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تازههای مطبوعات
••جوان -عبدا ...گنجی مدیر مسئول این
روزنامه در سرمقاله خود نوشت :متأسفانه
دولت در حال شرطی کردن مردمی است
که دچار مشکل میشوند .حل مسئله را به
زمانی ارجــاع میدهد که مــردم به میدان
بیایند و دشمنان در صفوف آنان به رقص
درآیند .اگر قرار بود دولت  ۳۰هزار میلیارد
تومان پول به مال باختگان بدهد چرا قبل از
حضور میدانی آنان اقدام نکرد؟ چرا زمانی
که منافقین کانال «مال باختگان» ساختند
و  ۲۸هزار عضو گرفتند ،مسئله را حل کرد؟
••جمهوری اسالمی -مسیح مهاجری مدیر
مسئول این روزنامه خطاب به رئیس جمهور
نوشت :شناختی که از شخص شما آقای
رئیسجمهور داریــم ،ایجاب میکند شما
را دلسوز و مشتاق خدمت به کشور و ملت
بدانیم و قطع ًا همین طور است ولی برای
این که بتوانید در این راه توفیقی به دست
بیاورید باید با حفظ افراد کارآمد و الیق و کنار
گذاشتن افراد ضعیف و آویزان ،بنیه دولت را
تقویت کنید .فرصت زیادی ندارید.

...

انعکاس
••عصر ایران نوشت  :نمایند ه مسیحیان
آشــــوری و کــلــدانــی در مجلس شـــورای
اسالمی در واکنش به اتهام حسن عباسی
به مسیحیت مبنی بر این که« :اکنون دوهزار
ســال بعد از حضرت عیسی ،دیــن مسیح
مطلقا با ربــا خــواری عجین شــده اســت».
گفت« :آیــا باید بنده داعشیهایی را که
در دنیا کشت و کشتار می کنند به اسالم
و جامعه مسلمین ربط دهــم؟ مطلقا بنده
این را قبول نمیکنم».وی گفت« :من به
عنوان یک مسیحی که در کشوری مسلمان
زندگی میکند ،میگویم در هر دینی ،در هر
شرایطی افراد مختلفی زندگی میکنند؛
این رفتار افراد است که باعث میشود یک
دین زیر سوال برود.
••ســایــت  598نــوشــت  :ســمــت راســت
و قسمت انتهایی شبستان مصالی امام
خمینی(ره) به محل بازی کودکانی تبدیل
شده که همراه با والدینشان به نماز جمعه
می آیند .ایــن مکان که به طــور رسمی از
سوی ستاد نماز جمعه برای بازی کودکان
مشخص شده با امکاناتی نظیر میز پینگ
پنگ و ...هم تجهیز شده است.
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با تایید الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

خبر

دومین حلقه از پازل  FATFنهایی شد

ادیب  -الیحه اصالح قانون مبارزه با
پو لشویی در جلسه مجمع تشخیص
بــه تــصــویــب رســیــد تــا دومــیــن حلقه
از پــرونــده  FATFهم نهایی شــود .با
ایــن حــال دربـــاره جزئیات تغییرات
احتمالی کــه ایــن مصوبه در مجمع
داشــتــه ،خبری منتشر نشده است.
این درحالی است که محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص روز گذشته از
انــجــام اصالحاتی در الیحه اصــاح
قانون مبارزه با پولشویی خبر داد اما
به جزئیات آن اشاره ای نکرد .مصوبه
مجلس مبنی بر اصالح قانون مبارزه
بــا پــو لشــویــی  ،یکی از چهار الیحه
جنجالی است که برای نهایی شدن
 FATFدر حــال بررسی در نهادهای
قانون گــذاری است .البته این الیحه
که مربوط به یک قانون داخلی است،
نسبت به الیحه الحاق به کنوانسیون
 CFTکم سر و صداتر و اجماعی تر بوده
است .حواشی تصویب این الیحه در
مجلس ،رئیس پارلمان را هم تا مرز
استیضاح پیش برد .ماجرا از این قرار
بــود که ششم آذر مــاه وقتی ایــرادات
شورای نگهبان به این الیحه در مجلس
قرائت شد علی الریجانی مصوبه را
به مجمع فرستاد .نمایندگان منتقد
 FATFمعتقد بودند که با توجه به این
که ایــرادات شــورای نگهبان به بحث
نظارت مجمع تشخیص بر می گردد،
ایــن مصوبه بــایــد مــجــدد در مجلس
بررسی و احتما ًال اصالح شود .با این
حال چند روز بعد برخی نمایندگان
امضای خــود را پس گرفتند تا طرح

استیضاح الریجانی از نصاب بیفتد.
شورای نگهبان در  18مهر درباره این
الیحه اعالم کرده بود« :اشکال سابق
ایــن شــورا با عنایت به اعمال نشدن
نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام
مبنی بر مغایرت برخی مــواد مصوبه
با سیاستهای کلی نظام همچنان
بــه قــوت خــود باقی اســت ،لــذا مغایر
بــنــد  2اص ــل  110قــانــون اســاســی
شناخته شـــد ».البته هــمــان زمــان
عباسعلی کدخداییسخنگویشورای
نگهبان گفته بــود ایـــرادات شــورای
نگهبان به این الیحه عم ً
ال برطرف شده
و تنها مسئله نظارت مجمع بر اجرای
سیاست های کلی و مغایرت این الیحه
با سیاست های کلی باقی مانده است.
دیــروز مصباحی مقدم عضو مجمع
تشخیص ،تأکید کــرد که مجمع در
مواردی نظر مجلس و در مواردی دیگر
نظر شورای نگهبان را پذیرفته است.
وی در گفت و گو با فارس تصریح کرد
کــه ایــن الیحه از طــرف مجمع بــرای
رئیس مجلس جهت ابــاغ به دولت
ارسال خواهد شد.
▪رضایی :الیحه ارسالی مجلس ،در
مجمع اصالح شد

به گفته محسن رضایی «هیئت عالی
نظارت مجمع قب ً
ال مغایر تهای این
الیحه با سیاستهای کلی را برشمرده
و به شــورای نگهبان فرستاده بود.
شورای نگهبان آن ایرادات را به دلیل
مغایرت با اصل  110قانون اساسی به
مجلس ابالغ کرد .سرانجام ،موضوع

به مجمع تشخیص بازگشت و مجمع
هم با رعایت مصلحت  ،مغایر تها را
تشخیص داده و مصوبه مجلس اصالح
شد».با مصوبه دیــروز دومین الیحه
مربوط به لوایح چهارقلوی مرتبط با
 FATFبه تصویب نهایی رسید؛ قانون
مبارزه با تأمین مالی تروریسم و الیحه
اصالح قانون مبارزه با پولشویی دو
قانون نهایی شده در این مسیر است و
دو الیحه الحاق به کنوانسیون مقابله
با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم
به پالرمو و الحاق به کنوانسیون مبارزه
با تأمین مالی تروریسم ( )CFTهنوز
بین مجلس و شـــورای نگهبان در
رفــت و آمــد اســت .مهم ترین الیحه
در مسیر نهایی شدن پرونده ،FATF
الیحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با
تامین مالی تروریسم موسوم به CFT
است که هفته گذشته توسط شورای
نگهبان بــرای دومین بــار به مجلس

دادستان تهران خبرداد :

محکومیت شهرام جزایری
به حبس طوالنی

برگردانده شد به همین دلیل این
کنوانسیون هم اکنون در کمیسیون
امنیت ملی مجلس در دست بررسی
است .به گزارش خراسان ،کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان در نشست
خبری دیــروز خــود تأکید کــرد :تنها
دو ایــراد از مجموع ایــرادات شورای
نگهبان ،در مصوبه مجدد مجلس
برطرف شــده به همین دلیل الیحه
 CFTبه مجلس عودت داده شده است.
به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی
این الیحه امروز در این کمیسیون با
حضور کدخدایی بررسی می شود.

به گــزارش ایسنا ،فالحت پیشه در
تشریح وضعیت ایــــرادات شــورای
نگهبان گفت :ما سعی کردیم با تقویت
حق شرطها ایرادات مد نظر شورای
نگهبان را رفع کنیم که مهمترین آن
محور بــودن قــانــون اســاســی و فصل
الخطاب بودن قانون است و دوم این
که اگر این شرط ها پذیرفته نشود،
ایــران هم در کنوانسیون باقی نمی
ماند .شورای نگهبان دوباره به این ۱۲
مورد ایراد گرفت ،بنابراین فردا مجدد
با حضور آقای کدخدایی در کمیسیون
آن را بررسی خواهیم کرد.

فرا خبر

فعاالن فضای مجازی درباره مصوبه دیروز مجمع چه گفتند؟

یک خبرنگار در توئیتر درباره اقدامات مجمع در جلسه دیروز نوشت :مجمع خودش دست به قانون نویسی زده و سه اصالح
در ماده اول که «منشأ پول های فاسد» را مشخص میکند انجام داده و بعد آن را تصویب کرده است ».همچنین یک خبرنگار
دیگر نوشت :تایید قانون مبارزه با پولشویی توسط مجمع جای خوشحالی ندارد؛ مجمع ماده یک آن را حذف کرده که
احتماال  FATFاین قانون را بدون آن ماده نپذیرد .یک طلبه فعال در فضای مجازی نیز با اشاره به تغییرات مجمع در مصوبه
مجلس نوشت :آن چه تصویب شده با الیحه ارسالی دولت تفاوت زیادی دارد و هیچ ضرری به حال کشور نداشته و برای
مبارزه با فساد بسیار کارآمد است .دیروز رسانه ها گزارش دادند که اعضای مجمع در خصوص بند «پ» ماده « »2الیحه
اصالح قانون مبارزه با پولشویی نظر شورای نگهبان را تأیید کرده و در خصوص ماده  5مصوبه مجلس را موافق مصلحت
دانسته اند .به گزارش تسنیم ،ماده 7مکرر مصوبه مجلس از دیگر مواد اختالفی بود که با اصالح بند «ب» و بند «د» و تبصره
 4بند «ذ» و الحاق یک تبصره به بند «ب» این ماده ،اصالحات مد نظر مجمع ،به پایان رسید.

پیگیری صلح در افغانستان؛ عراقچی به کابل رفت
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان برای
دومین بار طی سه ماه گذشته به افغانستان رفت.
عراقچی درحالی به کابل سفر کرده است که هفته
گذشته در تهران مذاکرات مفصلی با هیئت طالبان
داشت .مذاکراتی که برای اولین بار رسانه ای شد.
پیش از آن نیز علی شمخانی دبیر شــورای عالی
امنیت ملی کشورمان به کابل سفر کرده بود .ایسنا
دربــاره سفر عراقچی نوشت :پیگیری امور کاری
کمیتههای پنجگانه ایران و افغانستان برای امضای
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سند جامع همکاریهای دو کشور و مذاکرات صلح
با گروه طالبان از مهم ترین محورهای مذاکرات
عراقچی در این سفر با مقامات افغانستانی خواهد
بود .بهگزارشایسنا،عراقچیمعاونوزارتخارجه
ایــران نیز در این دیدار درخصوص رایزنی اخیر
مقاماتایرانیباطالبانبهرئیسجمهورافغانستان
گزارشی ارائــه داد و از تعهد دولت ایران به اصل
رهبری و مالکیت حکومت افغانستان در تداوم روند
صلح ،به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد.

عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در سفر
دیروز خود با اشرف غنی رئیسجمهور افغانستان
دیدار و درباره راههای گسترش مناسبات دوجانبه
گفت وگــو کــرد  .بــه گــزارش فــارس ،عراقچی در
دیدار عبدا ...عبدا ...نیز ،حمایت ایران را از روند
مردمساالری و برگزاری انتخابات در افغانستان
اعالم کرد و درباره پیشرفتکار و نهایی شدن سند
جامع همکاریهای مشترک میان دو کشور سخن
گفت و ابراز امیدواری کرد که این سند هرچه زودتر

نهایی شود و به امضای سران دو کشور برسد.در
همین حال یک عضو کمیسیون امنیت ملی درباره
هدف گروه طالبان از گفت و گو با ایران می گوید
طالبان عالقه مند است که خود را مقابل آمریکا
و داعــش قــرار دهــد و با همین هــدف با جمهوری
اسالمی ایران همکاری میکند .حسن بیگی در
گفتوگو با ایسنا تأکید کرده که «آمریکا بخشی از
داعش را به شمال شرق افغانستان منتقل کرده که
این عناصر ضد طالبان هستند ،بنابراین طالبان
عالقه مند است که به معاهده بین ایران ،روسیه،
چین ،پاکستان ،افغانستان و هند بپیوندد».

دادســتــان تــهــران دربـــاره آخــریــن وضعیت
پرونده شهرام جزایری اظهار کرد :پرونده
شهرام جزایری که در یکی از شهرستانها
دستگیر شده بود ،چند وقت پیش به صدور
کیفرخواست منجر شد و «این فرد در دادگاه
بدوی به حبس نسبت ًا طوالنی محکوم شده
است» ،ولی از آن جایی که حکم قطعی نیست
پس از قطعیت ،میزان آن اعالم خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،عباس جعفری دولت آبادی
این خبر را دیروز در حاشیه نشست با رئیس
اتــاق تعاون ایــران اعــام کــرد .اوایــل مرداد
امسال محموله یک تریلی که حاوی بار عدس
بود هنگام کنترل توسط ماموران گمرک
کشف و در بررسیهای بعدی مشخص شد
که یکی از افراد شناسایی شده در محموله
قــاچــاق انــســان شــهــرام جــزایــری اســت.
بــراســاس گــزارش ها ،شهرام جــزایــری در
هنگام دستگیری پیشنهاد رشوه یک میلیارد
تومانی را به ماموران داد اما این رشوه توسط
مامورانوظیفهشناسردشد .بهدلیلقطعی
نشدن محکومیت ،از عناوین اتهامی شهرام
جزایری اطالع دقیقی در دست نیست ،اما
به تازگی محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه
قضا با اشاره به رشوه یک میلیاردی جزایری
در هنگام فــرار از کشور ،گفته بــود« :بعید
میدانم خروج غیر قانونی ایشان صرفا به
دلیل بدهی مالیاتی باشد زیــرا این اقدام
ریسک باالیی دارد و فکر نمیکنم ارزشی
داشته باشد ».براساس گــزارش ایسنا ،در
پرونده باقری درمنی ،سلطان قیر که اعدام
شد ،بارها نام شهرام جزایری آورده شده بود.
با این حال دادستان تهران دیروز تأکید کرد
به دلیل قطعی نشدن پرونده امکان تشریح
جزئیات آن وجــود نـــدارد .جعفری دولت
آبادی همچنین بدون نام بردن از محمدرضا
خاتمی ،از اتخاذ تصمیم قریب الوقوع درباره
او خبر داد .میزان نوشت« :دادستان تهران
پرونده فردی را مورد اشــاره قرار داد که به
تازگی مدعی تقلب هشت میلیون رای در
انتخابات ســال  ٨٨شــده بــود و بیان کرد:
مطابقبررسیهاایناظهاراتصحتنداشت
و این فرد هفته قبل به دادستانی مراجعه
کرده و تحقیقات به اتمام رسیده و به زودی
درباره این فرد تصمیم خواهیم گرفت».

