خبر
زاهدي ۱۶ :آذر ،جريان بينالمللي
مقاومت مقابل استکبار را کليد زد
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت ۱۶ :آذر جريان
بينالمللي مقاومت مقابل استکبار را کليد زد.محمدمهدي زاهدي در
گفتوگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا ،درباره
 ۱۶آذر و روز دانشجو با بيان اينکه شانزدهم آذر سال  ۳۲روز بزرگي در
تقويم کشور ماست گفت :حوادثي که در اين چند سال اخير در منطقه و
کشور رقم خورده به نوعي متأسي از  ۱۶آذر است که جريان بينالمللي
و فراملي تحت عنوان مقاومت مقابل استکبار را ايجاد کرده است.وي با
بيان اينکه تفکر دانشجوياني که در  ۱۶آذر به شهادت رسيدند مبارزه
با آمريکا و ايادي داخلي آنان بود ،تصريح کرد :نگاهي به تحوالت منطقه
نشان ميدهد روحيه استکبارستيزي که از ايران و با شهادت دانشجويان
اين کشور شروع شد ،اکنون در عراق ،سوريه ،لبنان ،يمن ،افغانستان
و حتي کشورهاي آفريقايي ،آمريکاي التين و شرق دور شکل گرفته و
اين نشان ميدهد خون شهداي  ۱۶آذر اثربخشي جهاني داشته است.
زاهدي با تأکيد براينکه بايد ياد و خاطره روز  ۱۶آذر را گرامي بداريم،
گفت :باور کنيم جوانهاي کشور پاک و با انگيزه هستند و مسائل را
بهخوبي تشخيص ميدهند.

»

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت FATF :مبادالت کشور را در اتاق شيشهاي
قرار ميدهد.به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا ،مسعود پزشکيان در
جلسه علني روز چهارشنبه مجلس و در جريان بررسي گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي در مورد بررسي اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به کنوانسيون بينالمللي
مقابله با تأمين مالي تروريسم ،در اعتراض به صحبتهاي نادر قاضيپور اظهار کرد :درباره چه
کساني در مجلس نترس هستند و چه کساني ترسو ،ميتوانيم به گذشته افراد رجوع کنيم.
وي افزود :بايد ببينيم چه کساني در جنگ تحميلي شهيد دادند و جنگيدند و چه کساني در
خواب بودند.وي تصريح کرد :با اينگونه سخنان کاري ميکنيم هيچ تاجري در کشور نتواند
کار کند و هيچ پولي نتوانيم معامله کنيم .اين ربطي به ترس ندارد ،قرار است تصميم بگيريم
که جلوي خودتحريمي را بگيريم.پزشکيان خاطرنشان کرد :ترسو کساني هستند که در کشور

نماينده مردم چناران در مجلس معتقد است بررسي  CFTدر
کميسيون امنيتملي طبق آييننامه نبوده است.به گزارش خبرنگار
پارلماني خبرگزاري تسنيم  ،محمد دهقاني ،در نشست علني روز
چهارشنبه قوه مقننه و جريان بررسي اليحه  CFTدر مجلس در
مخالفت با اصالحات کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
نسبت به ايرادات شوراي نگهبان به اين اليحه،گفت:کميسيون امنيت
ملي ،مواردي را در اين اليحه اصالح کرده که شوراي نگهبان به
آنها ايرادي نگرفته بود.وي ادامه داد :در تبصره ماده واحده اين
اليحه نوشته شده که دولت جمهوري اسالمي ايران صرفاً پس
از خارج شدن از ليست سياه گروه ويژه مالي  FATFميتواند
سند الحاق را نزد؛ شورا نسبت به اين مصوبه ايرادي نگرفته و
فقط خواسته عبارت "ليست سياه" از ابهام درآيد.عضو کميسيون
قضائي و حقوقي مجلس تصريح کرد :فقط در داخل کشور عبارت
"ليست سياه" مطرح است که بايد به "کشورهاي غير همکار"
تغيير کند زيرا عبارت ليست سياه وجود ندارد.دهقان تاکيد کرد:
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس برخالف آييننامه،
تبصرهاي را که مجلس تصويب کرده ،حذف کرده و در ذيل آن متني
 180درجه مخالف تبصره آورده است.

گزارش
به همت آستان قدس رضوي صورت گرفت؛

دومين کنگره پزشکان قلب ايران و اروپا
با حضور  500پزشک از  21کشور جهان

ذوالنوري:

FATF
"
مبادالت کشور را
در اتاق شيشهاي
قرار ميدهد

سياسي
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شي خاالسالم:

ايران «نه گفتن به آمريکا» را در جهان الگو کرده است
ويژه اروپا و اطمينان مقامات آمريکايي از عدم
فعاليتهاي هستهاي ايران اظهار کرد :آمريکاييها
چه با وجود برجام و چه بدون برجام به دنبال نابودي
ملت ايران و انقالب اسالمي است ،اين مسئله هم
به اين دليل است که اهداف انقالب اسالمي رو به
گسترش است و رويکرد استکبارستيزانه ايران «نه
گفتن به آمريکا» را در جهان اشاعه داده است و
آن را به يک الگو مبدل کرده است.شيخ االسالم با
اشاره به اينکه مولفه  ۱۶آذر ماه نيز استکبارستيزي
است ،گفت :رويکرد استکبارستيزانه ايران از بمب اتم
براي آمريکا خطرناکتر است ،چراکه آمريکاييها
به دنبال نابودي آنان هستند.شيخاالسالم با بيان
اينکه ايران همواره فعاليت صلحآميزي را در جهان
داشته است ،افزود :آنان ميدانند که ما سالح اتمي
توليد نميکنيم و اين مسئله جزء دکترين و راهبرد
دفاعي ما نيست ،چراکه ما تواناييهاي ديگري داريم
و يکي از آنان پتانسيل و ظرفيت جوانان ايراني است
که از هر قدرتي در جهان باالتر است.

دهقان:

بررسي  CFTدر کميسيون امنيتملي
طبق آييننامه نبوده است

زندگي ميکنند و در قبال فقر و تنگ دستي مردم خودشان را به کوچه علي چپ ميزنند و
بعد پشت تريبون از آن دفاع ميکنند غافل از آنکه عامل بدبختي ،فقر و گرسنگي سياستهاي
غلط ماست.در ادامه حجتاالسالم مجتبي ذوالنوري خطاب به پزشکيان گفت :اين ادبيات بايد
اصالح شود و به جاي لفظ «علي چپ» بگويند «زي زي چپ» پيامبر(ص) ،امام علي (ع) را
ميزان اعمال ميدانستند بنابراين نميتوان گفت علي چپ.وي با بيان اينکه آقاي جعفرزاده
ايمنآبادي تصويب اليحه  CFTرا پيروزي عقالنيت بر غوغاساالري عنوان کرد ،گفت :چنين
سخناني توهين به کساني است که با منطق اليحه مخالفت کردند .عضو کميسيون امنيت ملي
مجلس با تأکيد براينکه با  FATFهمه مبادالت در اتاق شيشهاي قرار ميگيرد ،اظهار کرد:
همه اطالعات در اين مسير در اختيار خارجيها قرار ميگيرد و با توجه به اينکه ايران قرار است
تحريمهاي آمريکايي را دور بزند ،نبايد سر نخ را به آنان بدهيم.

عضو جامعه اسالمي مهندسين گفت :ايران «نه
گفتن به آمريکا» را در جهان الگو کرده است.
حسين شيخاالسالم در گفتوگو با خبرنگار حوزه
احزاب و تشکلهاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران
جوان ،درباره تعلل اروپاييها در اجراي سازوکار
مالي ويژه آنان در دوران پسابرجام گفت :دستور
کار سياست خارجي ايران ماندن در برجام به هر
قيمتي نيست و اگر اين مسئله براي کشورمان سود
به همراه نداشته باشد ،از آن خارج ميشويم.وي
درباره ارزيابي طوالني شدن اجراي سازوکار مالي

نوباوه :نيات شخصي برخي باعث شده تا از ظرفيت
نيروهاي جوان استفاده نشود
نماينده سابق مردم تهران در مجلس گفت :نيات
شخصي برخي باعث شده تا از ظرفيت نيروهاي جوان
استفاده نشود.بيژن نوباوه در گفتوگو با خبرنگار
گروه سياسي خبرگزاري آنا درباره قانون منع به
کارگيري بازنشستگان و تأثير آن بر جانشينپروري و
اجراي صحيح کادرسازي اجرايي در کشور گفت :اين
قانون ميتواند شروع خوبي باشد تا سهلانگاريهايي
که در حوزه تربيت مديران جوان صورت گرفته،
جبران شود.وي با بيان اينکه کادرسازي در نظام
اداري و تخصصي يکي از ضرورتهاي کشور است
افزود :اينکه ميگويند کادرسازي به خوبي صورت
نگرفته را قبول ندارم بلکه در اين زمينه کارهاي
خوبي صورت گرفته اما به دليل سهلانگاري و نيات
شخصي بعضيها ،از اين ظرفيت به خوبي استفاده
نشده است.وي با اشاره به اين موضوع که اجراي
قانون منع به کارگيري بازنشستگان بايد تداوم داشته
باشد افزود :ادارات و نهادهاي تخصصي و دولتي بايد
تالش کنند که وقتي موعد بازنشستگي مديران آنها

فرا رسيد ،آنها را بازنشسته کنند و نيروي جوانتر و
باانرژي و باانگيزه را جايگزين کنند.نوباوه به نقش
مهم نهادهاي انديشهورز در تربيت مديران جوان
و متخصص تأکيد کرد و گفت :در اين خصوص
دانشگاهها هرگز سکوت نکردهاند و همچنان فعاليت
دارند و به خوبي به وظيفه خود در تربيت نيرو عمل
کردهاند اما متأسفانه نهادهايي مانند سازمان امور
اداري و استخدامي کشور قدر اين نيروها را نميدانند
و افرادي که توسط دانشگاهها تربيت شدهاند به خوبي
شناسايي و به کار گرفته نميشوند.

دشمنان به شدت از رويارويي مستقيم با ملت ما واهمه دارند

مشاور فرمانده معظم کل قوا در حوزه صنايع دفاعي و پشتيباني از
نيروهاي مسلح گفت :دشمنان به شدت از رويارويي مستقيم با ملت
ما واهمه دارند.به گزارش خبرنگار مهر ،سردار حسين دهقان در مراسم
اختتاميه کنگره بزرگداشت شهداي گمنام که در دانشگاه صنعتي
مالک اشتر برگزار شد ،اظهارداشت :يکي از مشکالت امروز جامعه ما
بيگانگي افراد با تاريخ کشور است.وي ادامه داد :شايد بتوانيم بگوييم
بسياري از ملت ما از تاريخ قبل از انقالب و چرايي آن و تحوالتي که
به واسطه انقالب در منطقه و جهان رخ داد بي خبر هستند و بسياري
نمي دانند قبل از انقالب اسالمي کجا بوديم و امروز به کجا رسيده ايم.
وزير سابق دفاع يکي ديگر از ويژگي جامعه امروز ايران را توجه به
مسائل منفي دانست و گفت :بيشتر ما مسائل منفي را بدون دليل
مي پذيريم اما مسائل مثبت را تنها با داليل قوي ميپذيريم ،از سوي
ديگر دچار خود کم بيني هستيم و فکر مي کنيم همه جوامع از ما
پيشرفتهتر و موفق تر هستند و شرايطي بهتر دارند  ،در نتيجه با اين
تفکر شرايط رشد و ترقي را براي خود نمي بينيم  ،در حالي که ايجاد
تفکر مثبت فردي و جمعي مي تواند موجب حرکت و شکوفايي جامعه
شود.دهقان با اشاره به ويژگيهاي شهدا تصريح کرد :شهدا انسانهايي
بودند که آينده را در دستان خود مي ديدند و با اشتياقي فراوان به
سمت آن مي رفتند و به آن دست مي يافتند .براساس آمار ۷۶

مي بينيد که آنها اعالم مي کنند که اگر دوهفته از رژيم سعودي
حمايت نکنيم دولت آنها از هم مي پاشد و اعالم مي کند که بايد آنها
را مانند گاو شيرده بدوشيم ،عربستان سعودي با اين همه ثروت و
تسليحاتي که خريداري کرده به بيان آمريکايي ها بدون حمايت آنها
بيش از دو هفته دوام نميآورد .اما در مقابل ايران اسالمي  ۴۰سال
است که در رويارويي مستقيم با آمريکا قرار دارد و با قدرت به مسير
خود ادامه مي دهد.وي ادامه داد :اين شرايط را با هم مقايسه کنيد
مي بينيد که چه تفاوتي ميان کشور ما با ساير کشورهاست ،به برکت
انقالب اسالمي ملت ما به دستاوردهاي بسياري رسيده که مي تواند
پشتوانه رشد و بالندگي و شکوفايي کشور شود.مشاور فرمانده معظم
کل قوا در حوزه صنايع دفاعي و پشتيباني از نيروهاي مسلح با اشاره
به تجارب بسيار ارزنده ملت ايران در بعد از پيروزي انقالب اسالمي،
گفت :ملت ايران به اين نتيجه رسيده که هر چه را اراده کند به آن
دست مي يابد .همچنين ملت ما به اين مهم رسيده که هر نوع کوتاه
آمدن در برابر دشمن ،مساوي با شکست است و به خوبي مي دانند که
مقاومت در برابر دشمن يک راهبرد و هدف کارآمد است.وي استقالل
سياسي را يکي از مهم ترين دستاوردهاي انقالب اسالمي براي ملت
ايران دانست و گفت :نظام سلطه با هر دستاورد و عنصري که بتواند
به عنوان قدرت ملي کشور ما تلقي شود مخالفت مي کند.

آگهي مناقصه عمومي

دومين کنگره بين المللي پزشکان قلب ايران و اروپا با حضور  500فوق تخصص،
متخصص و جراح قلب از  21کشور جهان به همت آستان قدس رضوي در
بيمارستان رضوي مشهد در حال برگزاري است .اين کنگره بين المللي صبح
چهارشنبه  14آذرماه با حضور حجت االسالم و المسلمين رئيسي توليت
آستان قدس رضوي در بيمارستان فوق تخصصي رضوي مشهد آغاز به کار
کرده است 300 .سخنراني با موضوعات جديد در اين گردهمايي علمي
انجام ميشود که  200سخنراني توسط اساتيد خارجي و  100سخنراني
توسط پزشکان داخلي در  50بخش برگزار خواهد شد.
در اين کنگره که با نگاه ويژهاي در حوزه آموزش برگزار ميشود،
بيش از  ۲۰مورد عمل  live caseو  live inboxدر طي دو کنگره
 2018 Iran CTO Meetingو 2018 CASPIAN Meetingدر
بيمارستان فوق تخصصي رضوي انجام ميپذيرد .در نشستهاي دومين
کنگره علمي پزشکان قلب ايران و اروپا بيمارستان رضوي از تعداد زيادي از
بيماراني که به طور معمول از طريق کاتتريسم و آنژيوگرافي درمان ميشوند،
حين عمل جراحي تصويربرداري شده و بصورت زنده روي صفحه نمايش به
شرکت کنندگان ارائه ميشود .همچنين تعدادي از جراحيهاي ويژه که در
بيمارستان قلب شهيد رجايي تهران ،بيمارستان کوثر شيراز و بيمارستان
کينگ فيصل عربستان پيشتر انجام و از آنها فيلمبرداري شده است ،در
طول اين کنگرهها براي شرکتکنندگان نمايش داده ميشود.
برگزاري کارگاه دو روزه بيماري هاي قلب جنين
در قالب کنگره بينالمللي  2018 CASPIAN Meetingکارگاه عملي
دو روزه در خصوص بيماريهاي قلب جنين برگزار ميشود که سه مدرس
برجسته« ،پروفسور ُگرلين شارلند» از انگلستان« ،پروفسور جوانا دنگل» از
لهستان و «دکتر ابراهيمي» از آمريکا در آن به تدريس مباحث بيماريهاي
قلب جنين ميپردازند.
برگزاري سمپوزيوم نارسايي قلب
در حاشيه کنگره بينالمللي 2018 Iran CTO Meeting؛ سمپوزيوم
نارسايي قلبي ( ،)Mashhad Heart Failure Chapterدر بيمارستان
فوق تخصصي رضوي در مشهد در حال برگزاري است.
«سرطانشناسي و قلب»« ،عفونتهاي ماهيچه قلب و بيماريهاي ماهيچه
قلب»« ،افزايش فشار شريان ريوي»« ،نوآوريهاي درماني در نارسايي قلب»
و «نوآوريها در پيوند قلب» ،عناوين نشستهاي اين سمپوزيوم به شمار
ميرود .از ديگر موضوعاتي که در اين سمپوزيوم مطرح ميشود ،ميتوان به
داروهاي جديد براي درمان قلب ،چگونگي کنترل بيماران مبتال به نارسايي
قلبي ،چگونگي آماده کردن بيماران مبتال به نارسايي قلبي براي اقدامات
جراحي غيرقلبي ،کمخوني در بيماران مبتال به نارسايي قلبي ،فهرستي
براي پيوند قلب و عوارض جانبي پيوند قلب اشاره کرد.
افزايش دوبرابري توليد دارو در آستان قدس براي درمان اقشار
کم درآمد
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي توليت آستان قدس رضوي
در مراسم افتتاحيه اين کنگره با اشاره به مسئله دارو و توجه به درمان
خصوصاً براي اقشار کم درآمد جامعه ،اين فعاليت را از اولويتهاي کاري
آستان قدس رضوي و فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي در دوره جديد
عنوان کرد که با توجه به تعيين اين اولويت طي مدت زماني کوتاه ظرفيت
توليد داروي آستان قدس رضوي به دو برابر افزايش يافته است.وي افزود:
درمانگاههايي را در شهرستانهاي مختلف در دست تأسيس داريم و بنياد
سالمت رضوي در خراسان بزرگ به دنبال کمک به مجمعهاي خيرين و
مراکزي است که مشکالتي در اين زمينه دارند.
توليت آستان قدس رضوي با تأکيد بر اينکه معاونت علمي آستان قدس
رضوي مأموريت کار دانش بنيان ،علمي و فناوري در همه حوزهها به
ويژه مسئله سالمت را بر عهده دارد ،افزود :همکاران ما تالش ميکنند
از جهت علمي و کار دانش بنيان جايگاه مشهد را ارتقا ببخشند که در
واقع ارتقاي سالمت کشور است و برگزاري اين قبيل کنگرهها گامهايي
در جهت تبادل تجربيات علمي و آشنايي جهان با پيشرفتهاي کشورمان
در حوزه سالمت است.

واگذاري بخشي از خدمات عمومي (نظارتي ،فني و مهندسي ،نگهباني و ساير موارد خدماتي)
در حوزه خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري مراغه

مرحله اول  -نوبت اول

شهرداري مراغه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 590ش/ش مورخ  97/7/15شوراي اسالمي محترم شهر
واگذاري بخشي از خدمات عمومي (امور نظارتي ،امور فني و مهندسي ،امور نگهباني و ساير موارد خدماتي)
در حوزه خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري مراغه خود را به شرح ذيل در سال  1397-1398به مدت يك
سال تمام شمسي از طريق مناقصه عمومي به شركتها و پيمانكاران مجرب و واجدالشرايط و داراي صالحيت
از اداره كار و امور اجتماعي واگذار نمايد .لذا از كليه شركتها و پيمانكاران محترم دعوت ميشود از تاريخ
انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه ،تا تاريخ  97/10/2روز يكشنبه
به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس  -شهرداري مركزي مراغه  -طبقه همكف  -اتاق شماره
 25مراجعه و اسناد مناقصه دريافت نمايند .ضمنا اطالعات تكميلي مناقصه فوق از طريق وبسايت پايگاه
ملي اطالعساني مناقصات كشور به آدرس  HTTP://IETS.MPORG.IRقابل دسترسي ميباشد و شماره
تلفكس  041-37217728واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شركتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه
با مناقصه ذيل ميباشد.
1

عنوان مناقصه

واگذاري بخشي از خدمات عمومي (امور نظارتي ،امور فني و مهندسي ،امور نگهباني و ساير موارد خدماتي) در حوزه خدمات شهري و فضاي سبز
شهرداري مراغه

2

مبلغ كل مناقصه

 9/601/363/296ريال

3

تعداد نيروي انساني مورد نياز

 27نفر

4

مدت اجراي پروژه

 1سال تمام هجري شمسي

5

محل اجراي پروژه

حوزه معاونت خدمات شهري

6

محل توزيع اسناد مناقصه

امور قراردادهاي شهرداري  +سايت ملي مناقصات كل كشور

7

زمان توزيع اسناد

از تاريخ انتشا ر آگهي نوبت دوم به مدت  10روز

8

ميزان سپرده

 480/070/000ريال

9

نحوه تسليم سپرده

 -1ضمانتنامه بانكي  -2رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سپرده  20011155606701بانك مهر ايران

10

صالحيت

صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي

11

محل تحويل اسناد

دبيرخانه شهرداري مركزي مراغه

 -1شهرداري به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد
ضمنا در صورت انصراف هر يك از شركتكنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده  8آييننامه مالي
شهرداريها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -3هزينه درج آگهي مناقصه در دو نوبت آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -4رعايت منع مداخله كاركنان دولتي و كشوري مصوب  77/10/22مجلس شوراي اسالمي و همچنين بند (و)
و ماده  10وظيفه عمومي براي كليه شركتكنندگان الزامي ميباشد.
 -5كليه كسورات قانوني غير از ماليات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -6ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مناقصه قيد شده است.

تاريخ انتشار97/9/15 :
خ ش97/9/15 :

خبر
صباغيان:

پذيرش  CFTباعث خودتحريمي است

سردار دهقان:

درصد شهدا ما سني بين  ۱۹تا  ۲۷سال داشتند ،وقتي به وصيتنامه
شهيدان توجه ميکنيم متوجه يک تحول عظيم در اين عزيزان
مي شويم ،آنها چيزهاي هايي مي ديدند که ما نمي بينيم و اين جايگاه
به دليل تسليم بودن آنها در برابر خدا به دست آمده است.وي با اشاره
به شرايط کشور در آغاز جنگ تحميلي گفت :در شرايطي جنگ بر
ملت ما تحميل شد که آمادگي مقابله نداشتيم و يک سال طول
کشيد تا به خود آمده و سازماني براي مقابله با اشغالگران ايجاد شود.
در اين زمان مردم بودند که با تمام وجود در برابر دشمن ايستادگي
کردند به عنوان مثال در خرمشهر مردم  ۳۳روز در برابر ارتش عراق
که آمده بود چند روزه به تهران برسند ايستادگي کردند .وزير سابق
دفاع روحيه شهادت طلبي و فرهنگ عظيم عاشورا را موجب پيروزي
در دفاع مقدس دانست و گفت :امروز به برکت تجارب انقالب اسالمي
و دفاع مقدس به جايگاهي رسيده ايم که دشمنان ما به شدت از
رويارويي مستقيم با ملت ما واهمه دارند.وزير سابق دفاع با تاکيد بر
اهميت شناخت براي جوانان در رويارويي با دشمن اظهارداشت :نسل
امروز ما نيازمند شناخت موئلفه هاي قدرت ملي هستند .توطئه هايي
که دشمنان انقالب از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي تا به امروز
عليه ايران اسالمي انجام داده اگر عليه هر کشور ديگري انجام داده
بودند هيچ نام و نشاني از آنها نمي ماند  ،اين يک واقعيت است شما

3

شهردار مراغه  -احمدي

نماينده مردم بافق در مجلس گفت :پذيرش  CFTباعث خودتحريمي
است.به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا،
محمدرضا صباغيان در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس و در جريان
بررسي گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد بررسي
اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به کنوانسيون بين المللي
مقابله با تأمين مالي تروريسم در اخطار قانوني اصل  ۴۳و  ۱۵۳اظهار
کرد :همه نمايندگان از اين قرارداد و قراردادهاي ديگري که به اقتصاد
کشور کمک کند ،يک هدف داريم .اکنون در قرارداد  CFTموضوع
مقابله با تروريسم است و کشور ما قرباني تروريسم است.وي افزود:
دو دغدغه مطرح است و اينکه اگر ما اين قرارداد را امضا کنيم ،ديگر
نميتوانيم به نيروهاي مقاومت منطقه کمک کنيم و دوم اينکه عقد
اين قرارداد باعث خودتحريمي ميشود و اگر مسئله روشن شود گمان
نکنم کسي در مجلس مخالف اين اليحه باشد.نماينده مردم بافق در
مجلس گفت :موضوع تروريسم مسئله مورد اختالف در  CFTاست
و اگر ترامپ در زمينه ترويسم صحبت ميکند بيشتر روي سخنش با
ايران است و ديديم در برجام وقتي آمريکا خارج شد اروپا هم به وعده
بسنده کرده است لذا اينها قابل اعتماد نيستند.صباغيان تصريح کرد:
بايد ببينيم مصداقهاي ما در تعريف تروريسم با آمريکا يکي هست يا
خير .بنابراين در اين شرايط به مصلحت نيست و اين قرارداد باعث
خودتحريمي خواهد شد .آنها در برجام از ما هرچه خواستند گرفتند و
باز هم ميخواهند بگيرند.

الهوتي:

آقاي روحاني ،اظهارات تبليغاتي کافي است
نماينده مردم لنگرود در مجلس در واکنش به اظهارات رئيس جمهور
مبني بر انتقال آب خزر ،گفت :آقاي رئيس جمهور ،اظهارات تبليغاتي
کافي است.به گزارش خبرنگار مهر ،مهرداد الهوتي در جلسه علني
روز چهارشنبه مجلس و در تذکري شفاهي با انتقاد شديد از واردات
برنج ،اظهار داشت :در اين شرايط بحران که همه کشورها ما را تهديد
مي کنند ،واردات برنج افزايش يافته است.وي افزود :آقاي روحاني! انتقال
آب خزر چه معنايي دارد؟ اين حرف فقط تبليغاتي است و اجازه نميدهيم
باليي که سر درياچه اروميه آمد ،بار ديگر تکرار شود.

موسويالرگاني خبر داد:

استعفاي دستهجمعي نمايندگان استان
اصفهان در مجلس
عضو مجمع نمايندگان استان اصفهان از استعفاي دستهجمعي نمايندگان
اين استان در مجلس شوراي اسالمي خبر داد.حجتاالسالم والمسلمين
ناصر موسويالرگاني در گفتوگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي
خبرگزاري آنا ،از استعفاي دسته جمعي مجمع نمايندگان استان اصفهان
خبر داد.وي افزود :مردم اصفهان از کمبود آب آشاميدني رنج ميبرند و
رئيسجمهور با وعده دروغ جاري کردن آب در زاينده رود از مردم رأي
گرفت ولي هيچ فعاليتي براي اين کار نکرد.

انتقاد نقويحسيني از روند بررسي
 CFTدر کميسيون امنيت ملي
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي
از نحوه بررسي اليحه  CFTدر اين کميسيون انتقاد کرد و آن را خالف
آييننام ه دانست.ب ه گزارشايسنا ،سيد حسين نقوي حسيني با استناد
به ماده  ۱۹۹آييننام ه داخلي در جريان بررسي ايرادات شوراي نگهبان
به الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم ( )CFTدر
جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسالمي گفت :تذکر بر همه
مسائل مقدم است .ما اين جا نيامده ايم که شعار انتخاباتي بدهيم .ما
ميخواهيم براي منافع ملي کشور تصميم گيري کنيم .شوراي نگهبان
حافظ اسالميت ،قانونيت و جمهوري نظام است که نظرش را درباره اين
اليحه صريح و آشکار بيان کرده است و مجمع تشخيص مصلحت نظام
نظرش را عنوان کرده است.وي افزود :اينجا مجمع سخنراني انتخاباتي
نيست .در تصويب کاپيتوالسيون هم مقامات دولتي همين حرفها و
وعدهها را مي دادند که اگر تصويب شود ،آمريکا فالن کار را ميکند .اما
ديديم چه شد در تصويب برجام همين وعدهها داده شد.عضو کميسيون
ملي و سياست خارجي مجلس ادام ه داد :در تبصره ماده  7اين اليحه
شوراي نگهبان تنها ايراد گرفت که منظور از کلمه "ليست سياه" چيست،
اما کميسيون کل اين ماده را تغيير داده است .آيا اين خالف آييننام ه
نيست بايد توضيح دهيم.

منادي تاکيد کرد:

کاهش فشارهاي خارجي از طريق
توجه به ظرفيتهاي داخلي
يک فعال سياسي بر کاهش فشارهاي خارجي از طريق توجه به ظرفيتهاي
داخلي تاکيد کرد.عليرضا منادي در گفتوگو با ايسنا با بيان اينکه رونق دادن
به اقتصاد ،رفع موانع توليد و فعال کردن حوزههاي توليدي از جمله اولويتهاي
امروز ايران است که همه مسئوالن بايد نسبت به آن آگاه باشند ،افزود :بايد فضاي
توليدي فعال شود؛ چرا که از اين طريق اشتغال رونق پيدا ميکند و به دنبال آن
درآمدهاي مردم و دولت افزايش پيدا مي کند.اين نماينده سابق مجلس گفت:
مسئوالن فراموش نکنند که بايد کارها با سرعت بيشتري انجام شود .موانع پيش
روي واحدهاي توليدي برداشته و از ظرفيت هاي داخلي استفاده شود؛ چرا که
استفاده از ظرفيت داخلي بنيه هاي اقتصاد ايران را تقويت مي کند .اين همان
هدفي است که اقتصاد مقاومتي دنبال مي کند.وي تاکيد کرد که مسئوالن
اقتصادي بايد در چارچوب هايي که مقام معظم رهبري براي اقتصاد مقاومتي
مشخص کردند ،حرکت کنند.منادي با بيان اينکه «بايد نگاهمان به ظرفيت هاي
داخلي باشد» گفت :توجه ويژه به ظرفيتهاي داخل کشور کمک مي کند تا
فشارهاي خارجي کم شود .تجربه نشان داده هر زمان در داخل کشور موفقيت هايي
بدست آورديم در خارج از کشور هم گشايشهايي ايجاد شده است.وي با بيان
اينکه اگر اميدمان به خارج باشد تا فقط از اين طريق مشکل مان حل شود،
پيش نخواهيم رفت؛ چرا که با توجه به حاکميت آمريکا ،اين کشور اجازه
نمي دهد کشورهاي ديگر با ايران همکاري کنند گفت :بايد نگاهمان به داخل
باشد در عين حال نبايد ظرفيت هاي خارجي را هم ناديده بگيريم .بخش هاي
ارتباطات و ديپلماسي بايد در کشور فعال شود.اين فعال سياسي گفت :بايد
تاکيدمان روي بازارهاي منطقه اي باشد؛ چرا که برخي کشورها براي همکاري
با ايران با آمريکا تعارض منافع دارند ،از اين طريق است که مي توانيم به دنبال
گسترش امنيت فروش نفت و بازگشت پول ايران باشيم.

