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رحمانی فضلی :آمریکا و اسرائیل در ناامنسازی
مرزها فعال هستند

...

ویژه های خراسان
دستور مهم دولت درباره مطالبات
آستان های مقدسه
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی
خطاب به مسئوالن اقتصادی کابینه ،تاکید شده است
مطالبات قانونی دستگاه هایی چون نهادهای عمومی
غیر دولتی و آستان های مقدسه که به موجب قوانین و
مقررات مربوط ،ایجاد شده اند حتما باید به تایید سازمان
حسابرسی و با رعایت مقررات و ابالغیه های وزارت اقتصاد
برسند و دریافت تاییدیه سازمان حسابرسی نیز توسط
اشخاص متقاضی صورت می گیرد.

کدام اموال دولتی دیگر برچسب
نمی خورند؟
طبق بخشنامه روزهای اخیر یک مقام مسئول به تعدادی
از سازمان ها و ادارات دولتی ،تاکید شده است با توجه
به اختیارات ناشی از تصویب نامه  22اردیبهشت هیئت
وزیران ،حداقل بهای تمام شده اموال منقول غیرمصرفی
که برچسب اموال به آن ها تعلق می گیرد ،مبلغ  375هزار
تومان تعیین شده بنابراین از ابتدای تیر امسال ،رعایت
نصاب یاد شده برای تهیه و تنظیم حساب مربوط به اموال
منقول دستگاه های دولتی ضروری خواهد بود.

...

چهره ها و گفته ها
حجت االسالم علی یونسی مشاور رئیس جمهور
در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی گفت:
شاید بتوان با استفاده از زور و شمشیر حکو مت
و دولــتــی را شکست داد ،امــا
نمیتوان دین مردم را با زور تغییر
داد/ .انتخاب
عــبــدا ...نــاصــری مــشــاور عــالــی رئــیــس دولــت
اصــاحــات با بیان ایــن که معتقدم حضور آقای
جهانگیری در دولــت تشریفاتی نیست ،اما قطعا
روحــانــی از ایــن سرمایه به نحو احسن استفاده
نمیکند ،گــفــت :اگــر جهانگیری در
عرصههای اقــتــصــادی ،فنی و
برنامهریزی کشور اختیارات
بیشتری داشــــت وضعیت
دولت بسیار بهتر از اکنون
بود/ .باشگاه خبرنگاران

طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس مطرح خواهد شد

جوان سازی دولت؛ موافقت امید ،پیشنهاد جهرمی،
البی اعتماد ملی
چند روزی است اظهار نظرهای گوناگون درباره
ط ــرح اصـــاح قــانــون ممنوعیت بــه ک ــار گیری
بازنشستگان مورد توجه رسانه ها و شخصیت های
مختلف قرار گرفته است.
زهـــرا ســعــیــدی مــبــارکــه سخنگوی کمیسیون
اقتصادی مجلس در گفت و گو با خانه ملت درباره
ایــن طــرح گفت :طبق مــاده  71قانون مدیریت
خدمات کشوری بندهای الف(رؤسای سه قوه)،
ب(معاون اول رئیس جمهور ،نواب رئیس مجلس
شـــورای اســامــی و اعــضــای شـــورای نگهبان)،
ج(وزرای نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و
معاونین رئیس جمهور) ،د(استانداران و سفرا)،
ه(معاونین وزرا) و همتراز آن ها ،بعد از بازنشستگی
میتوانستند ادامــه خدمت بدهند ،با توجه به
پیشنها دهای داده شده و اصالحات تکمیلی که
درکمیسیون اجتماعی مجلس و پیگیر یهای
فراکسیون جوانان انجام شد ،بندهای (الف) (ب)
(ج) این قانون همچنان برای به کارگیری مجدد
مجاز هستند ،اما بندهای( د)( ،ه) و همترازان
از این قانون حذف شدند .نماینده مردم مبارکه
در مجلس افــزود :بسیاری از معاونین استاندار و
شهردار در قانون فعلی ،به عنوان معاون وزیر تعریف
شــده بودند و میتوانستند بعد از بازنشستگی
ادامــه خدمت بدهند که در اصــاح این قانون به
دلیل حساسیتهای امنیتی کشور ،کمیسیون
اجتماعی مجلس ،درصدی را برای بازنشستگان
نیروهای مسلح و وزارت اطالعات تعیین کرده است
که بتوانند صرفا در دستگاه متبوع خودشان ادامه
فعالیت بدهند.
▪حمایت فراکسیون امید از طرح ممنوعیت
به کار گیری بازنشستگان

در همین باره محمدرضا عارف رئیس فراکسیون
امید مجلس روز گذشته در نطق میان دستور خود
با اعالم حمایت از طرح اصالح قانون ممنوعیت به
کارگیری بازنشستگان گفت :تجربه سالها خدمت
به من آموخت که بهترین سرمایه توسعه جوانان
عالم و بهترین سیاست سپردن امور به دست جوانان
متخصص و با انگیزه است.
نظام مدیریتی کشور پیر و فرسوده شده است .همه
ما باید با افتخار پلی باشیم برای مدیریت جوانان
و برای جوان شدن نظام خسته مدیریت اجرایی
کشور .از همینرو از طرح ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگان حمایت میکنیم.

خانهملت-وزیرکشوردرنشستبافراکسیوننمایندگانوالییگفت:طیسالهایگذشتهباسوژههایمختلفناامنسازیروبهروبودهایمکهازجملهآنهامیتوانبه
اعتراضاتسالگذشتهوسهماهگذشتهاشارهکردکهبرمحورمسائلقشریوصنفیشکلگرفتند.رحمانیفضلیافزود:امروزآمریکا،اسرائیلوبرخیکشورهایمنطقه
درناامنسازیکشوربهویژهدرمرزهافعالهستند،گروههاییرامسلحکردهومیکنندکهچنددهسالفعالیتینداشتند.امامطمئنباشیدامنیتکشورحفظمیشود.

برای رفع ایراد شورای نگهبان به الیحه
اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی
تروریسم

مجلس مصادیق
اقدامات تروریستی را
مشخص کرد

اکبری  -نمایندگان مجلس الیحه اصالح قانون مبارزه با تأمین
مالی تروریسم را برای تامین نظر شورای نگهبان با اصالح ماده یک
بند الف به تصویب رساندند .به گزارش خراسان براساس اصالحیه
جدید مجلس در روز گذشته «ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هر گونه
اقدام خشونتآمیز از قبیل قتل ،سوءقصد ،اقدام خشونتآمیز منجر
به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یکسوم دیه کامل باشد،
توقیف غیرقانونی و گروگان گیری اشخاص و با اقدام خشونتآمیز
آگاهانه علیه عموم مردم و شهروندان یا به مخاطره انداختن جان یا
آزادی آن ها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی ،تصمیمات و اقدامات
دولــت جمهوری اسالمی ایــران ،دیگر کشورها یا سازما نهای
بینالمللی مصداق اقدام تروریستی هستند».
▪آذری جهرمی :استفاده بیشتر از جوانان اعتقاد
قلبی می طلبد نه صرف ًا الزام قانونی

در همین حال آذری جهرمی وزیر جوان کابینه در
پستی اینستاگرامی با انتقاد تلویحی از استثناهای
این طرح نوشت :جدای از حواشی مختلفی که درباره
استثناهای قابل تامل برای عدهای در این طرح وجود
دارد ،از منظر دیگر ،حاشیه بزرگ تری نیز در بطن
این موضوع به چشم میخورد .وی افــزود :امروز و
در شرایط فعلی که باید تالش های بیشتری برای
اداره کشور به عمل آورد و نیاز به نیروی جوان بیشتر
احساس میشود ،تصویب قانون و اجبار دستگاه ها
و نهادهای کشور در استفاده از جوانترها ،آن هم
با زور بازنشسته کردن عــدهای دیگر ،قطعا حاوی
پیام مقاومت در برابر جوان گرایی و تاسف آور است.
استفاده بیشتر از جوانان در دستگاه های اداری
کشور یک ضــرورت اســت که اعتقاد قلبی و عمل
میطلبد نه صرفا یک الزام قانونی.
▪وزارت خــارجــه تنها از  3سفیر بازنشسته
استفاده کرده است

همچنین به گزارش ایسنا ،روابط عمومی وزارت
امور خارجه خبر منتشر شده در یکی از رسانهها
مبنی بر این که «در صورت تصویب قانون منع به کار
گیری بازنشستگان ۷۵ ،سفیر برکنار میشوند»
را کامال ب ـیاســاس خــوانــد و اعــام کــرد :وزارت

امــور خارجه تنها  ۳سفیر بازنشسته را به دلیل
توانمند یهای باال و در چارچوب قوانین موجود
به کار گرفته است که در این  ۳مورد هم در صورت
تصویب قانون ،طبق آن عمل خواهد کرد.
▪ادعای انتخاب درباره تالش اعتماد ملی برای
استثنا کردن افشانی

در همین باره پایگاه خبری اصالح طلب انتخاب با
بیان این ادعا که محمدعلی افشانی شهردار تهران
در صــورت تصویب ایــن طــرح از سمت خــود کنار
خواهد رفت ،مدعی شد :اعضای موثر حزب اعتماد
ملی برای حفظ قدرت خود در شهرداری تهران ،به
میدان البی در مجلس وارد شده اند تا شهرداری را
از طرح مذکور استثنا کنند .انتخاب در ادامه افزود:
در مجلس ،این تیم با لیدری الیاس حضرتی درصدد
«اقناع نظری نمایندگان» است؛ او تالش می کند
این باور را به نمایندگان تحمیل کند که شهردار ی
تهران جایی نیست که یک جوان از پس آن برآید؛
پس شهرداری تهران باید از قانون مذکور استثنا
شــود! در شــورای شهر نیز ،اعضای حزب اعتماد
ملی و برخی نزدیکان شهردار همه جانبه به میدان
آمده اند .محمدجواد حق شناس و ابراهیم امینی از
اعضای شورای شهر در دیدار با برخی نمایندگان،
نظر خود را برای استثناسازی شهرداری از طرح
مذکور منتقل کرده اند!

▪شبهه ایجاد چالش برای شعار مرگ برآمریکا

هرچند پیش از ایــن رئیس مجلس طی هفته هــای گذشته در
واکنش به تذکر برخی نمایندگان درباره ارتباط اصالحیه قانون
مــبــارزه با تأمین مالی تروریسم با بخشی از  FATFگفته بود
که ایــن اصــاح ربطی به    FATFنـــدارد امــا مسائل مرتبط با این
موضوع بار دیگر در تذکر و اخطار نمایندگان شنیده می شد.
در جریان بررسی این الیحه ،حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده
شاهینشهر در اخطاری مستند به بند  ۶اصل دوم و بند  ۱اصل
سوم و چهارم قانون اساسی ،گفت :در این الیحه مصادیق به صورت
تمثیلی آمده است چراکه گفته است" :ارتکاب یا تهدید به ارتکاب
هرگونه اقــدام خشونتآمیز" درواقــع براساس آن "شعار مرگ بر
آمریکا و مرگ بر اسرائیل" را نیز در بر میگیرد و اگر کسی در نماز
جمعه یا هر تجمع دیگری این شعار را سر دهد متخلف محسوب
خواهد شد.
وی افزود :برای عکس این مسئله قانون و تبصرهای وجود ندارد به
عنوان مثال اکنون که مرزبانان ما را شهید کرده اند کسی نتوانست
چیزی بگوید.
در ادامه علی الریجانی رئیس مجلس با رد اخطار این نماینده ،گفت:
این ماده شامل "شعار مرگ بر آمریکا" نمیشود چراکه گفته است؛
ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هر گونه اقدام خشونتآمیز از قبیل قتل،
سوء قصد و ...که منجر به آسیب جسمانی شدید و ...شود.
الریجانی همچنین با ارائه توضیحاتی ایراد شورای نگهبان به این
ماده را نیز وارد ندانست .سرانجام با رفع این شبهه این الیحه با 129
رای موافق 57 ،رأی مخالف و  6رأی ممتنع برای تامین نظر شورای
نگهبان مورد اصالح و تصویب قرار گرفت.

...

خارج از دستور
محمد اکبری

آموخته عارف از دکتر شریعتی
محمدرضـا عـارف رئیـس فراکسـیون امیـد مجلـس در
نطق میان دسـتور خود گفت :از اسـتاد شـریعتی آموختم
سـرمایه هـر کسـی حر فهایـی اسـت کـه بـرای نگفتـن
دارد .نگفتـن بـد نیسـت امـا دروغ گویـی قابـل قبـول
نخواهـد بـود.
امـروز بایـد بـه پیگیـری اولویتهـا بپردازیم.رئیـس
فراکسـیون امیـد در بخـش دیگـری از نطـق خـود تصریـح
کرد :بایـد تنگنظریهـا و اختالفات قومـی و قبیلهای که
دلهـا را تنـگ کـرده کنـار گذاشـته و دسـت بـه دسـت هم
بدهیـم و محصوریـن را بـه جامعـه برگردانیـم.

الیاس حضرتی و کریمی قدوسی از
پاسخ های وزیر اطالعات قانع شدند
بـا گذشـت یـک سـال از طـرح سـوال دربـاره بازداشـت
ادمیـن هـای تلگرامـی از وزیـر اطالعـات روز
گذشـته حجتاالسلام والمسـلمین سـید محمود علوی
برای ارائـه توضیحـات در ایـن باره بـه صحن مجلـس آمد.
سـوال کننـدگان از وی ،الیـاس حضرتـی بـه نمایندگی از
 51نماینـده دیگر درباره بازداشـت برخی فعاالن رسـانه
و ادمیـن هـای کانـال هـای تلگرامـی و نیـز جـواد کریمـی
قدوسـی بـه همـراه دو نماینـده دیگـر دربـاره همـکاری
و حمایـت از ادمینهـا و گرو ههـای تلگرامـی هتـاک بـه
حریـم خانـواده هـا و دارای فسـاد اخالقـی و  ...بودنـد
کـه پـس از توضیحـات وزیـر اطالعـات ،الیـاس حضرتـی و
جواد کریمی قدوسـی توضیحات ارائه شـده توسـط سید
محمـود علـوی را در بـاره هـر دو سـوال مطـرح شـده قانع
کننـده اعلام کردنـد.

تشکر نماینده زرتشتیان در مجلس از
درایت رهبرمعظم انقالب
اسـفندیار اختیـاری کسـنویه نماینـده اقلیـت هـای
زرتشـتی در مجلـس در نطـق میان دسـتور خود با سـپاس
گـزاری از تصویب طـرح دو فوریتـی تثبیت قانون شـوراها
بـا بیـش از  ۸۰درصـد آرا در مجمـع تشـخیص مصلحـت
نظـام گفـت :از رهبـر گرانقـدر انقلاب تشـکر میکنـم کـه
بـا درایـت و هوشـمندی ،ایـن پرونـده را در بسـتر قانـون
اساسـی مدیریـت کردنـد.
نماینده زرتشـتیان در مجلس گفـت :آرزو دارم با اندیشـه
نیـک و گفتـار نیـک و کـردار نیـک در کنـار یکدیگـر بـرای
پیشـرفت ،برابـری و سـازندگی ایـران بـزرگ کوشـش
کنیـم .

حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی دبیر کل جبهه
پــایــداری گفت :مــردم با نداشتن و فقر مشکلی
ندارند ،اما وقتی می بینند برخی
مسئوالن بــرای خــود بیش از
دیگران می برند ،دلخور می
شوند/ .ایرنا
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