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سفر الورنتیف به تهران برای
رایزنی با جابریانصاری

...

ویژه های خراسان
ادارات دولتی شکایت مردمی
را  40درصد کم کنند!

طبق بخشنامه دولت به همه سازمان ها و
ادارات دولتی ،با اشاره به تاکیدات رئیس
جمهور و برنامه های دولت برای صیانت از
حقوق مردم در بخش اداری ،از مسئوالن
مربوط خواسته شده به گونه ای برنامه ریزی
کنندکهدرپایانسال،1399میزانشکایت
شهروندان از کیفیت خدمات دستگاه های
اجرایی،نسبتبهوضعواندازهگیریموجود
که در پایان ســال  1396صــورت گرفته،
حداقل 40درصد کاهش یابد که 20درصد
از این میزان ،باید در سال جاری محقق شود.

قیمت خرید واگن مترو هم نیمایی
شد
در حالی که هیئت دولــت در اواخــر سال
 ،1392بانک مرکزی را موظف کرده بود
نسبت به ادامه تامین اعتبار اسنادی 315
دستگاه واگن مترو شهرهای تبریز ،اصفهان
و شیراز در بانک ملی ایران اقدام کند و مبلغ
مذکور ،با نرخ تسعیر ارز اعالم شده در قانون
بودجه سنواتی تسویه می شود ،بر اساس
ابالغیه جدید یک مسئول ارشد اجرایی به
عبدالناصرهمتی،تاکیدشدهحسبتصمیم
جدیدکابینه،نحوهتسویهمبلغمذکور"بانرخ
بازار ثانویه (نیما)" صورت می گیرد.

...

گفتوگو
مجید انصاری :سال ۶۶
چهارپنجم منافقین از زندان
آزاد شدند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره
به برخی جزئیات از اجــرای احکام اعضای
منافقین در ســال  66گفت :درایــن برهه
چهارپنجم (اعضای گروهک منافقین) آزاد
شدند و بسیاری به دنبال زندگی خوب رفتند
وبرخیدرجبههشهیدشدندوالبتهبرخیهم
منافق بازی در آوردند و از کشور خارج شدند
کهدرعملیاتمرصادانگشتشماریازآنها
در کشتهها کشف شدند .به گزارش فارس،
حجت االسالم مجید انصاری که در آن دوره،
رئیس سازمان زندان ها بود ،در گفت و گو با
برنامه دست خط درباره گزارش هایی که از
بازداشتگاههایآنبرههتهیهشدهبود،اظهار
کــرد« :آن زمــان سازمان زندانهایی نبود.
 8-7دستگاه در کشور بازداشتگاه و زندان
داشتند...که هر کدام به سلیقه خود عمل
میکردند و مشخص ًا در زندانهای انقالب
تندرویهایشدیدیبود.تعدادزندانیانهم
زیاد بود زیرا خانههای تیمی گرفته میشدند
و تعداد زیــادی در زنــدان بالتکلیف مانده
بودند به خصوص جوانان که سمپاد بودند و
شستوشوی مغزی داده شدند و اقداماتی
کرده بودند ».وی افزود :به هر حال من رفتم
و مطالعاتی کردم و بعد از  6ماه گزارش هایی
خدمت حضرت امام (ره) و مسئوالن کشور
دادم و گــزارش های ما به تغییر دادستانی
انقالب و تغییر روشها درون زندان منتهی
شد».انصاریتصریحکرد:مابرایگفتوگوی
رودرروبااینافرادتیمیازتیمهایفرهنگیو
فکریآنزمانانتخابکردیموعمدت ًاکسانی
کهخودزندانبودندوباگروهکهاومنافقین
بحثکردندازجملهآقایحسینشریعتمداری
کهاینهاداوطلبانهوبدوندریافتیکریالو
سمت این کار را انجام دادند .آن زمان خیلی
موثر بودند 5-4 .نفر از دوستان بودند و این
ها با زندانیانی که دوران محکومیت خود را
میگذراندندمناظرهومباحثهسیاسیبرگزار
میکردند .آمــار باالیی به تدریج با گزارش
دادیارومدیرزندانتنظیمکردیموبهگروهعفو
وبخشودگیفرستادیمواینهاعفوشدند.

فارس  -لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران از سفر «الکساندر الورنتیف» نماینده ویژه پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه در امور سوریه خبر
داد .الورنتیف قرار است در دیدار با «حسین جابریانصاری» دستیار ارشد وزیر خارجه ایران در امور ویژه سیاسی درباره آخرین تحوالت سوریه
گفتوگو کند .جابریانصاری و الورنتیف 7آذر در آستانه با یکدیگر دیدار کرده بودند.

در توضیح ماده یک الیحه اصالح قانون پول شویی

محسن رضایی :مجلس نظر مجمع تشخیص را اعمال کند
بررسیلوایحچهارگانهمربوطبهFATF
در مجلس ،شــورای نگهبان و مجمع
تشخیص ،همچنان درگیر قرائت های
مختلف از قوانین و وظایف نهادهای
کشوراست؛تاجاییکهروزگذشتهدبیر
مجمع تشخیص با اشــاره به سازوکار
جــدیــد نــظــارت مجمع بــر سیاست
های کلی نظام ،تأکید کرد که مجمع
استداللمجلسشورایاسالمیدرباره
تبصره یک الیحه اصالح قانون مقابله با
پولشوییرانپذیرفتهاستوبهارستان
باید نظر مجمع را اعمال کند .از سویی
دیگردرهفتههایگذشتهبرخیمنتقد
اینسبکازورودمجمعتشخیصبودهو
معتقدنداینرویهبدعتیجدیددرروابط
مجلس و مجمع بوده و عم ً
ال یک نهاد
قانونگذارجدیدبهناممجمعتشخیص
ظهورکردهاست.
با این حال محسن رضایی دبیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در
نشست خبری خود تاکید کرد :در یکی
از این مــوارد که هیئت عالی نظارت
ایـــرادی بــه مصوبه مجلس در الیحه
اصالح قانون مبارزه با پول شویی گرفته
و مجلس آن را نپذیرفته بــود ،مجمع
تصویب کرد که نظر مجلس باید اصالح
شود .از این رو ما از مجلس میخواهیم
ماده یک این مصوبه را اصالح کند که
مربوط به منشأ جرم است و در الیحه
دولت هم نبوده و مجلس ،آن را اضافه
کرده است  .اظهارنظر او درباره الیحه

اصالح قانون مقابله با پول شویی است.
▪شوراینگهباندربارهاینالیحهچه
نظریارائهکردهبود؟

هجدهم مهر گذشته زمانی که شورای
نگهبان درباره این الیحه اعالم نظر کرد،
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورا
هرچند بــه صــراحــت از بــرطــرف شدن
ایرادهای این شورا در الیحه خبرداد:
«ایــــرادات شـــورای نگهبان نسبت به
اصـــاح قــانــون مــبــارزه بــا پــول شویی
و کنوانسیون پالرمو برطرف شــد» اما
اعالم کرد که «با عنایت به نظرات مجمع
تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این
مصوبات به مجلس اعاده شوند ».همین
نظرراسایتشوراینگهبانصریحتربیان
کرد« :اشکال سابق این شورا با عنایت
به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص
مبنی بر مغایرت برخی مــواد مصوبه با
سیاستهای کلی نظام کماکان به قوت
خود باقی اســت ،لذا مغایر بند  2اصل
 110قانوناساسیشناختهشد  ».هنوز
مجلس به نظر دی ــروز محسن رضایی
واکنشنشانندادهاست.بهگفتهمحسن
رضایی بررسی این الیحه که از دیروز در
مجمع تشخیص آغاز شده ،احتما ًال یک
تادوجلسهدیگرنیزدرمجمعبهطولمی
انجامد .دبیر مجمع تشخیص به فرایند
رسیدگی به الیحه اصالح قانون مقابله
با پول شویی کشور اشــاره کرد و گفت
که قانون مقابله با پول شویی در حدود

 10سال پیش تصویب و به اجرا گذاشته
شده ،اما دولت و مجلس بعد از  10سال
به این نتیجه رسیدند که ضعفهایی در
این قانون وجود دارد .به گزارش فارس،
محسن رضایی تصریح کــرد :پیشتر در
موارد اختالفی ،مجلس نظرات هیئت
عالی نظارت مجمع را اعمال میکرد و
اصالحات الزم را انجام میداد .ادامه
نشست خبری دبیر مجمع تشخیص به
وضعیت الیحه موسوم به « »CFTکشیده
شد که محسن رضایی در پاسخ گفت:
«ما هم اکنون نمیتوانیم درباره «»CFT
اظهار نظر کنیم و هنوز هم مصوبهای در
این زمینه از جانب مجلس به ما نرسیده
است؛مطمئنباشیدکهمجمعتشخیص
ازمنافعنظامومردمنمیگذرد».
▪کدخدایی:ایراداتشوراینگهبان
به 11،CFTمورداستنهبیشتر

مجلس اوایــل ماه جاری بخش هایی از
ایرادات شورای نگهبان به الیحه  CFTرا
اصالح کرد اما در بخش هایی با اصالح
بر نظر قبلی خــود مصوبه را به مجمع
ارجاع داد .به گفته کدخدایی سخنگوی
شــورای نگهبان ایـــرادات ایــن شــورا به
الیحه مجلس تنها  11مورد است نه 22
مورد .کدخدایی که دیروز در دانشکده
حقوق شهید بهشتی در همایش ایران
و لوایح چهارگانه  FATFسخنرانی می
کرد ،افزود :ایرادات شورای نگهبان در
خصوص الیحه  CFTیــازده گانه است

واکنش نوبخت و واعظی به احمدی نژاد
پیشنهاد احمد ینژاد درخصوص افزایش
یــارانــههــا بــه  900هــــزار تــومــان واکــنــش
دو مقام ارشــد دولتی را برانگیخته است؛
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور
گفته «احمدی نژاد عوام فریبی را آغاز کرده
اســت» و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان
برنامه و بودجه تاکید کرده که دولت هنوز به
خاطر یارانه هایی که احمدی نژاد در دولتش
داد بدهکار بانک مرکزی است .نوبخت که
با ایلنا گفت و گو می کرد ،افزود :دولت باید
کسری پنج هزار و  800میلیارد تومانی را که
دولــت قبل بــرای پرداخت همین  ۴۵هــزار و
پانصد تومان یارانه داده ،بپردازد ،پس چطور
میشود این مبلغ یارانه را با این بدهی که
دولت قبل گذاشته ،اضافه کرد؟ وی افزود:
مردم ما فهیمتر از این حرفها هستند ،با این
نوع حر فهایی که مبانی درست محاسباتی
ندارد تحت تاثیر قرار بگیرند.
همچنین واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور
درباره احمدی نژاد گفت :این فرد عوامفریبی
را شروع کرده است و فکر میکند در شرایطی
کــه یــک جنگ اقتصادی شــروع شــده است
و قبول هم داریــم قشری از مــردم در مضیقه
هستند ،میتواند با شعار و این طور مسائل
خود را مطرح کند.
وی با بیان این که هنوز برخی پــروژه های
مصوب دولت دهم در استان ها کلنگ زنی
هم نشده ،افـــزود« :مــردم ما مــردم آگاهی
هستند و میدانند کسی که این گرفتاری را
به وجود آورد  ،تحریم را برای ما ایجاد کرد و
روابط ما را با کشورهای همسایه به هم زد چه
کسی است».

▪واکنش مطبوعات به درخواست احمدی
نژاد برای مناظره با روحانی

محموداحمدینژادبهتازگیبهجزادعایافزایش
 20برابری یارانه ها ،درخواست مناظره با حسن
روحانیراهمپیشکشیدهاستکهاینمسئلهنیز
در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت .به گزارش
ایرنا احمدی نژاد خطاب به دولت گفته است «در
مناظره حاضر شوید تا پوز شما را بزنیم ».روزنامه
آرمانروزگذشتهدرگزارشینوشت«:احمدینژاد
به جهت طرد شدن از جامعه و نظام دنبال پیدا
کردنراهیاست.
اگرآقایاحمدینژاداهلمناظرهبود،درمناظرات
سال  88آن گونه رفتار نمیکرد ».کنعانیمقدم،
فعالسیاسیاصولگرانیزدرروزنامهایراننوشت:
«ایــن که او در ایــن شرایط به چه دلیلی چنین
خواستهای [مناظره] را مطرح میکند ،میتواند
علت انتخاباتی داشته باشد .با نزدیک شدن به
انتخابات یازدهمین دوره مجلس برخی از جمله
شخص رئیس دول ـتهــای نهم و دهــم درصــدد
هستند که با وارد شــدن به عرصه رقابتهای
سیاسی به طرح مسائلی اقدام کنند که در شرایط
فعلی در کشور ما ،از هیچ جایگاه قابل اعتنا و
اعتباریبرخوردارنیست».

نه  22ایراد چرا که  2مورد از آن شکلی
و ساده بوده که رفع شده است و برخی
ایرادات مربوط به استرداد مجرمان بوده
است که از جمله ایرادات قدیمی است و
سه مورد هم مربوط به حق شرط است.
این عضو حقوقدان شــورای نگهبان به
الیحه اصالح قانون مبارزه با پول شویی،
اص ــاح قــانــون مــبــارزه بــا تامین مالی
تروریسم و  2معاهده بینالمللی پالرمو
و  CFTبه عنوان لوایح  FATFاشاره کرد و
دربارهعملکردشوراینگهباندربررسی
این لوایح گفت :شــورای نگهبان جای
مجمع و مجلس ننشسته است ولی در
جای خود محکم مینشیند و بر اساس
اختیارات و وظایف خود جایگاه خود را
حفظمیکند.
▪محمود صادقی :حق شرط در CFT
پیشبینیشدهاست

در این نشست محمود صادقی نماینده

مردمتهراندرمجلسهمتأکیدکردکه
می توان در مسئله  FATFبا حق شرط
منافع ملی را تأمین کرد .او با اشاره به
این که منتقدان می گویند امکان شرط
گــذاری در  FATFوجــود نــدارد ،گفت:
در هیچ کجای کنوانسیون مبارزه با
تامینمالیتروریسمگفتهنشدهاینسند
شرط پذیر نیست .کنوانسیون در دو ماه
 7و  24حق شرط را پیشبینی کرده
بنابراین اعتراض به حق شرط به معنای
بیاعتباریحقشرطنیست.
▪فالحت پیشه :رئیس جمهور نباید
بامنتقدانتحقیرآمیزرفتارکند

در همین حــال فالحت پیشه رئیس
کمیسیونامنیتملیبااشارهبهواکنش
اخیر رئیس جمهور به منتقدان FATF
گفت :رئیس جمهور نباید در قبال این
مسائل وارد فضای اختالفی شود و به
گونهتحقیرآمیزبامنتقدانرفتارشود.

تایید انتصاب داماد روحانی به عنوان معاون وزیر صمت
در حالی که روز گذشته پایگاه انصاف
نیوزمدعیشدرئیسجمهورازانتصاب
دامــادش به عنوان معاون وزیر صنعت
دلخور شده و حتی از وزیر خواسته که
اینحکمرالغوکند،اماعصرروزگذشته
پایگاه اطــاع رسانی دولــت ،خبر این
انتصاب را رسما منتشر کرد تا پرونده
این انتصاب فامیلی در دولت پرحاشیه شود .دو
روز پیش اعــام شد که کامبیز مهدی زاده داماد
 33ساله رئیس جمهور به عنوان معاون وزیر صمت
و رئیس سازمان زمین شناسی منصوب شده که
این موضوع بازتاب گسترده ای در فضای مجازی
داشت .به ادعای انتخاب مهدی زاده متولد  ۶۴و
فارغ التحصیل دانشگاه آزاد بوده و سابق ه اجرایی
ندارد.ویمشاورفدراسیونتکواندو،فرماندارکرج
و شورای مرکزی دبیرخانه توسعه علوم و فناوری
کشورهای اسالمی بوده است.بر اساس گزارش
انتخاب او هم اکنون در حــال تحصیل در رشته
مهندسینفت،مقطعدکترادردانشگاهآزاداست.
در عین حال دیروز پایگاه انصاف نیوز مدعی شد

رئیس جمهور از این که بدون مشورت
با وی چنین حکمی اعــام عمومی
شده ابــراز نارضایتی کــرده و حتی با
توبیخ وزیــر صمت دستور لغو حکم
انتصاب دامادش را صادر کرده است
اما ساعتی بعد تعدادی از کانال های
خبری،توبیخوبرکناریمهدیزادهرا
کذبدانستهوتهدیدبهپیگیریحقوقیآنکردهاند.
درنهایتعصردیروزپایگاهاطالعرسانیدولت،خبر
انتصاب مهدی زاده را رسما منتشر کرد .پس از این
خبر ،فارس در انتقاد از این انتصاب نوشت« :برخی
نوشتندکهوقتی روحانی ازاینانتصابباخبرشد،
دامادشرابرکنارووزیرراتوبیخکرد.اماحاالسایت
دولت این انتصاب را رسما اعالم کرد تامشخص
شــود توبیخی در کــار نبوده و رانــت حــرف اول را
میزند!»درهمینحالانصاریعضوهیئترئیسه
فراکسیونامیددرواکنشبهانتصابدامادروحانی
با بیان این که نمی توانم باور کنم روحانی در جریان
این انتصاب نبوده ،افزود :وزیر صنعت با انتصاب
دامــاد روحانی به لبه تیغ استیضاح نزدیک شد.

...
اخبار

ربع پهلوی خواستار سرقت اموال
ایران شد!
فــرزنــد شـــاه مــخــلــوع ایــــران در نشست
اندیشکده واشنگتن کــه از اندیشکده
هــای ضد ایرانی بسیار نزدیک به دولت
آمریکاست ،پیشنهاد داد امــوال ایــران در
سراسر جهان مصادره شــود و در اختیار
نیروهای برانداز قــرار گیرد .رضاپهلوی
که فرزند آخرین دیکتاتور ایران است ،این
نیروهای برانداز را مخالفان «دموکرات»
حکومت ایران نامیده است! در این جلسه
یکی از حاضران از رضــا پهلوی خواست
که توضیح دهد درباره چه اموالی صحبت
می کند اما به گزارش بی بی سی او پاسخ
داد« :میتواند بعدا از متخصصان در این
باره سوال کند و جواب این سوال را بدهد
چرا که در حال حاضر امــوال خاصی را به
یاد نــدارد ».او که پیشتر از سوی نیروهای
اپوزیسیون خــارج نشین به دلیل مواضع
نامشخص طرد شده بــود ،از رسانه هایی
همچون بیبیسی فارسی ،صدای آمریکا
و رادیو فردا به عنوان رسانه های در چنبره
حکومت ایران (!) نام برد.
سخنان وی با واکنش گسترده کاربران
فضای مجازی روبــه رو شد و بسیاری از
کــاربــران ایــن ســوال را مطرح کــردنــد که
«آیااموالی که خانواده شما از کشوربرد و به
گفته خودتان  60میلیون دالر بود از کیسه
ملت ایران نبود ؟»

توضیحات دبیر مجمع
درباره شرایط جسمانی
آیت ا ...هاشمی شاهرودی
دبیر مجمع تشخیص با تکذیب شایعات
مــاه هــای اخیر دربـــاره آیــت ا ...هاشمی
شــاهــرودی اعــام کــرد :با توصیه پزشک
ایــشــان بــایــد در صحبت ک ــردن مــراعــات
کنند .ما به توصیه پزشک ایشان گوش
دادیــم .این اظهارنظر محسن رضایی در
حالی است که دیروز در نبود آیات هاشمی
شــاهــرودی و موحدی کرمانی ،آیــت ا...
جنتی جلسه مجمع را اداره کرد .به گزارش
ایسنا ،محسن رضایی در نشست خبری روز
گذشته درباره آیت ا ...شاهرودی تصریح
کرد :ایشان در حال مداوا هستند .همزمان
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص با بیان
این که در جلسه شنبه آقای رضایی گفتند
جلسه را آیــت ا ...جنتی اداره کنند ،در
پاسخ به این که «دبیر مجمع بر چه مبنایی
درخواست این موضوع را مطرح کردند»،
گفت :درگذشته و زمــان ریاست آیتا...
هاشمی هم پیش میآمد ایشان یک ساعت،
کمتر یا بیشتر در جلسه نباشند و خودشان
اداره جلسه را به فرد دیگری میسپردند.

