 2سياست

toseeir ani.ir

شماره / 696یکشنبه 7دی  12 / 1399جمادیاالول 27/ 1442دسامبر 2020

روی موج کوتاه

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس:

ال «دوسقفی» بسته میشود
الیحه بودجه  ۱۴۰۰احتما ً

ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس
شورای اســامی با تاکید بر وابستگی
بسیار زیاد الیحه بودجه 1440به نفت،
گفت:یکیازنظراتمجلسآناستکه
بودجه دوســقفی تصویب شود؛ به این
معنا که ما بودجه را بر اســاس واقعیات
موجود تصویب میکنیم و در صورتی
کهدرآمدبیشتریکسبشد،احکامیرا
پیشبینیمیکنیمکهدرصورتتحقق
اینمنابع،عملیاتیشود.
محمدحسین فرهنگی در نشست
خبری دیروز خــود افــزود :این نظر
یعنی دوسقفی شــدن الیحه بودجه
ســال  ۱۴۰۰در مجلس قویتر است
و طرفــداران بیشــتری دارد؛ رئیس
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰
هم این نظر را دارد و بنده هم موافقم که
اینکارانجامشودامااینکهدرنهایتچه
تصمیمی درباره کلیات الیحه بودجه
 ۱۴۰۰گرفته شــود ،بســتگی به رأی
مجلسدارد.
وی درباره وضعیــت الیحه بودجه
ســال ،۱۴۰۰توضیح داد :وابســتگی
بودجه به نفت بســیار باال دیده شده و
همچنین درآمدها بسیار خوشبینانه

در نظر گرفته شــده و از ســوی دیگر،
هزینههای بودجه اجتنابناپذیر است
و در صورت عــدم تحقــق درآمدها،
مشکالتزیادیبهوجودمیآید.
اصالحقانونانتخاباتریاست
جمهوریبهخرداد ۱۴۰۰میرسد
فرهنگی همچنین دربــاره طرح
اصالحقانونانتخاباتریاستجمهوری
گفت :پیشبینی ما این است که قانون
مذکوربهانتخاباتسال ۱۴۰۰میرسد
و در حال حاضر در حال رســیدگی در
مجلسشورایاسالمیاست.
وی بیان کرد :نظر برخی از اعضای
شورای نگهبان درباره این طرح اتخاذ
شدهوهماهنگیهاییباآنانانجامشده
اما متأسفانه درباره این طرح در فضای
رسانهای و غیررسمی مباحثی مطرح
میشودکهدرستنیست.
ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس
شــورای اســامی گفت :بعضا گفته
میشــود که طرح اصــاح انتخابات
ریاســت جمهوری بــرای انتخابات
 ۱۴۰۰است که باید بگویم این طرح
هــم بــرای انتخابــات  ۱۴۰۰و هم
انتخابات بعدی طراحی شده و فلسفه

بررسی این طرح در مجلس آن است
که ما دیگر در زمان انتخابات ریاست
جمهوری شاهد حضور بیرویه افراد
برای حضور در انتخابات نباشیم.
فرهنگیمتذکرشد:شوراینگهبان
پس از مدتی به این جمعبندی رسید
که مجلس قانون انتخابات ریاســت
جمهوری را اصالح کند و مجلس هم
به این موضوع ورود کرد که تصمیماتی
مجلس در این باره اتخاذ کرده اما الزاما
نهایی نیســت و ممکن است شورای
نگهبان به برخی از مواد آن ایراد بگیرد
که این حق شورای نگهبان است و ما در
مجلس آن را اصالح میکنیم.
برایحضورنظامیهادرانتخابات
تصمیمجدیدینگرفتهایم
وی اظهار داشــت :بعضــاً عنوان
میشــود که مجلس به دنبال آن است
کهبهنظامیانمجوزدهدتادرانتخابات
ریاستجمهوریحضورداشتهباشندکه
اینمسئلهخالفواقعاست.
این نماینده مجلس توضیح داد :این
مجوز از ابتدای انقالب وجود داشــت؛
به گونهای کــه در اولین انتخاباتهای
مجلسشورایاسالمییکیازدریاداران

وابستگیبودجهبهنفت
بسیار باال دیده شده
وهمچنیندرآمدها
بسیارخوشبینانهدرنظر
گرفته شده و از سوی
دیگر،هزینههایبودجه
اجتنابناپذیر استو
در صورت عدم تحقق
درآمدها ،مشکالت زیادی
به وجود میآید
ارتش حضور داشــت و قانون اساسی،
نظامیان را برای حضــور در انتخابات
ریاستجمهوریمنعنکردهاست.
فرهنگی با تأکیــد بر اینکه تصمیم
جدیدی بــرای حضور افراد با ســوابق
نظامی در انتخابات ریاست جمهوری
نداریم،گفت :مااینحاشیههارابخشی
ازجنگروانیازسویعناصرامنیتیدر
جریاناتسیاسیمیدانیم.
وی اضافــه کرد :هــدف مجلس از
اصــاح قانــون انتخابات ریاســت

جمهوری،برچیدناتفاقاتیاستکهدر
زمان ثبتنام در این انتخابات در وزارت
کشوراتفاقمیافتد.
نماینده تبریز در مجلــس با بیان
اینکه باید شرایطی برای ثبتنام افراد
در انتخابات ریاســت جمهوری وجود
داشــته باشــد ،گفت :رجل سیاسی و
مذهبیبودنوهمچنینداشتنتجارب
مدیریتیدرقانوناساسیآمدهاستکه
باید مورد توجه قرار گیرد .متأسفانه در
انتخاباتهایقبلیشاهدبودیمکهافراد
نوجوانوکمسنوسالوهمچنینافراد
کمسواد در انتخابات ریاست جمهوری
شرکت میکردند که ما با اصالح قانون
انتخاباتریاستجمهوری،میخواهیم
مانعازتکرارایناتفاقاتشویم.
تکلیفشفافیت
آراینمایندگانچهشد؟
فرهنگیدربخشدیگریازنشست
خبری خــود درباره طرح شــفافیت
آرای نمایندگان ،گفت :شفافیت آرای
نمایندگان در روزهای ابتدایی مجلس
یازدهم اعالم وصول شــد ،مــا آن را به
کمیسیون آئیننامه داخلی مجلس و
مرکزپژوهشهایمجلسارجاعدادیم،
بحثهایی در این زمینه شد و هدف آن
است که این شفافیت در مجلس وجود
داشته باشد .وی افزود :طرح شفافیت
آراینمایندگاندرسامانهای،بارگذاری
و نظــرات نمایندگان دربــاره آن اخذ
شد ،چون این طرح به صورت فوریتی
نیست ،در دســتور کار مجلس است و
پس از بررسی طرحهای در دستور کار
مجلس،درصحنعلنیموردرسیدگی
قرارمیگیرد.
ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس
شورای اسالمیبا اشارهبه اینکهدرحال
حاضر مجلس در حال بررســی طرح
اصالحقانونانتخاباتریاستجمهوری
است،تصریحکرد:یکیدیگرازطرحهای
دردستورکارمجلسدربارهساماندهی
بازار فوالد است چرا که بازار فوالد بازار
حساسی است ،الزم است که درباره آن
مصوباتیداشتهباشیموامیدواریمپس
از بررســی این طرحها ،طرح شفافیت
آراینمایندگاندردستورکارقرارگیرد.

پیشبینیماایناست
که طرح اصالح قانون
انتخاباتریاستجمهوری
به انتخابات سال۱۴۰۰
میرسد .نظر برخی از
اعضایشوراینگهبان
درباره این طرح اتخاذ شده
وهماهنگیهاییباآنان
انجام شده است
نسبتبهاجرایقانونمالیاتبر
خانههایخالینگرانهستیم
وی در پاسخ به ســوالی پیرامون
قانون مالیــات بر خانه هــای خالی،
اظهارداشــت :پیشبینیهای الزم
در این مصوبه در نظر گرفته شــده تا
عملیاتی شــود و مکانیزمهایی برای
اعمال فشار بر کسانی که دارای مسکن
هستند وجود دارد تا داراییهای خود
را در سامانه ثبت کنند اما از بابت اینکه
این قانون به چه نحوی اجرا شــود ،ما
نگرانیهایی داریم ،چراکه در گذشته
هــم مصوبههایی دربــاره مالیات بر
خانههای خالی داشتیم اما به درستی
اجرا نمیشد.
فرهنگــی دربــاره مصوبه مجلس
مبنی بــر قانون اقــدام راهبردی برای
لغو تحریمها نیز گفت :هم طرفهای
خارجیکهدرجریاناینمصوبههستند
و هم مســئوالن داخلی ما باید توجه
داشته باشند که ما دیگر حالت کجدار و
مریزگذشتهرانخواهیمداشت.
وی افزود :مســئوالن کشــورهای
اروپاییوآمریکابایدخودشاندراینباره
تصمیمبگیرندو مادر قانونزمانبندی
آن را پیشبینی کردهایم و این کشورها
نمیتوانندبهانهایبیاورند.
ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس
شــورای اســامی تصریح کرد :طرف
مقابل یعنی گروه  ۱+۴باید اقداماتی را
برای رفع تحریمهــا در حوزه نفت و ارز
انجام دهند و مشکالت رفع شود و ما بر
اساس زمانبندی پیشبینی شده در
اینقانونپیشمیرویم.

خبر
طرح مجلس برای برخورد شدید قضایی با شرطبندی مجازی؛

افساد فیاالرض و اعدام در انتظار قماربازها

نایب رئیس کمیســیون قضایــی و حقوقی
مجلس با بیان اینکه گردش مالی ســایتهای
شرطبندیبیشازیکمیلیارددالراست،ازتدوین
طرحی توسط نمایندگان برای برچیدن بساط
قماربازیوشرطبندیومجازاتافسادفیاالرض
واعدامخبرداد.
حجتاالسالم حســن نوروزی در گفتوگو
با فارس ،درباره افزایش قماربازی و شــرطبندی
در شبکههای اجتماعی اظهار داشت :متأسفانه
گردش مالی سایتهای قماربازی و شرطبندی
بیشازیکمیلیارددالردرسالاستکهاقدامات
مخرب اقتصادی آنها توانســته موجبات توسعه

فسادوناامنیبانکیوزمینهچینیعلیهفسادهای
اخالقیرابیشترکند.
وی افزود :اخیرا طرحی با عنوان تسری مواد
 705تا 711کتابپنجمقانونمجازاتاسالمیاز
سوینمایندگانمجلستقدیمهیأترئیسهشده
استکهموضوعآنتسریمجازاتهابهقماربازی
و شرطبندی در فضای مجازی است این در حالی
استکهبرخیسایتهایشرطبندیبیشازسه
میلیونفالوورداشتهوفسادهایاخالقیزیادیدر
آن صورت گرفته و سرمایههای زیادی از جوانان و
نوجوانانرابهباددادهاند.
ویافزود:مجازاتهایسختگیرانهایدرطرح

مذکور برای باندهای گروهی دیده شــده است و
حتی فعالیتهای قماربازان و ش رطبندان اگر به
صورت گروهی و باندی باشــد و در صورت تکرار
بازداشتواصراربرانجامتخلفوعدمتوبهمیتواند
مجازات افســاد فیاالرض هم از سوی قاضی در
نظر گرفته شود .نایب رئیس کمیسیون قضایی و
حقوقی مجلس گفت :دولت بر اساس طرح مذکر
مکلف شده که اقداماتی از ســوی بانک مرکزی
انجام داده و تکلیف موضوع فســادهای مختلف
از سوی قماربازان و شــرطبندان را یکسره کند و
در همین راستا بانک مرکزی هم مکلف شده که
سیستم پولی و بانکی کشور را برای عدم اقدامات

رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در
مجلس دهم با اشاره به موافقت رهبر انقالب اسالمی با تمدید
مهلتبررسیFATFدرمجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:
اینکهمیخواهند FATFراموردبررسیقراردهندچراغسبز
ایرانبهدیپلماسیوبهشرایطکلیدنیایامروزاست.
حشمتاهلل فالحتپیشه در گفتوگو با ایلنا ،در
اینخصوصافزود:ازنپیوستنایرانبهسازمانهایی
مانند FATFدشمنانسوءاستفادهکردندومنافذرابر
رویکشورمابستندکهنمونهاشرادربحث
بیماری کرونا و واردات واکســن مشاهده
کردیم .وی با اشاره به موضع تندی که
در کشــور علیه این لوایح اتخاذ شد،
تصریحکرد:اینمواضعتند،باعث
شــد بســیاری از افرادی که به

دالیل منطقی طرفدار این بودند که ایران به کنوانسیونهای
مرتبط با FATFیعنی پالرمو و CFTبپیوندد ،عقبنشینی
کنندوافرادیکهمخالفپیوستنایرانبهکنوانسیونهابودند،
یکسری اتهامات و فحشهای سیاسی نسبت به کسانی که
موافقاینامربودندنسبتدادند.
وی تاکید کرد :اگر مجمع تشــخیص مصلحت
نظام تمدید بررســی  FATFرا دستور کارش قرار
میداد،دشمنانمادراینسازمانموفقنمیشدند
پرونده ایران را در لیست سیاه قرار
دهند .اگر گفته میشــد بحثها
در حــال انجام اســت و مجمع
تشخیصآنرابررسیمیکند
شاید شرایط به گونه دیگری
رقم میخورد اما زمانی که

ایران برای انتقام،از یمن یا عراق
اقدام خواهدکرد

هیدای زیلبرمن ،ســخنگوی ارتش اسرائیل
در گفتوگو با سایت سعودی ایالف ،با بیان اینکه
زیردریاییهای ایــن رژیم «آزادانه بــه هر نقطه
خاورمیانهمیروند»و«درآمادهباشهستند»،گفت:
ماتحرکاتایراندرمنطقهرارصدمیکنیم؛اسرائیل
تهدید دقیق و مشخصی از سوی ایران را شناسایی
نکرده ،اما ارزیابی میکنــد که اگر ایران تصمیم به
انتقام علیه اسرائیل یا آمریکا بگیرد ،از یمن یا عراق
اقدام خواهد کرد .زیلبرمن تاکید کرد :ایران امسال
ضربات سختی خورد .وضع سخت اقتصادی ایران،
تحریمهای آمریکایی و کرونا؛ هر یک از اینها ایران
رابهبشکهباروتمبدلکردهاست.

نادران دولت را تهدیدکرد

الیاس نــادران ،رئیــس کمیســیون تلفیق
بودجه  ۱۴۰۰مجلس در حاشــیه جلســه دیروز
این کمیســیون گفت :چنانچه دولت با اصالحات
کارشناســی مجلس در خصــوص الیحه بودجه
همراهی نکند و روی مواضع خود ایستادگی کند،
اصالحــات الزم را انجام و الیحه را برای شــورای
نگهبانارسالمیکنیم.
محمد مهاجری:

 FATFو برجام در دولت بعد
یواشکی به نتیجه میرسد

محمد مهاجری ،فعال رســانهای اصولگرا در
توئیتی با هشــتگهای روحانی ،FATF ،برجام
و سعید جلیلی نوشت« :شگفتانگیز است اصرار
آقای روحانی بــرای تصویــب  FATFو اجرایی
شدنش .حتی اگر تصویب شــود به دولت او وصال
نمیدهد .چند ماه دیگــر صبر کنید .هم،FATF
هم برجام ،یواشــکی و با مذاکرات پستویی توسط
دلواپسها و عشــاق ترامپ به نتیجه میرسد .آن
موقع ما رسانهایها ،مثل دوره سعید جلیلی فقط
سکوت،فقطنگاه».
قوه قضاییه:

عبدالحمید میربلوچزهی
اعدام شد

روابطعمومیدادگستریکلاستانسیستانو
بلوچستاناعالمکرد ۲۰«:فروردینسال ۹۴دونفر
ازپرسنلسپاهپاسدارانانقالباسالمیهنگامپایین
آمدنازکوهبیرکدرکمینتیراندازیتروریستها
قرارگرفتندوبهشهادترسیدند.پسازاینجنایت،
تحقیقات گســتردهای تحت نظر دستگاه قضایی
در خصوص هویت تروریســتها آغاز شــد که در
۸آذر سال  ۹۴منجر به دستگیری عبدالحمید میر
بلوچزهی معروف به اویس از عناصر اصلی گروهک
تروریستی جیش الظلم شــد .وی بر اساس حکم
دادگاه بدوی به اعدام محکــوم و در نهایت پس از
قطعیت حکم در دیوان عالی کشور ،بامداد امروز در
محوطهزندانبهدارمجازاتآویختهشد».

تکذیب دیدار انتخاباتی الریجانی
با دبیرعالیجامعه روحانیت

سوء اقتصادی این افراد همراه کند چرا که اموال
زیادیازمردمایرانبراساسفعالیتهایقماربازان
و شرطبندان از دســت رفته و از حسابهای آنها
خارج و در اختیار باندهــا و گروههای تبهکار قرار

فالحت پیشه:

تمدید بررسی  FATFچراغ سبز ایران به دیپلماسی بود

ادعای اسرائیل:

ال بررسی از دســتور کار مجمع خارج شد و چند نفر هم از
عم ً
اعضایآنباافتخارمصاحبهکردندکهازدستورکارخارجشده
است،آنموقعایراندرفهرستسیاهقرارگرفت.
نمایندگانمجلسفعلیعلیهFATF
درمجمعصحبتخواهندکرد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
دهم خاطر نشان کرد :در حال حاضر هم اجازه بررسی مجدد
 FATFدر مجمع به معنای تصویب پالرمو و  CFTنیست،
بلکه به معنای بحث های جدی و داغ است که در آنجا صورت
میگیردبااینتفاوتکهاگردرگذشتهازمجلسایرانافرادی
همچون رئیس مجلس ،روسایکمیسیون امنیت و حقوقی و
قضائی که میرفتند در دفاع از پالرمو و  CFTصحبت و دفاع
میکردنداین ۳نفریکهدرحالحاضرراهیمجلسخواهند
شدحتماًعلیهمصوبهصحبتخواهندکرد.

گرفتهاست.نوروزیخاطرنشانکرد:برایاجرای
قاطعاینقانونوظایفیبرعهدهوزارتارتباطات،
وزارتکشور،پلیسفتا،دادگستریوقوهقضائیه
درنظرگرفتهشدهاست.

وی تاکیــد کرد :لذا معتقــدم اگر اراده سیاســی برای
تصویب  CFTو پالرمو شکل نگیرد طبیعتا از دل مباحث
دوباره تصویب شکل نخواهد گرفت به ویژه اینکه بحث بر سر
قانونی است که مجلس دهم تصویب کرده است و مجلس
یازدهم به شدت ســعی میکند خالف جهت آن عمل کند
لذا من امیدوارم اراده سیاسی شکل گیرد و نه تنها در قضیه
 FATFبلکه در هر قضیهای که امکان گشــایشهای تاز ه
بعد از نگاه فاشیســتی ترامپ و پمپئو باشد ،برای ایران هم
فراهم شود.
فالحتپیشهدرپایانگفت:شکنکنیدکشورمامولفههای
امنیتملیخودشرامیتواندبهحدقوینگهداردکهپیوستن
بهکنوانسیونهااینمولفههارازیرسوالنبردولذاامیدواریماین
شرایطشکلبگیردودرسایرحوزهها،طرفهایمقابلبهجای
اینکه فحشهای سیاسی را نثار یکدیگر کنند بحث منطقی
کنندوببینندچهچیزیبهنفعملتاست.
ویتصریحکرد:امیدوارممجمع FATFراباایندیدبررسی
ال کشــور را از امکانات بینالمللی
کند که ما با تصمیماتی عم ً
محروموفقطمخالفانملتراشادمیکنیم.

روابــط عمومی جامعــه روحانیت با انتشــار
تکذیبهای ،اخبار منتشــر شــده مبنی بر دیدار
انتخاباتیدبیرعالیجامعهروحانیتباعلیالریجانی
را تکذیب و اعالم کــرد« :تاکنون جامعه روحانیت
مبارز یا اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت با
هیچکدام از کاندیداهای ریاست جمهوری بحث
یا مذاکــره و دیداری نداشــتهاند و در هیچ کدام از
جلسات شورای وحدت یا جامعه روحانیت در مورد
کاندیداتوری افراد یــا کاندیداهای مطرح بحث یا
مذاکرهای صورت نگرفته است ».سایت دیدهبان
اخیرا در مطلبی نوشته بود «شنیدهها حاکی از این
استکهاخیرا ً«مصطفیپورمحمدی»دریکدیدار
دوستانهشروطجامعهروحانیتمبارزبرایحمایت
ازعلیالریجانیرامطرحکردهاستوبهنتایجخوبی
همدستپیداکردهاند».

گزارش المیادین از هک تلفن
بنیگانتز توسط ایران

المیادیندرگزارشیبهجزئیاتهکشدنتلفن
همراه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از سوی ایران
پرداخت و با اشاره به هک تلفن بنی گانتز در مارس
سال گذشته ،نوشت که رونن تسور ،دستیار سابق
بنی گانتز گزارش منتشر شده در مورد هک تلفن
همراهبنیگانتزازسویایرانراتاییدکردهاست.وی
دراینخصوصگفت:بنیگانتزدرآنزمانتنهاچند
فرد نزدیک به خودش را از این مسئله باخبر کرده
است.یکفردآگاهاعالمکرد:آنموقعپیامیازگانتز
دریافتکردمکهنوشتهبود«:اتفاقبدیبرایمافتاده
ونزدیکاستکهاآلنبمیرم».

