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کولیوند:طرح  ۱۵۵ماده ای «قانون جامع
انتخابات» نهایی شد

...

ویژه های خراسان
کدام مدیران ملزم به افشای اموال مازاد
دولتی شدند؟
با توجه به الزاماتی که ماده  27ضوابط اجرایی بودجه
امسال بــرای تامین منابع مالی همسان ســازی حقوق
بازنشستگان در نظر گرفته ،یک مسئول مهم اقتصادی در
بخشنامه روزهای اخیر خود خطاب به مدیران دستگاه های
دولتی ،از آن ها خواسته با استفاده از ظرفیت های قانونی
موجود همچون شورای برنامه ریزی استان ،استانداری ها
و کارگروه های سامان دهی فضاهای اداری ،با قید فوریت
برای شناسایی و ارسال فهرست اموال مازاد تا پایان خرداد
اقدام کنند و مسئولیت اعالم نکردن آن ،با باالترین مقام
مسئول اجرایی در هر بخش خواهد بود.

مجوز ویژه دولت برای واردات  150شاسی
بلند
طبق ابالغیه روزهــای اخیر یک مسئول ارشــد اجرایی به
تعدادی از اعضای کابینه ،اعالم شده به استناد اصل 138
قانوناساسی،ورودوترخیص 150دستگاهخودرویشاسی
بلند برای یکی از سازمان های مهم دولتی مجاز خواهد بود.
این خودروها با حجم موتور بیش از  2500سی سی ،مجوز
ورودرادریافتکردهاندوقراراستوارداتآنهااززمانابالغ
بهدستگاههایمربوطتاپایانسال 1399درحدوداعتبارات
مصوبوبارعایتدیگرقوانینومقرراتمربوطمجازباشد.

...

چهره ها و گفته ها
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره
به بد عهدی آمریکا و خروج این کشور از برجام اظهار
کــرد :الزم اســت در ایــن شرایط از
دستگاه دیپلماسی به طور کامل
حمایت شود تا دیپلمات های
کشورمان بتوانند از مواضع
جمهوری اسالمی ایران
دفاع کنند/ .ایسنا
احمد کریمیاصفهانی عضو شورای مرکزی حزب
موتلفه اسالمی در واکنش به اظهارات حجاریان
دربــاره کارشکنی هــای اصولگرایان مقابل دولت
روحانی تصریح کرد :آقای حجاریان برای آن که ذهن
جامعه را مشغول مسائل فرعی کند ،چنین حرف
هایی زده اما مردم کوچه و بازار زرنگ هستند و به این
ح ــرف هــا مــی خــنــدنــد! چ ــرا که
اولویت های کشور را می دانند
و می خواهند مسئوالن و
سیاسیون به مسائل اصلی
بپردازند/ .خبرآنالین
نصرتا ...تاجیک سفیر اسبق ایران در اردن
با اشــاره به دیــدار حسن روحانی و پادشاه اردن در
اســتــانــبــول گــفــت :ای ــن دی ــدار
میتواند گام موثری در روند
حل و فصل سیاسی بحران
سوریه و ایجاد ثبات در
غــرب آسیا باشد/ .
ایلنا

الریجانی رقیب ندارد اما مذاکره درباره جایگاه پزشکیان و مطهری ادامه دارد

اما و اگرهای ائتالف فراکسیونهابرایانتخابهیئت رئیسهمجلس
درحالیکهامیرآبادیفراهانیعضوهیئترئیسهمجلسازاحتمالبرگزاری
انتخاباتهیئترئیسهمجلسدریکیازروزهایهشتمیانهمخردادخبرداد،
تبوتابفراکسیونهابرایکسبکرسیهایبیشترازاینجایگاهنیزشدت
یافتهاست.
▪طرحفراکسیونمستقلینبرایارائهلیستواحدازطرف 3فراکسیون
مجلس

مهردادالهوتینمایندهمردملنگرودوسخنگویفراکسیونمستقالنمجلس
درباره آخرین وضعیت مباحث صورت گرفته و تصمیمگیریها درباره هیئت
رئیسه مجلس در فراکسیون متبوعش اظهار کرد :آن چه در فراکسیون ما
مطرحاستایناستکهاگردوفراکسیوندیگربپذیرندمایکفهرستواحد
برایاعضایانتخابشدهومعرفیآنهابرایهیئترئیسهارائهکنیم.الهوتی
درباره ترکیب اعضای هیئت رئیسه و معرفی آن ها بیان کرد :دو گزینه در این
حالتوجودداردکهیکیازآنهاایناستکهمارئیسونوابآنراحفظکنیم.
وی ادامه داد :از آن جایی که علی الریجانی رقیب خاصی ندارد به احتمال
قوی گزینه هر سه فراکسیون برای ریاست مجلس الریجانی است و موضوع
کاندیداتوری عارف برای ریاست هم منتفی است و چنین موضوعی وجود
ندارد.ویگفت:باتوجهبهعملکردعلیمطهریومسعودپزشکیانورضایت
مندیاعضایفراکسیونمستقالنازفعالیتآنهادرسالگذشتهبهعنوان
نواب رئیس در صورتی که فراکسیونهای دیگر فهرست ندهند ما آمادگی
این را داریم که فهرست ارائه نکنیم و گزینه ما به عنوان نواب رئیس همین دو
شخصباشند.بااینحالبهروزنعمتیازدیگراعضایفراکسیونمستقالن
مجلسبابیاناینکهگزینهفراکسیونمستقالنوالییبرایریاستمجلس
درسالسومدورهدهم،آقایالریجانیاست،اظهارکرد:هنوزدرفراکسیون
مستقالن درباره نُواب یا دیگر اعضای هیئترئیسه برای اجالسیه سوم دوره
دهم مجلس وارد مصادیق نشدیم .وی درعین حال تصریح کرد :قرار شده
آقایانجاللی،عارفوحاجیبابایی؛رؤسایفراکسیونهایمستقالن،امید
ووالیی،نشستهایمستمریبرایبررسیگزینههایانتخاباتهیئترئیسه

پارلماندرسالسوممجلسدهمداشتهباشند.
▪دهقان :فراکسیون نمایندگان والیی فهرست مجزایی در انتخابات
هیئترئیسهارائهمیکند

با این حال محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با
اشاره به نشست روز گذشته اعضای این فراکسیون گفت :درباره انتخابات
هیئترئیسهنیزمباحثیمطرحشدونظراکثریتاعضایفراکسیونبراینبود
کهفراکسیوننمایندگانوالییفهرستمجزاییرادرانتخاباتهیئترئیسه
ارائه کند و ائتالفی را با دیگر فراکسیونها همانند سالهای گذشته نداشته
باشیم.حسینعلی حاجیدلیگانی از دیگر اعضای این فراکسیون نیز با بیان
اینکهلزومینداردمابادوفراکسیوندیگرائتالفکنیم،افزود:اگرکسیاز
فراکسیونوالییکاندیدایریاستنشود،منحتماکاندیدامیشوم.درهمین
حال محمدرضا تابش عضو هیئترئیسه فراکسیون امید با اشاره به برنامه
احتمال ائتالف میان سه فراکسیون مجلس گفت :اگر ما در فراکسیون امید
دراینائتالفبرایانتخاباتهیئترئیسهمجلسبهتفاهمرسیدیم،فهرست
مشترک میدهیم ،در غیر این صورت در فراکسیون امید و هر فراکسیون
دیگری،نامزدهایمدنظرخودرابرایانتخاباتهیئترئیسهپارلمانمعرفی
میکنیم.ویتأکیدکرد:اگرمبنایائتالفبینفراکسیونهابرایانتخابات
هیئترئیسهمجلس،منطقوعقالنیتباشدوسهمخواهینباشد،براساس
وزنفراکسیونها،میتوانیمائتالفانجامدهیم.

فراخبر

کرسی ریاست مجلس دهم به چه کسی می رسد؟
مصطفی طاهری -با فرارسیدن سومین سال فعالیت مجلس دهم ،گمانه زنی ها برای چینش ترکیب هیئت رئیسه مجلس بار دیگر در رسانه ها داغ شده
است.براساساظهارنظرهایمطرحشدهفراکسیونمستقلینوامیدبهدنبالائتالفبافراکسیونهایدیگربرایارائهفهرستیمشترکدرانتخاباتدرون
پارلمانیهستند.اماگفتههایدوعضوفراکسیوننمایندگانوالیینشاندهندهاینموضوعاستکهاینفراکسیونتمایلیبهائتالفنداردوقصددارد
فهرستاختصاصیخودرامنتشرکند.ازسویدیگرتجربهموضوعرأیاعتمادها،استیضاحهاوانتخاباتدوسالگذشتههیئترئیسهنشاندادهاستکه
هیچکدامازفراکسیونهایمجلساکثریتپارلمانرادراختیارندارندوائتالفهاوزدوبندهاورایفراکسیونهاسرنوشتآراینمایندگانرامشخصمی
کند.بااینتوصیفدرصورتیکهدوفراکسیونامیدومستقلینبتوانندبایکدیگرائتالفکنند،قاعدت ًاخواهندتوانستاکثریتکرسیهایهیئترئیسهرا
ازآنخودکنند.اینائتالفهمچنینتکلیفکرسیریاستمجلسرانیزمشخصکردزیرافراکسیونمستقلینباریاستکاظمجاللیگزینهنهاییخودرا
علیالریجانیمعرفیکردهاستوازفراکسیونامیدنیزبهنظرمیرسدمحمدرضاعارفتمایلیبراینامزدیاینپستندارددرنتیجهریاستالریجانیبرای
یازدهمینسالمتمادیدرمجلسشورایاسالمیمحتملترینگزینهخواهدبود.اگرائتالفمیانفراکسیونمستقلینوامیدنیزبدونحضورفراکسیون
والییتثبیتشودقاعدت ًادیگرکرسیهایهیئترئیسهنیزمیانایندوجریانتقسیمخواهدشدوشاهدخروجنمایندگانعضوفراکسیونوالییدرهیئت
رئیسهخواهیمبود.بااینحالبایددیدنتیجهجلسهرؤسایسهفراکسیونمجلس(حاجیبابایی،جاللیوعارف)کهپیشازآغازاجالسیهسوممجلسدهم
برگزارخواهدشدچیستوآیاشاهدائتالفسراسریسهفراکسیونمجلسدربارهانتخابهیئترئیسهخواهیمبودیاخیر؟  

مهر-رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ،از نهایی شدن طرح ۱۵۵مادهای «قانون جامع انتخابات» خبر داد و گفت :این طرح ،طی
این هفته برای دریافت نظرات به وزارت کشور ارائه میشود .محمدجواد کولیوند افزود :بهرغم چندبار اعالم به دولت از سال  ۹۲تاکنون،
متأسفانه الیحه جامع انتخابات از طرف دولت به کمیسیون نیامده و تقریب ًا میتوان گفت بعید است که دولت الیح ه ای به مجلس ارائه دهد.

الحاق به پالرمو به شورای نگهبان رفت ،اصالح مبارزه با تأمین
مالی تروریسم به صحن مجلس

ارجاع2طرح جنجالیبهشورای نگهبانوصحن

علنیتوسط کمیسیونقضایی

ادیب-کمیسیونقضاییمجلسدردوتصمیممهم،او ًالالیحهالحاقبهکنوانسیون
پالرمورابهشوراینگهبانارجاعدادوثانی ًاالیحهاصالحقانونمبارزهباتأمینمالی
تروریسم را پس از اصالح موادی از آن به صحن علنی مجلس فرستاد .هر دوی این
لوایح طی هفته های گذشته خبرساز شده بودند .منتقدان دولت معتقدند این دو
الیحه در کنار اصالح قانون پول شویی و الیحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین
مالی تروریسم ،لوایح چهارگانه معروفی را تشکیل می دهند که دولت در توافق
محرمانهخودبانهادبینالمللی fatfتعهددادهآنهارادرقوانینایرانواردکند.روز
شنبهوزیرخارجهومعاونش،دبیرشورایعالیامنیتملیووزیراقتصادبرایتوضیح
دربارهاینلوایحواقناعمجلسبهپذیرشآنهابهمجلسرفتهبودندکهبحثآنجلسه
بهبرجامکشیدهشدوحتینقلقولهاییازظریفوعراقچیبهبیرونمنتقلوموجب
شد دیروز حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در واکنش به آن بگوید« :اگر قرار
استپسازهرجلسهغیرعلنیمجلسچندروایتناقصومخدوشوگزینششده
ازآنجلسهداشتهباشیمآیابهترنیستجلسهراعلنیبرگزارکنیم».
▪امیری:پالرموکنوانسیونیاستکهما بهآننیازداریم

از بین لوایح چهارگانه فوق ،الیحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با توجه به
اشکالتایپیموجوددرآنبهمجلسبرگشتدادهشدکهبهگفتهنوروزیسخنگوی
کمیسیون قضایی مجلس این الیحه بعد از رفع شدن اشکاالت آن ،روز شنبه مجدد
به شورای نگهبان برگشت داده شده است .روز گذشته حسینعلی امیری معاون
رئیسجمهور در امور مجلس از «نیاز شدید به تصویب این الیحه» خبر داد و به فارس
گفت«:پالرمو کنوانسیونی است که ما در سیاستهای داخلیمان به آن نیاز داریم.
آقایالریجانینیزدرجلسهعلنیمجلسدربارهپالرمواشاراتیکردهاند؛اینکهاین
اشتباهتایپیازکجابودهبرایماخیلیمهمنیست،مهمنیازشدیدبهاینکنوانسیون
است ».درباره الیحه اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم باید گفت که
به تصریح نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی ،موادی از این الیحه اصالح و برای
تصویب در مجلس ،به صحن ارسال شده است .وی جزئیاتی را از مواد اصالحی
مطرحنکرد.پیشترگفتهشدهبودنهاد fatfبهیکیازتبصرههایقانونمبارزهباتأمین
مالیتروریسممصوبسال 94ایرادگرفتهوبههمیندلیلدولتالیحهاصالحاین
قانون را به مجلس فرستاده است؛ بررسی کلیات این الیحه در هفته های گذشته
جنجالهایزیادیبرانگیخت.
▪روایتکریمیقدوسیدربارهشرطاروپابرایحفظبرجام

کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی با انتقاد از دولت ،گفت :متأسفانه
دولتمردان و برخی حامیان آن ها ،این شبهه را ایجاد کردند که لوایح اصالح
قانون مبارزه با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم با  FATFمرتبط نیست.
درحالی که 26 ،FATFدستور العمل دارد که دولت در حال تبدیل تک تک این
دستورالعملها بهقانوناست.بهگفتهکریمیقدوسی،عراقچیدرپایانمذاکراتی
کهچندروزپیشبااروپاییهاداشته،بیانکردهکهاروپاییهااقداماتیرادرراستای
اجرایبرجامدردستورکارقرارخواهنددادوحتی بهصراحتگفتهکه«اروپاییهابه
ازایماندندربرجام،تصویب FATFراازایرانخواستهاند».بهگزارشتسنیمکریمی
قدوسیافزود:جلسهسرانسهقوهدرهفتههایقبلیاجلسهغیرعلنیامروز(دیروز)
مجلس درباره برجام و لوایح FATFطراحی شده بود تا نمایندگان را متقاعد کند با
عضویتایراندر FATFموافقتکنند.

...

گزارش خبری
تأییدکشتهشدن 3تندراغتشاشاتکازرون
حجتاالسالم خرسند امام جمعه کازرون ،جان باختگان
اغتشاشات چهارشنبه گذشته کازرون را سه نفر اعالم کرد
و با تأکید بر این که خودش در تشییع پیکر کشتهشدگان که
امروز برگزار می شود شرکت می کند ،گفت :سه عزیزی
که کشته شدند ،از خانواده شهدا و ایثارگران بودند که
متأسفانه در این حوادث جان خود را از دست دادند .وی
تاکید کرد :مسئوالن باید بهصورت دقیق ریشه این حادثه
را شناسایی و با عامالن اصلی برخورد جدی کنند .در پی
فراخوان کانال های تلگرامی معاند در عصر چهارشنبه
گذشته عده ای به خیابان های کازرون آمدند و در این میان
امــوال عمومی متعددی به آتش کشیده شد .همچنین
به ساختمان پلیس امنیت کــازرون حمله شد .در جریان
تیراندازیهایمشکوکسهتنکشتهوتعدادزیادیازمردم
و ماموران ناجا نیز مجروح شدند .در همین حال علیرضا
سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در
گفت و گو با تسنیم از ورود این هیئت به اظهارات به گفته او
"تفرقهافکنانه"نمایندهکازرونخبرداد.سلیمیافزود:آقای
رضازاده نماینده کازرون اظهاراتی مبنی بر منشأ اتفاقات
اخیردرشهرکازرونمطرح کردهکهسخناناوبهدرگیریها
دامن زده است و این اظهارات در هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگان مجلس بررسی میشود .به گزارش تسنیم ،روز
گذشته ،حسین رضــازاده نماینده اصالحطلب کازرون،
ادعــا کــرده بود که اتفاقات این شهر از نماز جمعه شروع
شده است .این در حالی است که برخی رسانهها ،علت
اتفاقات کازرون را تالش نماینده این شهر برای جداکردن
بخشی از شهرستان و تشکیل یک شهرستان جدید در کنار
کازرون اعالم کردهاند .همزمان اصغر سلیمی سخنگوی
کمیسیون شوراها و امــور داخلی کشور در مجلس هم
گفت :مقرر شد هیئت حقیقت یاب متشکل از نمایندگان
مجلس به این منطقه اعزام شوند و پس از بررسی ،نتیجه
را به کمیسیون ارائه کنند .در اظهارنظری دیگر مدیرکل
تقسیمات کشوری وزارت کشور با اشاره به اینکه موضوع
تقسیم کازرون از زمان سومین دوره مجلس مطرح بوده،
گفت :پیش از اعتراض های اخیر با مردم این شهر و روستاها
وهمچنینشهرستانپیشنهادیدیدارداشتمونظراتآنها
را شنیدم .وزارت کشور دیدگاهها و اعتراض های مردم را در
اجرایاینطرحدرنظرگرفتووزیرکشورنیزدستوراصالح
طرح پیشنهادی را داد تا رضایت مردم حاصل شود اما مردم
به وسیله عوامل غیر مسئول تحریک شدند .به گفته سعید
جاللی که با ایسنا مصاحبه کرده ،مسئله تقسیمات منطقه
کازرون در فرایندی خوب بوده ولی با ورود برخی از عناصر
غیرمسئول به مسیر دیگری رفته است .وی افزود« :اطالع
رسانی درست میتوانست مانع بسیاری از سوءبرداشتها
شود و هزینهها را پایین آورد».

کوتاه از سیاست
آزادی  2متهم پرونده فعاالن
محیط زیست

ایسنا -پیام درفشان وکیل مدافع کاووس سیدامامی
گفت:دونفرازبازداشتشدگانمربوطبهپروندهفعاالن
محیط زیستی با قرار وثیقه آزاد شدهاند.وی همچنین

افزود:تعداد معدودی از خانواده این افراد اعالم کردند
که موفق شدهاند مکالمه تلفنی کوتاهی با فرزند خود
داشتهباشند،ولیبنابراطالعاتدیگریمطلعشدمکه
حدود  ۲۰نفر دیگر در جنوب کشور در زمینه این پرونده
بازداشتشدهاندکهدلیلآنمشخصنیست.
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