
  

2سیاسی

 سخنگوی شورای نگهبان:

واژه »لیست سیاه« در بررسی الیحه CFT محل ایراد بود
 سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به روند بررسی الیحه کنوانسیون بین 
المللی مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( در شورای نگهبان، در حساب 
توئیتری خود نوشت: در CFT واژه »لیست سیاه« محل ایراد بود در حالی 

که در اسناد گروه اقدام ویژه مالی )FATF( چنین واژه ای وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عباسعلی کدخدایی شامگاه جمعه در حساب 
توئیتری خود نوشت: هنگام بررسی کنوانسیون پالرمو، شورای نگهبان با ایراداتی نیز 

در ترجمه آن مواجه گشت و مجلس آنها را اصالح کرد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که » در CFT نیز واژه لیست سیاه محل 
ادامه  ایراد بود در حالی که در اسناد FATF چنین واژه ای وجود ندارد« در 
یادداشت خود نوشت: »اکنون باید سوال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟ آیا 

ایرادات شورا سیاسی است یا ...؟«
به گزارش ایرنا، الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین 
المللی مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( یکی از چهار الیحه مورد توصیه گروه 
اقدام ویژه مالی )FATF( است که در چند ماه اخیر با حواشی زیادی رو به رو بوده 
و به یکی از جنجالی ترین و بحث برانگیزترین لوایح مورد بررسی در مجلس دهم 
تبدیل شده است. این الیحه هفته گذشته از سوی شورای نگهبان رد شد و برای 

بررسی مجدد و رفع ایرادات و ابهامات به مجلس شورای اسالمی عودت داده شد.

یکشنبه هفته آینده؛

فرمانده لشکر ۱۶ زرهی قزوین در تهران تشییع 
می شود

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مرحوم امیر سرتیپ سیروس لطفی، 
فرمانده لشکر ۱۶ زرهی قزوین در دوران دفاع مقدس و دارنده نشان فتح از 
سوی فرماندهی معظم کل قوا صبح روز یکشنبه در تهران برگزار می شود.
و  تشییع  مراسم  ارتش،  عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  گزارش خبرگزاری  به 
خاکسپاری پیکر مرحوم امیر سرتیپ سیروس لطفی، فرمانده فقید و دالور لشکر ۱۶ 
زرهی قزوین در دوران دفاع مقدس و دارنده نشان فتح از سوی فرماندهی معظم کل 

قوا، ساعت ۹:۰۰ صبح روز یکشنبه، ۲۰ آبان ماه جاری برگزار خواهد شد.
این مراسم با حضور جمعی از فرماندهان، مسئوالن ،روحانیون و کارکنان ارتش 
جمهوری اسالمی ایران و دیگر نیروهای مسلح و خانواده و همرزمان آن امیر دالور 
ارتش اسالم از ساعت ۹ صبح در ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش واقع در لویزان، 

بلوار نیروی زمینی برگزار خواهد شد.
امیر سرتیپ سیروس لطفی، فرمانده دالور و شجاع لشکر ۱۶ زرهی قزوین، در 
سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی در آزادسازی محورها و مناطق غرب و شمال 
غرب کشور از  لوث وجود ضد انقالب و همچنین در سال های جنگ تحمیلی بویژه 
عملیات های بزرگ طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس به عنوان افسری 

والیتمدار، مومن، مدیر و شایسته، منشأ خدمات و اقدامات ارزشمندی بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، دریافت نشان فتح از دستان مبارک فرماندهی معظم 
کل قوا، حضرت امام خامنه ای عزیز )مدظله العالی(، همرزمی با شهدای واالمقامی 
همچون شهید سپهبد صیاد شیرازی و انتقال تجربیات گرانبهایش از جبهه های حق 

علیه باطل، از افتخارات ماندگار امیر سرتیپ سیروس لطفی است.
مرحوم امیر سرتیپ لطفی، پس از سالهای دفاع مقدس مسئولیت های مهمی 
همچون ریاست اداره عملیات ارتش و ریاست اداره اطالعات و عملیات ستاد کل 
نیروهای مسلح را نیز برعهده داشته و برغم جراحت ناشی از جنگ تحمیلی با 
تدریس در دانشگاه های دافوس سپاه و ارتش و حضور در هیات معارف جنگ 
شهید سپهبد صیاد شیرازی به انتقال تجربیات سالهای دفاع مقدس اهتمام جدی 

داشته است.

حبیب زاده:

آمریکا به دنبال کودتای اقتصادی علیه ایران است
و  واقعیت دارد  آنچه  معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین گفت: 
همه جهان به آن رسیده، این است که دولت و رژیم آمریکا به دنبال یک 

تروریسم و کودتای اقتصادی علیه ایران است.
قاسم حبیب زاده معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با خبرنگار 
مهر، با اشاره به سخنان چند روز پیش پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا علیه ایران و 
سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و توجیه تحریم های ظالمانه علیه 
ایران اظهارداشت: آنچه واقعیت دارد و همه جهان به آن رسیده، این است که دولت و 

رژیم آمریکا به دنبال یک تروریسم و کودتای اقتصادی علیه ایران است.
وی ادامه داد: دشمنی و توطئه های دشمنان انقالب اسالمی مختص دیروز و امروز 
نیست، آنها از روز اول با انقالب مردم ایران به دشمنی برخاستند و همزمان با پیروزی 

انقالب اسالمی فشار اقتصادی و تحریم را آغاز کردند.
حبیب زاده در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مجدد موضوع مذاکره آمریکا 
با ایران توسط وزیر خارجه این کشور و بیان اینکه این فشار های اقتصادی و تحریم 
ها برای کشاندن ایران پای میز مذاکره است اشاره کرد و گفت: امروز دیگر همه 
کشورها به این واقعیت رسیده اند که آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند و حتی اگر با 
آنها به توافق برسیم مانند توافق هسته ای به عهد و پیمان خود پایبند نخواهند بود.

معاون سیاسی سازمان بسیج تصریح کرد: تجربه به ما نشان داده هرکجا در مقابل 
آمریکا و زیاده خواهی های استکبار جهانی ایستادگی و مقاومت کرده ایم، پیروزی از 
آن ملت ایران بوده است اما هرگاه مقابل دشمنان ضعف نشان داده ایم آنها گستاخ تر 

شده اند و با زیاده خواهی بیشتر به دنبال به زانو درآوردن ما بوده اند.
وی با بیان اینکه آمریکایی ها در عرصه های مختلف از انقالب اسالمی شکست 
خورده اند و به همین دلیل راهبرد جدیدی که اتخاذ کرده اند جنگ اقتصادی است 
، افزود: با اتحاد و همبستگی که در ملت ایران وجود دارد از این دوران و جنگ تمام 

عیار اقتصادی سربلند عبور خواهیم کرد.

بیمقدار: اعتماد کردن به مردم کلید عبور از تحریم های 
آمریکاست

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: نهادهایی که قدرت 
در دست دارند نباید عده ای را غیرخودی تلقی کنند. باید همه دست به 

دست هم داده و در مقابل تحریم ها بایستیم.
شهاب الدین بیمقدار در گفت وگو با ایسنا، درباره بهترین راهکار برای مقابله با 
تحریم های آمریکا، بیان کرد: اتخاذ تصمیمات درست و اعتماد کردن به مردم کلید 
عبور از تحریم های آمریکا است. وی در ادامه با بیان اینکه بزرگترین نیاز کشور در 
شرایط فعلی وحدت است، اظهار کرد: وحدت و همبستگی در بین دستگاه ها و 
نهادهای مختلف می تواند تاثیر مثبتی بر روی جامعه داشته باشد. مجلس شورای 
اسالمی، دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی باید سیاست های کارشناسی شده  
اقتصادی را تعریف کنند، یعنی تصمیمات نباید غیرعملی و غیرکارشناسی باشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی، گفت: همه نهادها باید در راستای 
ایجاد وحدت گام بردارند. نهادهایی که قدرت در دست دارند دیگران را غیرخودی 
تلقی نکنند. بیمقدار خاطرنشان کرد: امروز خودی و غیرخودی در بین مسئوالن 
معنایی ندارد. باید همه دست به دست هم داده تا از این برهه زمانی نیز عبور کنیم.

اخبار
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 هیأت پارلمانی ایران به ریاست پزشکیان عازم قزاقستان شد
 هیات پارلمانی ایران به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسالمی جهت شرکت در نشست همکاری های پارلمانی ایران، قزاقستان و روسیه به شهر آکتائو در قزاقستان سفر کرد. به گزارش روز جمعه ایرنا، پزشکیان، نایب رئیس 

مجلس شورای اسالمی در رأس هیأتی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی جهت شرکت در نشست همکاری های پارلمانی جمهوری اسالمی ایران، جمهوری قزاقستان و فدراسیون روسیه که در شهر آکتائو جمهوری قزاقستان برگزار می شود، 
تهران را به مقصد این شهر ترک کرد. هیأت پارلمانی ایران ضمن شرکت در این نشست، به طور دوجانبه با همتایان قزاقستانی و روسی خود دیدار و درباره راه های گسترش همکاری های پارلمانی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

ارجاع نظرات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس

 حاشیه های جنجالی الیحه CFT در هفته ای که گذشت

در گفت وگو با یک فعال سیاسی و رسانه ای بررسی شد

تحلیل عملکرد رسانه های داخلی و رسانه های فارسی زبان در جنگ اقتصادی و تبلیغاتی

به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق  الیحه  بررسی 
تروریسم  مالی  تامین  با  مقابله  المللی  بین  کنوانسیون 
)CFT( با حواشی زیاد به یکی از جنجالی ترین و بحث 
برانگیزترین لوایح مورد بررسی مجلس دهم تبدیل شده 

است.
برای  الیحه  این  بررسی  ایرنا،  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
نخستین بار در 3۰ اردیبهشت ۹7 در مجلس به صورت غیرعلنی 
با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه و مسعود کرباسیان وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی 
انجام شد، مسئوالن دولتی در این جلسه با تشریح این الیحه از 

ضرورت تصویب آن سخن گفتند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نهایت در جلسه علنی 
یکم خرداد ماه وارد بررسی این الیحه شدند ولی این جلسه با 
حاشیه های فراوانی از سوی برخی نمایندگان اصولگرا همراه شد.

عده ای از نمایندگان عضو فراکسیون نمایندگان والیی در آن 
جلسه با باال بردن دست نوشته هایی مانع بررسی آن در مجلس 
شده و خواستار مسکوت ماندن آن به مدت دو هفته شدند، این 
نمایندگان با دادن شعارهایی خواهان عدم بررسی این الیحه در 

مجلس بودند.
این در حالی بود که علی الریجانی رییس مجلس اعالم کرد که 
مسکوت ماندن این الیحه به تصمیم دولت بستگی دارد و دولت 
مخالف مسکوت ماندن این الیحه است، از این رو باید این الیحه 

در مجلس بررسی شود.
با ادامه تجمع این نمایندگان در صحن علنی، الریجانی این 
الیحه را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع 
داد و از اعضای این کمیسیون خواست تا بار دیگر این الیحه را 

بررسی کنند.
بررسی این الیحه در این کمیسیون نیز با حواشی زیادی همراه 
بود، به گونه ای که در زمان رای گیری برای این الیحه برخی از 
نمایندگان اصولگرا آبستراکسیون )نصاب شکنی( کردند و در زمان 
رای گیری این الیحه از جلسه خارج شدند، این موضوع اعتراض 
جمع دیگری از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس را در پی داشت، به طوری که کمال دهقانی فیروزآبادی 
نایب رییس این کمیسیون اعالم کرد که اگر در جلسه بعدی 
کمیسیون نیز باز هم این افراد آبستراکسیون کنند، الیحه بدون 

رای اعضا برای بررسی به مجلس ارائه می شود.
این الیحه در نهایت در جلسه روز سه شنبه هشتم خرداد 
کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با ۶ شرط تصویب 
شد ولی نهایتا نمایندگان مجلس با مسکوت ماندن دو ماهه این 

الیحه در مجلس برای رفع ابهامات بیشتر موافقت کردند.
نهایتا این الیحه پس از دو ماه و نیم مسکوت ماندن یکم مهر 
ماه به خواست و دعوت رییس مجلس در جلسه ای با حضور 
وزیران اطالعات، خارجه، رییس کل بانک مرکزی؛ رییس سازمان 
اطالعات سپاه، رییس کمیسیون امنیت ملی، روسای فراکسیون 
های امید و مستقلین و نمایندگان شورای نگهبان، سرپرست 
وزارت اقتصاد برگزار و چالش های تصویب کنوانسیون مقابله 
و  فنی  لحاظ  به   )FATF به )مربوط  تروریسم  مالی  تامین  با 

کارشناسی بطور مبسوط بررسی شد.
در آن جلسه بنا شد که کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت 
به این موضوع اعالم نظر و سپس بار دیگر این الیحه در مجلس 
بررسی شود، نهایتا کمیسیون امنیت ملی مجلس با این موضوع 

روز  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  نهایتا  و  کرد  موافقت 
یکشنبه ۱5 مهر ماه با الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 
 )CFT( کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم

موافقت کردند.
در این رای گیری از مجموع ۲7۱ نماینده حاضر در جلسه، 
۱43 رای موافق، ۱۲۰ نماینده مخالف و پنج نماینده رای ممتنع 

به الحاق ایران به این کنوانسیون دادند.
این الیحه شامل یک مقدمه، ۲8 ماده و یک پیوست است و بر 
اساس آن جمهوری اسالمی ایران الحاق به کنوانسیون بین المللی 

مقابله با تامین مالی تروریسم را با شروطی پذیرفت.
بعد از این که این الیحه برای بررسی به شورای نگهبان داده 
شد، شورای نگهبان بررسی ایرادات الیحه را آغاز کرد و در جلسات 

متعددی در این شورا بررسی شد.
شورای نگهبان در جلسه ۲5 مهر ماه با حضور اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و 

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی بررسی شد.
در این جلسه اعضای شورای نگهبان نیز سواالتی مطرح که 
پاسخ داده و مقرر شد در جلسات آتی از نظرات دیگر کارشناسان 

نیز استفاده شود.
نهایتا کدخدایی روز یکشنبه ۱3 آبان اعالم کرد: شورای نگهبان 
الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه 
با تامین مالی تروریسم )CFT( را در جلسات متعدد خود مورد 
بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل 
موارد خالف شرع، خالف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای 

مجلس شورای اسالمی ارسال شده است.
وی، بیشتر ایرادات این شورا به الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 

بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ) CFT( را محتوایی 
اعالم کرد.

پس از اعالم نظر شورای نگهبان، برخی ها این شبهه را مطرح 
کردند که نظر شورای نگهبان در موعد مقرر به مجلس ارسال 
نشده که علی الریجانی روز دوشنبه این هفته اعالم کرد: نظر 
بین  به کنوانسیون  ایران  الحاق  نگهبان درمورد الیحه  شورای 
المللی مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( در موعد مقرر به 
مجلس فرستاده شد و هیات رییسه آن را به کمیسیون مربوطه 

ارسال کرد.
ملی  امنیت  کمیسیون  رییس  پیشه  فالحت  اهلل  حشمت 
این  اعضای  باره گفت:  این  نیر در  و سیاست خارجی مجلس 
کمیسیون یکشنبه آینده با دستگاه های ذی ربط موافق و مخالف 
الیحه CFT جلسه ای را برگزار می کنند و در این جلسه در مورد 

این الیحه تصمیم گیری می شود.
ارجاع نظرات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت 

نظام به مجلس
کدخدایی پیش از این در گفت وگویی با ایرنا اعالم کرد که 
نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت 

مستقل از نظرات شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده است.
حاشیه های CFT تا جایی ادامه یافت که حسین میرمحمد 
صادقی معاون قوانین مجلس اعالم کرد: رییس مجلس در نامه 
ای به آیت اهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت که به 
دلیل آنکه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به CFT خارج 
از مهلت ۲۰ روزه به مجلس ارسال شده، خانه ملت این ایرادات 

را بررسی نمی کند.
وی ادامه داد: شورای نگهبان طبق اصول ۹4 و ۹5 قانون اساسی 

۲۰ روز فرصت اظهار نظر برای مصوبات مجلس را دارد. سی اف 
تی ۱5 مهرماه تصویب شد و در تاریخ ۱۶ مهرماه به شورای نگهبان 

ارسال شد.
وی بیان کرد: شورای نگهبان تا ۶ آبان ماه عمال فرصت داشت 

در مورد این الیحه اظهارنظر کند.
میرمحمد صادقی تصریح کرد: آنان در فرصت قانونی که همان ۶ 
آبان ماه بود ایرادات خود را در ۲3 مورد به مجلس ارسال کردند که 
این ایرادات به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد و پس از بررسی 

در این کمیسیون در مجلس شورای اسالمی بررسی می شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: از طرف 
دیگر ۱3 آبان ماه نامه دیگری از سوی کدخدایی سخنگوی 
ایرادات مجمع  شورای نگهبان به دست ما رسید که در آن 
تشخیص مصلحت در راستای بند ۲ ماده ۱۱۰ قانون اساسی 

بیان شده بود.
وی تصریح کرد: به دلیل آنکه این ایرادات خارج از مهلت قانونی 
۲۰ روزه به مجلس ارسال شده، مجلس شورای اسالمی نمی تواند 
اقدامی انجام دهد و فقط ایرادات شورای نگبهان را بررسی می 

کند.
صادقی افزود: رییس مجلس در راستای این موضوع امروز نامه 
ای به آیت اهلل جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت و اعالم کرد 
که مجلس نمی تواند ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به الیحه 
CFT بررسی کند و فقط ایرادات شورای نگهبان را بررسی می 

کند.
حال باید منتظر ماند که اختالف نظر میان مجلس و شورای 
نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در 

مورد ایرادات الیحه CFT به کجا می انجامد.

یک فعال سیاسی و رسانه ای با بیان اینکه دلیل جذب 
پوشش  خارجی  فارسی زبان  رسانه های  توسط  مخاطب 
اخباری است که رسانه های داخلی بیان نمی کنند، گفت: 
تا زمانی که اعتماد به رسانه بازنگردد، نه صدا وسیما و نه 
رسانه های دولت نمی توانند خیلی با افکار عمومی گفت وگو 

کنند.
عبداهلل ناصری در گفت وگو با ایسنا درباره عملکرد رسانه های 
داخلی بویژه رسانه ملی در  تقابل با جنگ رسانه ای و اقتصادی 
آمریکا  و عربستان علیه کشورمان با اشاره به اینکه صدا و سیما در 
این جنگ رسانه ای موفق نبوده است، اظهار کرد: جامعه وقتی خود 
را مخاطب یک رسانه می داند که به آن رسانه اعتماد داشته باشد و 
رسانه هم واقعیات را بیان کند. جامعه انتظار دارد اخبار کف خیابان 
که در رسانه های مجازی و رسانه های خارجی بیان می شود، توسط 
صدا و سیما هم بیان شود اما صدا و سیما جهت گیری سیاسی 
داشته و با رویکرد باز نسبت به سانسور اخبار اقدام می کند. به 

همین دلیل اعتماد عمومی را از دست داده است.
وی ادامه داد: تا اعتماد جامعه به صدا و سیما باز نگردد و مثل 

دو دهه قبل مخاطبان صدا و سیما طیف ها و اقشار مختلف جامعه 
را در برنگیرد، صدا و سیما هر چه خبر و تحلیل بدهد، مخاطب 
جذب نمی کند. صداوسیما به اصالح روش های خود نیاز دارد که 
البته چنین چیزی را اکنون من نمی بینم. متاسفانه در تحلیل 
مسائل جهان عرب، منطقه، آمریکا یا مسائل بین المللی، گفتمان 
دهه اول انقالب و دوران جنگ تحمیلی در رسانه مطرح می شود 
و صدا و سیما به این سمت حرکت نکرده است که مسائل مختلف 
را بر اساس چارچوب های جدید و بر اساس منافع ملی تحلیل 
کند. در واقع هنوز رویکرد رسانه ای دهه اول انقالب در رسانه ها 
غالب است. این فعال سیاسی همچنین با بیان اینکه دولت نیز به 
علت ضعف ساختار اطالع رسانی خود نتوانسته است از ظرفیت 
رسانه های موجود و فضای مجازی که در اختیار جامعه رای رئیس 
جمهور بود، به نحو احسن استفاده کند، بیان کرد: جامعه آمارهایی 
که دولت بیان می کند نمی پذیرد زیرا بی اعتماد گسترش یافته 
است. مثال اگر دولت در مورد ذخایر ارزی آماری را بیان کند، 8۰ 
درصد جامعه آن را باور ندارند. من معتقدم تا زمانی که اعتماد به 
رسانه بازنگردد، نه صدا و سیما و نه رسانه های دولت نمی توانند 

خیلی با افکار عمومی گفت وگو کنند.
وی با اشاره به تجربه شبکه المنار در تاثیرگذاری در منطقه، 
گفت: شبکه تلویزیونی المنار با پول ایران اداره می شود و یکی از 
حرفه ای ترین رسانه های خبری و تحلیلی در جهان عرب است و 
جهت گیری های المنار بسیار تاثیرگذارتر از شبکه الجزیره در افکار 

عمومی جهان عرب است. این یک اتفاق خیلی خوب است.
ناصری درباره فعالیت رسانه های خارجی فارسی زبان تصریح 
کرد: من بین BBC، صدای آمریکا، رادیو فردا یا ایران اینترنشنال 
تفاوت قائلم. من قبول ندارم رویکرد کلی همه این رسانه ها براندازی 
این  باشیم تحلیل های  انتظار هم داشته  نباید  از سویی  باشد. 
رسانه ها همسو با تحلیل های تحریری صدا و سیما باشد. درست 
است که برخی تحلیل هایی که  ایران اینترنشنال یا BBC ارائه 
می کنند، تخاصم آمیز و در مخالفت با جمهوری اسالمی است اما 
اخباری که صدا و سیما بیان نمی کند، این رسانه ها بیان کرده و 
به همین دلیل مخاطب دارند. این واقعیت تلخی است که اگر 
من صدا و سیما را نبینم، احساس بی خبری نمی کنم اما اگر این 

رسانه ها را مرور نکنم، احساس خالء می کنم.

مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایرنا درباره فعالیت برخی فعاالن 
رسانه ای ایرانی در رسانه های فارسی زبان ادامه داد: همه نیروهایی 
که در این شبکه ها کار می کنند، مانند مسیح علی نژاد نبوده و 
این  یا مدیران  اگر برخی تحلیل گران  براندازی نیستند.  دنبال 
رسانه ها در صدا و سیما حضور می یافتند، اخبار صدا و سیما 
واقع بینانه و علمی می شد و حتما مخاطب بیشتری جلب می کرد. 
برخی از نیروهایی که در این رسانه ها کار می کنند، ممکن است 
حتی دغدغه ملی هم داشته باشند اما متاسفانه شرایط کشور بویژه 
بعد از سال 88 به گونه ای شد که فضا برای فعالیت این افراد تنگ 
شد و آنها ناچار شدند به خارج از کشور بروند. اگر اکنون اعالم 
شود که در صورت بازگشت آنها به کشور اتفاقی برایشان نمی افتد، 

خیلی از آنها به کشور باز می گردند.
این عضو بنیاد باران در پایان تاکید کرد: صدا و سیما و رسانه های 
داخلی باید متحول شوند. با امثال این مدیرانی که در صداو سیما 
روز  به  روز  و  نمی رسد  به هیچ جایگاهی  ملی  رسانه  هستند، 
مخاطبین خود را بیشتر از دست می دهد. باید سیاست های صدا 

و سیما تغییر کند.

گزارش فراکسیون جوانان مجلس؛

فهرست ۲۵ مدیر بازنشسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد
فهرست 2۵ مدیر بازنشسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد

اسامی ۲5 مدیر بازنشسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تا ۲۶ آبان ماه باید 
کرسی مسئولیت را ترک کنند منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ضرب االجل »اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان« 
۲۶ آبان ماه به پایان می رسد و پس از این تاریخ حضور بازنشستگان در دستگاه های 

اجرایی به معنای دخل و تصرف در اموال عمومی است.
در این راستا گزارشاتی از لیست بازنشستگان در دستگاه های مختلف از سوی منابع 
رسمی به فراکسیون جوانان مجلس که مجری اصلی این طرح است، ارسال شده است.

اسامی تعدادی از مشاوران و مدیران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان 
های تابعه که بر اساس ساز و کار جدید بایستی بازنشسته شوند، به شرح زیر است:

۱.سیدمحمود اکرم؛ مدیر کل بودجه
۲. خلیل حنیف؛ مدیر کل امور استان ها

3. کریم یاوری؛ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری
4. محمدرضا کاویانی؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز فناوری اطالعات و تحول اداری

5. عباس مجتهدزاده؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست
۶. نعمت اله میرفالح نصیری؛ رئیس مرکز آمار و اطالعات راهبردی

7. محمدرضا سپهری؛ رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی

8. محمدرضا واعظ مهدوی؛ مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر
۹. جمشید تقی زاده؛ مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری

۱۰. حمید کالنتری؛ معاون امور تعاون 
۱۱. محمد امین سازگارنژاد؛ معاون امور مجلس حقوقی و استان ها

۱۲. احمد مشیریان؛ معاون روابط کار
۱3. محمد میرابی؛ رئیس مرکز بسیج

۱4. شیخ عبدالرحیم شهسواری؛ مشاور فرهنگی وزیر
۱5. بایزید مردوخی؛ مشاور امور سیاستگذاری و توسعه وزیر

۱۶. ابوالقاسم سرحدی زاده؛ مشاور وزیر
۱7. محسن سرخو؛ مشاور وزیر و عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

۱8. سیدعلی اکبر طاهایی؛ مشاور و بازرس ویژه وزیر
۱۹. منوچهر یزدانی؛ مشاور وزیر در امور تعاون

۲۰. مهدی کاظمی؛ معاون  مرکز حراست
۲۱. مسعود کاظم زاده؛ معاون دفتر وزارتی

۲۲. محمد اکبرنیا؛ مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی ها
۲3. ملک محمد نجفی؛ رئیس موسسه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی

۲4. احمد میدری؛ معاون رفاه اجتماعی
۲5. مرتضی لطفی؛ مدیر عامل شستا

و دهها نفر دیگر در سازمان ها شرکت های وابسته


