
کدخدایی مطرح کرد
شورای نگهبان از نظر مجمع تشخیص درباره CFT تبعیت می کند

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
شفاف سازی نقل وانتقاالت بانکی در حال انجام است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: قوانین مربوط 
به مبارزه با پولشویی در نظام بانکی در حال انجام است. هر اندازه درنقل 
و انتقاالت بانکی شفاف عمل کنیم ؛ افزایش کارایی اقتصادی را به دنبال 

خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار 
پارلمانی ایرنا اظهارداشت: قوانین و مقررات شفاف سازی نقل و انتقاالت پولی در 
کشور موجود است، با توجه به این مقررات باید منشا منابع پولی و همه آن چیزی 
که در فرآیند اقتصادی در ارتباط با فعالیت های اقتصادی شکل می گیرد به صورت 
شفاف مشخص باشد، همچنین این امکان فراهم است که این اطالعات در اختیار 
متولیان امر و دستگاه های ذی ربط قرار گیرد و نیاز به قانون جدیدی در این زمینه 

نیست.
وی افزود: دستور العمل های این قوانین و مقررات در بانک مرکزی در حال انجام 
است ؛ ما روند شفاف سازی اطالعات اقتصادی را مطرح کردیم و بحثی که اخیرا 
ارتباط با استانداردها و لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالیFATF مطرح شد، 

موضوعات جدیدی نیست و قوانین آن سال ها قبل در کشور تصویب شده و مصوب 
مجلس شورای اسالمی بوده است . البته این امکان وجود دارد که بخشی از آن ها به 

دالیلی از جمله تنظیم نشدن آیین نامه ها و... اجرایی نشده باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد:مجموعه تصمیماتی 
که در این بخش اتخاذ می شود با این هدف است که بتوان نظام اقتصادی کشور 
را به درستی مدیریت کرد.به طور مثال، به محض اینکه تراکنش های بانکی در 
کشور مدیریت شد، التهابات بازار ارز فروکش کرد، این یعنی اگر ما یک بخش را به 
خوبی مدیریت کنیم، بخش های دیگر به صورت خود به خود مدیریت می شود؛ 
وقتی پول های سرگردان در کشور -که البته مشروع و قانونی هم هست- بر اساس 
یک سیستم خاص تغییر جهت می دهد، اثر مثبت آن در بازار ارز نمایان می شود.

پورابراهیمی گفت: به دنبال این هستیم در کشور چارچوب خاصی را مبنا قرار 
دهیم ، قوانین هم موجود است- هر اندازه بتوانیم شفاف سازی کنیم، به اقتصاد 
کشور کمک می کند؛ این اتفاق مثبت در اقتصاد کشور در حال وقوع است و کارایی 

اقتصادی را افزایش خواهد داد.
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با من حرف بزن
گزارشی از آسایشگاه معلوالن ذهنی در روز جهانی معلوالن

صفحه 7

معرکه گیری آمریکا
علیه قدرت موشکی ایران

ایاالت متحده از همراهی اروپا ناامید شده است

پول شویی 150میلیون دالری
حکم قطعی ۵ صراف متخلف هفته آینده صادر خواهد شد

رسیدگی به پرونده »احسان. ص«، »بهزاد. ب«، »سیدمازن. ق«، »مجید الف« و 
»پیمان. الف« که متهم به اخالل در نظام ارزی کشور هستند، در هفته های گذشته 
دنبال و جزئیاتی از شیوه فعالیت این صرافان نیز در جلسه دادگاه مطرح شد. 
پرونده محاکمه پنج صراف به اتهام اخالل در نظام ارزی کشور به ایستگاه پایانی 
خود نزدیک می شود. به گزارش شرق، قاضی مسعودی، رئیس شعبه سوم دادگاه 
ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخاللگران اقتصادی، روز گذشته از صدور 

قطعی حکم این پنج صراف تا هفته آینده خبر داد و تأکید کرد این آرا به نوبت 
از سوی قوه قضائیه اعالم خواهند شد. حجم مالی پرونده ای که این صرافان در 
آن محاکمه می شوند، به ۱۵۱ میلیون دالر می رسد. رسیدگی به پرونده »احسان. 
ص«، »بهزاد. ب«، »سیدمازن. ق«، »مجید الف« و »پیمان. الف« که متهم به اخالل 
در نظام ارزی کشور هستند، در هفته های گذشته دنبال و جزئیاتی از شیوه 
فعالیت این صرافان نیز در جلسه دادگاه مطرح شد. نماینده دادستان در جلسه 

رسیدگی به این پرونده با اشاره به حجم ۱۵۱  میلیون  و ۱۱۲ هزار و ۶7۴ دالری این 
پرونده اعالم کرد: در تحقیقات مشخص شده است بخشی از ارز خریداری شده و 
ثبت شده در سامانه سنا، به نام افرادی است که از اقشار کم درآمد جامعه هستند 
و با دریافت مبالغ ناچیزی بدون اینکه ارزی در اختیارشان قرار گیرد، کارت ملی و 

حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار داده و...

فرهادی رازهای فیلم ش را لو داد
نخستین گفتگوی فرهادی با رسانه های داخلی پس از اکران فیلم همه می دانند
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کی روش فقط باید تیم ملی را قهرمان جام ملت ها کندپیشنهادات عجیب به خریداران
خداداد عزیزی:تکرار بدعهدی خودروسازان به بهانه تحریم
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عنوان  به  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی   
بر  داریم  حق  همیشه  نگهبان  شورای  حقوقدان 
اساس معیارهای حقوقی حرکت کنیم نه بر اساس 
باشگاه  نگهبان  شورای  زیرا  سیاسی  معیارهای 

سیاسی نیست، نهادی حقوقی است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز 
دوشنبه با حضور در برنامه حاال خورشید و به مناسبت 
روز قانون اساسی اظهار داشت: واقعیت این است که باید 
به نظرات همه اقشار مردم به خصوص نسل جوان کشور 
توجه کنیم و به آنها فارغ از هر گونه نگرش و عقاید پاسخ 

دهیم.
وی با بیان این که شورای نگهبان در حوزه اجرایی کمتر 
حضور دارد و کار ما شورایی است، افزود: نتیجه نهایی 

حاصل رأیی است که از مجموع شورا جمع می شود.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: همیشه به عنوان 
حقوقدان حق داریم بر اساس معیارهای حقوقی حرکت 
کنیم نه بر اساس معیارهای سیاسی زیرا شورای نگهبان 

باشگاه سیاسی نیست، نهادی حقوقی است.
کدخدایی با اشاره به این که قانون اساسی در کشورهای 
مختلف خیلی سابقه طوالنی ندارد، گفت: قانون اساسی 
منشور برادری و برابری در بین مردمی است که در یک 
جامعه زندگی می کنند و حول آن جامعه هدایت می شود.

وی اضافه کرد: ما طعم قانون اساسی را بعد از پیروزی 
انقالب چشیدیم و پیش نویس قانون اساسی با توجه به 
مسیر شکل گیری استانداردی که طی کرد، موضوعی بود 
که همه مردم آن را در موقع تصویب لمس کردند و تک 
تک اصول وقتی مذاکره می شد، تلویزیون آن را پخش 

کرده و مردم بسیار درباره آن فعال بودند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که امام خمینی 
)ره( به مردم اعتقاد داشتند و به همین خاطر مردم هم 

اظهار  نداشتند،  و شبهه ای  )ره( هیچ شک  امام  درباره 
داشت: برای اولین بار حضرت امام )ره( بر قانون گرایی 
تاکید داشتند و فرمودند قانون باید تدوین شود و نهایتا 
اساسی صورت  قانون  برای  پرسی  همه  تدوین  از  پس 

گرفت.
کدخدایی تصریح کرد: وقتی قوانین تصویب می شود 
انتظار است که اجرا شوند اما تجربه نشان داده که برخی 
قوانین در مسیر اجرا نمی شوند یا با انحراف انجام می شود. 
ما در بحث آموزش قانون اساسی عقب هستیم و کوتاهی 

کردیم.
وی با اشاره به ایرادات وارده به CFT افزود: عده ای 
می گویند CFT موافق منافع ملی و عده ای می گویند 
مخالف منافع ملی است. CFT مانند همه مصوبات است 

و در شورای نگهبان هیچ نگاه سیاسی به آن وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: وظیفه ما اعالم 
مغایرت مصوبات با قانون اساسی و شرع است و اگر هر 
مصوبه ای مغایرتی داشته باشد و اعالم نکنیم، شما از ما 

خواهید پرسید که چرا مغایرت آن را اعالم نکردید.
همه  که  است  این  مهم  که  این  بیان  با  کدخدایی 

نهادهای ما وظایف قانونی خود را انجام دهند، تاکید کرد: 
اگر شورای نگهبان در چارچوب وظایف خود یک قانون 
را مغایر دانست، مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا بر 

مصلحت تصمیم خواهد گرفت.
وی افزود: تاکنون 150 مورد مصوبه داشتیم که شورای 
نگهبان ایراد گرفته، اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام 

بنا بر مصلحت درباره آن تصمیم گرفته است.
سال های  در  شد:  یادآور  نگهبان  شورای  سخنگوی 
گذشته خود مجمع تشخیص مصلحت نظام و فکر می 
کنم مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پیشنهاد دادند 
که از مجمع تشخیص مصلحت نظام هیات عالی نظارت 

تشکیل شود که رهبری انقالب هم پذیرفتند.
وی ادامه داد: در هنگام رای گیری ها اگر نظرات 12 
عضو شورای نگهبان برابر شود، رای به نفع آن فردی که 

صالحیتش بررسی می شود، صادر می شود.
 پول کثیف و تبلیغات

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان این که قانون 
انتخابات ما قانون خوبی نیست، گفت: در بحث تبلیغات، 
ما نسبت به ورود پول های کثیف به تبلیغات انتخابات 
این  در مجلس هنوز  داریم. دوستان  باالیی  حساسیت 

حساسیت را ندارند.
کدخدایی درباره مستثنی شدن اعضای شورای نگهبان 
از قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیز اظهار داشت: اگر 
مشکل کشور با کنار رفتن ما حل می شود ما آماده ایم. 
قانون فقط اعضای شورای نگهبان را مستثنی نکرده مثال 

رییس جمهور و برخی مقامات هم مستنثنی هستند.
برای  دنیا  کجای  هیچ  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
سیاستمداران محدودیت سنی نمی گذارند، یادآور شد: در 
قانون فقط ١٢ نفر اعضای شورای نگهبان مستثنی شدند؛ 

در کادر اداری ما حدود 5٢ نفر بازنشسته شده اند.


