان،افغانستانو
امارات دفتر نمایندگی تأسیس کرده اند .رضایی همچنین
درسخنرانیخوددرسالگذشتهبهفعالیتهایرئیسوقت
این مرکز برای برنامه ریزی گسترده علیه ایران پس از برجام
اشارهکردوگفت«:آقایلویشخصاپایتختبهپایتختسفر
کرد و با بیش از  ۱۰۰مدیرعامل جلسه گذاشت و از سپاه و
حزب ا ...و ایران اسنادی را به آن ها نشان می داد و می گفت
اگرشماباایرانکارکنیدمشکالتعدیدهایبرایشماپیش
می آید ».آن چه اشاره شد تنها توصیف بخشی از این واقعیت
بود که وزارت خزانه داری آمریکا در طول چند ماهه اخیر
به اتاق فرماندهی جنگ علیه کشورمان تبدیل شده است.
دشمنانکشوردرپیایجادبحرانهایاقتصادی وبهتبعآن
ایجاد نارضایتی های سیاسی ،اجتماعی و امنیتی هستند.
رصددقیقبرنامههایاینمرکزوسایرمراکزمستقردروزارت
خزانهداریآمریکابرایمقابلهباآنهاامروزبرایمسئوالنو
تحلیلگرانمفیدخواهدبود.ازهمهاینهامهمترهمانگونه
کهاستوارتلویدرمصاحبهسال 2010خودبابی.بی.سی
تصریحکردهاست«اقتصادایرانآسیبپذیراست»،پسباید
برای درمان این آسیب پذیری و مقاوم سازی آن تالش کرد تا
بدخواهانملتایراننتوانندازاینخالءهااستفادهکنند.

...
خبر

معاون احمدی نژاد :منظورم از فردی که
"مرتد"شده ،مشایی نبود
تسنیم -روحا...احمدزادهکرمانیمعاوناحمدینژادپس
ازآنکهدرکانالتلگرامیخودازاتهاماتسنگینامنیتیدر
پروندهیکیازاعضایاصلیجریانانحرافیخبردادونوشت:
برخیازاسناد،احتمالصدورحکمارتداد!رادربارهاینفرد،
افزایشدادهاستروزگذشته درمطلبیازاینکهاینموضوع
بهمشایینسبتدادهشدهانتقادکردونوشت:ازبداخالقی
رسانههای به اصطالح اصالح طلب و اعتدال گرا و اذناب
خارجیشانبهخداپناهمیبرم!کهبدونآنکهازکسینامی
ببرم،سریعمصداقمعینمیکنندتاخبرشانبیشتربازدید
شود،ولوبهقیمتبیآبروکردنیکانسان.
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