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ویژه های خراسان

کارمندانکممصرف،پولنقد
جایزهمیگیرند
یک مسئول ارشد اجرایی در ابالغیه جدید خود
به همه اعضای کابینه ،از آن ها خواسته است
در صــورتــی کــه کارکنان آن دستگاه جدیت و
برنامه ریــزی مناسبی بــرای کاهش هزینه های
مصرفیوقبوضپرداختیبهاجرابگذارندبهگونه
ای که از استانداردهای تعیین شده توسط دولت،
کمتر باشد ،مبالغ صرفه جویی شده با تایید امور
مالی ،به صورت مساوی میان همه آن کارمندان
پرداخت می شود و کارکنان موثرتر ،تا یک چهارم
کل حقوقخودراتشویقیدریافتخواهندکرد.

رایگاننشینیدولتیهادر
فرودگاهتمامشد
یک نهاد مسئول در پاسخ به انتقاد برخی دستگاه
هاازمطالبهحقاالرضتوسطبرخیمجموعههای
وابستهبهدولتبرایتداوماستقرارآنهادرفرودگاه
ها،تاکیدکردهباتوجهبهبررسیمفادقانونوصول
برخیازدرآمدهایدولتمصوب،1374مشخص
می شود چنین اقدامی کامال قانونی بوده و فقط
اداراتوسازمانهایدولتیکهبهاقتضایوظایف
قانونیخود باید در فرودگاهها مستقرباشند از
شمول حکم این قانون مستثنا هستند و بقیه باید
هزینههایمربوطراپرداختکنند.

چهره ها و گفته ها

قدرت جمهوری اسالمی
حجت االســام سید حسن خمینی تولیت حرم
حضرتامام(ره)بااشارهبهقدرتانقالبدرابتدای
پیروزی ،اظهار کرد :امــروز بحمدا...
قدرتجمهوریاسالمیبهمراتب
از آن روز بیشتر اســت و رهبر
معظم انقالب حضرت آی ـتا...
خامنهای،مسیرراخوبومحکم
ادامهدادند/.فارس

مخالف مذاکره ام

عباس عبدی فعال سیاسی اصــاح طلب تأکید
کرد :اگر ایران دستش را هم مقابل آمریکا باال ببرد
مشکلی حل نمی شود .اساسا
مسئله این جاست که هیچ نوع
سازشی این مسئله را حل
نمی کند / .جماران
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«انقالب شفافیت» به ایستگاه بهارستان رسید

مجلس

مهم ترین مفاد الیحه قابل تحسین دولت برای شفافیت چیست؟
ادیب-الیحه شفافیت پس از شروع جنجالی خود در مرکز
تحقیقاتریاستجمهوری ۲۵،اردیبهشتدرهیئتدولتبه
تصویبرسیدودرنهایتدوروزپیششنبهبهمجلسرفتتادر
ایستگاهبهارستانتوقفیچندماههداشتهباشد.الیحهایکه
در صورت تصویب و تأیید نهایی در شورای نگهبان ،شفافیت
نظام حکمرانی در کشور را در حوزه های گوناگون ارتقا می
بخشد.خراساندوممردادماهسالگذشتهبهتفصیلاینالیحه
راموردنقدقراردادهبود،امابرخیمفادآنپیشنویسدرالیحه
نهایی شده تغییر کرد و همچنین مواد دیگری به پیش نویس
اضافه شد .در صورت تصویب این الیحه هم وضعیت مالی و
حتیجزئیتریندادوستدهایسازمانهاونهادهایعمومی
موضوعاتی که الیحه به آن می پردازد
دایره شمول الیحه
مصادیق شفافیت در حوزه سیاسی
تکالیف بار شده بر قوه قضاییه
تکالیف بار شده بر سیاسیون
تکالیف بار شده بر صداوسیما

و دولتی مشخص و هم فرایند تصمیم گیری در نهادهای
عمومیشفافمیشودودردسترسمردمقرارمیگیرد.
▪ماده 16جنجالی

شاید بتوان حدس زد در جریان تصویب این الیحه ،ماده۱۶
آن جنجالی خواهد شد چرا که طبق آن سازمان امور اداری و
استخدامی کشور موظف است نهادهایی را که ورود به حوزه
های اقتصادی در حیطه ماموریتهای قانونی آنها پیش
بینی نشده به رئیس جمهور اعالم کند تا اگر ظرف شش
ماه این رویه اصالح نشود ،مراتب به مراجع قانونی اعالم
شود .شفافیت تماسها و سفارشهای خارج از روال عادی

طرح مجلس رقم می زند

مسئوالن،شفافیتمسافرتهایخارجی،گزارشگریفساد،
تعریفحریمخصوصیبراینخستینباردرقوانینومعرفی
شرکتهاییکهمالیاتنمیدهندازدیگرابتکاراتاینالیحه
است.اماازطرفدیگربهنظرمیرسداطالقبرخیتکالیفی
که این الیحه برای نهاد های نظامی ،امنیتی و برخی مراجع
سیاسی پیش بینی کرده حتم ًا مورد ایراد نمایندگان و در
مرحلهبعدشوراینگهبانقرارخواهدگرفت.درانتهایاین
الیحهپیشبینیشدهکسانیکهمفاداینالیحهرااجرانکنند
در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند
شد.درجدولزیرمهمترینمفاداینالیحه 36مادهایآورده
شدهاست.

وظایف ،اختیارات ،مأموریتها ،صالحیتهای سازمان ها ،فرایند انجام مأموریت ها و داده های هر نهاد عمومی ،حاکمیتی یا دولتی
تمام نهادهای عمومی کشور حتی نهادهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی یا غیرنظامی و حتی آستانهای مقدس و نهادهای موقوفه
انتشارمشروحمذاکراتنهادهاییمانندشوراینگهبان،مجمعتشخیصوهرنهادشوراییدیگریکهمصوبهایدربارهحقوقوآزادیهایعمومیدارد.
انتشارآرایقطعیمراجعقضاییوغیرقضایی،اعالمتعدادافرادبازداشتشدهکهبهصورتغیرقانونیبازداشتشدهاندوگزارشاقداماتجبرانی
انتشار منابع مالی نامزدها و احزاب سیاسی ،اعالم رسانه های مرتبط با هر نماینده و ...
تفکیک فعالیت های تجاری خود از فعالیت های خدمات عمومی

«والییها»پیروزرقابتکمیسیونهایمجلس
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جمالی به ترتیب از سوی اعضای کمیسیون
به عنوان نــواب اول و دوم انتخاب شدند.
سید حسین نقوی هم به عنوان سخنگوی
کمیسیون و قاسم جاسمی و هاجر چنارانی
نیز به ترتیب به عنوان دبــیــران کمیسیون
انــتــخــاب شــدنــد .بــه ایــن ترتیب اکــنــون با
بازماندن حشمت ا ...فالحت پیشه به عنوان
گزینه مد نظر امیدی ها که حتی بــرای باال
بردن اقبال او مصطفی کواکبیان را وادار به
انصراف از نامزدی ریاست کمیسیون کردند
سومین شکست آن ها برای کسب ریاست
کمیسیونی مجلس رقم خورد.
▪پیروزی ذوالــنــوری بر فالحت پیشه به
خاطر بیماری صفار نطنزی!

حجت االســام مجتبی ذوالــنــوری توانست
با  11رای مقابل  10رای فالحت پیشه را
شکست دهد.
بــه گـــزارش خــراســان در پــایــان انتخابات
فراکسیون امنیت ملی ،فالحت پیشه نتیجه

حاصل شده این جلسه را تبانی و زورآزمایی
سیاسی فراکسیون ها خواند و اظهار کرد:
هر چند رای سال گذشته ام ناشی از لطف
همکاران امیدی ام بود اما بنده در هیچ کدام
از دسته بندی های فراکسیونی مجلس قرار
ندارم .وی درباره رای مرتضی صفار نطنزی به

در حالی که قانون رسیدگی به امــوال مسئوالن
در هفته های اخیر تازه وارد فرایند اجرایی شده،
نمایندگان هم طرحی را در دست بررسی دارند
که قــرار است در صــورت تصویب نهایی وضعیت
دارایــی هایی که مسئوالن تا زمــان تصویب این
مصوبه به شکل نامشروع به دست آوردند ،روشن
کند .کلیات طرح اصالحیه قانون "اعــاده اموال
نامشروع مسئوالن" دیــروز با  ۱۷۱رأی موافق،
 ۱۵رأی مخالف و  ۷رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹
نماینده حاضر به تصویب رسید و البته مواد  ۳تا
 ۱۲این طرح برای بررسی بیشتر و همکاری با قوه
قضاییه،بهکمیسیونقضاییوحقوقیارجاعشد.
بر اساس یکی از بندهای مهم این قانون که تقریب ًا
تماممسئوالنخردوکالننظامرادربرمیگیرد،هر
یکازشهروندانوسازمانهایمردمنهادمیتوانند
اطالعاتخوددرخصوصاموالنامشروعمسئوالن
رابهدادستانکلکشوراعالمکنند.

FATF

اصولگرایان والیی پس از پیروزی در 8کمیسیون مجلس ذوالنوری را هم رئیس کمیسیون امنیت ملی کردند
رقابت جریان هــای سیاسی مجلس برای
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیو نهای
تخصصی روزگذشته با مشخص شدن ترکیب
کمیسیو ن امنیت ملی به پایان رسید .جایی
کــه شگفت انگیزترین نتیجه بــا پــیــروزی
ناپلئونی ذوالــنــوری بر فالحت پیشه و فتح
کــرســی ریــاســت کمیسیون امــنــیــت ملی
توسط جریان پایداری رقم خورد .اتفاقی که
مدیون ائتالف مستقلین و والیی ها در برابر
فراکسیون امید بود .بنا بر گزارش فارس در
مجموع کمیسیون های امنیت ملی ،عمران،
آموزش ،فرهنگی ،انرژی ،شوراها ،صنایع،
قضایی ،عمران و کشاورزی به نمایندگان
والیی که نزدیک به جریان پایداری و برخی
اصولگرایان هستند رسیده و کمیسیون های
برنامه و بودجه ،اقتصادی و بهداشت به امید و
دو کمیسیون اجتماعی و تدوین آیین نامه هم
نصیب فراکسیون مستقلین شده است .در
انتخابات روز گذشته کمیسیون امنیت ملی
مجلس ،محمدمهدی برومندی و محمد جواد

امکان اعــام امــوال نامشــروع
مسئوالنبهدادستانیتوسطمردم

عنوان تنها نماینده غایب جلسه که حضورش
می توانست تعیین کننده رئیس کمیسیون
باشد نیز گفت :آقای صفارنطنزی رایشان به
من بود اما متاسفانه مریض هستند و نمیشد
نمایندهای را از بیمارستان برای رای دادن به
کمیسیون آورد.

روایتجنیدیازآغازاقدامات
تقابلی FATFعلیهایران
معاونحقوقیرئیسجمهورمیگویدبهرغمتعلیق
اقدامات تقابلی  FATFعلیه ایران برای یک دوره
چهارماهه،ایننهادیکموردازاقداماتضدایرانی
خود را از ابتدای خــرداد آغــاز کــرده و در صورت
تصویبنشدندوکنوانسیونپالرموو CFTدومورد
دیگرازایناقداماتشاملافزایشگزارشدهیها
و بازرسی حساب های همکار با ایران نیز پس از
دوره چهارماهه آغاز خواهد شد .لعیا جنیدی با
اشارهبهنشستنهاد FATFکههفتهگذشتهبرگزار
شدگفت :اعالم اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در
آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF
نگرانکنندهاستومتاسفانهبهصورتقدمبهقدم
درحالبازگشتبهنقطهابتداییهستیمنبایداجازه
بدهیماینطوربشود.بهگزارشتسنیم،ویبابیان
این که با اعمال اقدامات تقابلی جدید طی دوره
فعلی ،ممکن است عم ً
ال کشورها تبادالت مالی را
با ایران متوقف کنند ،از مجمع تشخیص خواست
هرچهزودتربادرنظرگرفتنمصالحملیتکلیفدو
الیحهباقیمانده FATFرامشخصکند.

