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اخبار

الریجانی در نشست با علمای اهل تسنن و تشیع:

حضرتی:

ب ه دنبال سالح هستهای نیستیم اما از حق غنیسازی دفاع میکنیم

مخالفان حضور رئیسجمهوری در
سازمان ملل با دیپلماسی
پرتحرک مخالفند

یک نماینده اصالحطلب مجلس شورای اسالمی
حضور رئیس جمهوری در نشست مجمع عمومی
سازمان ملل را فرصتی طالیی برای مذاکره با
سران کشورهای مختلف عنوان و خاطرنشان کرد
که مخالفان حضور رئیسجمهوری در سازمان
ملل با دیپلماسی پرتحرک مخالف هستند.
الیاس حضرتی در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :سفر به مجامع بینالمللی خصوصا جلسات
سازمان ملل که همه روسای جمهور کشورهای
مختلف و مقامات ارشد کشورها در آنجا حضور
دارند ،فرصت مغتنمی است که معموال سران
کشورها از آن استفاده میکنند .اگر هرکدام از
سران بخواهند دیدارهای دوجانبه و چندجانبهای
با یکدیگر برگزار کنند ،نیازمند تشریفات پیچیده،
مقدمات دقیق و انجام سفرهایی است که
وقتگیر و هزینهبر است اما اینکه در یک زمان
و مکان بتوان با  ۳۰الی  ۴۰هیات عالی خارجی
مالقات کرد ،فرصتی است که کم پیش میآید و
باید از آن استفاده کرد.
وی افزود :قطعا اینکه ما بخواهیم  ۱۹۰کشور
موجود در دنیا را در شخصیت عهدشکنی مثل
ترامپ خالصه کنیم ،دید ناقص و نارسی است چرا
که موضوع سازمان ملل ،موضوع ترامپ نیست.
سازمان ملل یک مجموعه بین الملل جهانی است
که فرصت طالیی را در اختیار سیاستمداران و
رئیس جمهور ما قرار داده و هیچ وطن پرست و
عالقهمند به نظامی نیست که توصیه کند که این
فرصت را از دست بدهیم که خود را منزوی کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت طالیی
حضور در سازمان ملل برای پیشبرد منافع ملی
خاطرنشان کرد :اتفاقا میتوان از تریبون سازمان
ملل برای تشریح مواضع جمهوری اسالمی در
دنیا ،مسائل مربوط به خاورمیانه ،برجام ،پایبندی
ایران به تعهداتش با توجه به مستندات آژانس
ی آمریکاییها و ظلمی که
و همچنین عهدشکن 
آنها انجام میدهند ،استفاده کرد .حضرتی
تصریح کرد :افرادی که با حضور رئیس جمهور
در سازمان ملل مخالف هستند ،با تمام کارهای
دولت ،کوچک و بزرگ ،داخلی و خارجی ،سیاسی
و اقتصادی و با شخص رئیس دولت مخالف
هستند .آنها با حضور در مجامع بینالمللی و
دیپلماسی تحرک در دنیا مخالفند و دید محدود
و تنگنظرانهای دارند .تصور میکنند باید به
خودمان مشغول باشیم ضمن اینکه در داخل هم
همه افراد ،جریانات و گروهها را معاند ،معارض،
فاسد و جاسوس میدانند .مگر تعداد اندکی که
آنها را جزو حلقه خودیها به شمار میآورند.

نوبت اول
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پارلمان

الریجانی با بیان اینکه باید وقوفی نسبت به مسائل بینالمللی
و اقتصادی داشته باشیم زیرا بر یکدیگر تأثیر دارند ،تصریح کرد:
از ابتدای انقالب جریان شر بینالمللی علیه ایران مسئلهسازی
میکرده که بعد از جنگ مسئله هستهای را عَلَم کردند و اکنون
 ۱۲سالی است که با ماجرای هستهای در چالش هستیم این
در حالی است که جمهوری اسالمی در مسائل بینالمللی و
هستهای ،استراتژی روشنی را دنبال کرده است.
جمهوری اسالمی در حال تکمیل دانش هستهای است
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :در موضوع هستهای
اعالم کردیم که اگر حق غنیسازی را از ما بگیرند مقابل آنها
ایستادگی میکنیم اما به دنبال سالح هستهای نیستیم و مقام
معظم رهبری در این خصوص فتوا صادر کرده و آن را حرام
دانستند ،دشمنان به بهانههای مختلف اعالم کردند که اطالع
داریم شما به دنبال سالح هستید و قطعنامههایی علیه ما صادر
کردند ،جمهوری اسالمی ایران از زمان به دست آمده استفاده
کرد و دانش هستهای را در درون کشور تکمیل کرد.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که
اگر حق غنیسازی در ایران را قبول دارند با آنها مذاکره میکند
و طرفین مقابل این موضوع را قبول کرده و بر این اساس
مذاکرهها آغاز شد ،عنوان کرد :ما به دانش هستهای دست پیدا
کرده بودیم و نمیخواستیم بر مردم فشار اقتصادی وارد شود،
زمانی که توافق کردیم گفتیم که تحقیقات ادامه پیدا کند ،در
آن مقطع زمانی  ۹هزار سانتریفیوژ کار میکرد که اکنون تعداد
آنها به حدود  ۳الی  ۴هزار رسیده است.
زمانی که اروپاییها درباره برجام خواسته بودند
در حال اتمام است
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
س جمهوری فعلی آمریکا اوضاع بینالمللی را بر هم ریخته
رئی 
اما در مورد ایران تمرکز دارد ،گفت :آمریکا و اسرائیل علیه ایران
برنامه دارند و توافقی را که خود آنها درخواست کرده بودند را بر
هم زدند ،بعد از اینکه آمریکا از توافق فارغ شد ،رهبران اروپایی
درخواست کردند که ایران پاسخ فوری به این اقدام ندهد و زمان
خواستند اکنون نیز این زمان در حال طی شدن است.
وی با اشاره به اینکه از نظر اقتصادی بر روی فروش نفت
و صادرات ایران برنامه دارند ،ادامه داد :اگر به صادرات نفتی
وابستگی داشته باشیم صدمه میبینیم ،رهبر انقالب اعالم
کردند که وابستگی به نفت کاهش پیدا کند که این وابستگی
کمتر شده اما تا حدودی ادامه دارد.
موشک سازی ما به نقطه قوت کشور تبدیل شده است
رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه نقش فروش نفت در
بودجه حدود  ۳۰درصد است ،عنوان کرد :در زمان جنگ سالح

سخنگویفراکسیونامید

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :اکنون  ۱۲سالی است که با ماجرای هستهای در چالش هستیم این در حالی است که
جمهوری اسالمی در مسائل بینالمللی و هستهای ،استراتژی روشنی را دنبال کرده است .به گزارش ایسنا ،علی الریجانی شامگاه
سهشنبه در نشست با علمای اهل تسنن و تشیع شهرستان الر اظهار داشت :مسئله وحدت در عالم اسالم امری ضروری است
و باید بیشتر مسیرهایی که محور وحدت هستند مورد توجه قرار گیرند.

 قبل از توافق
برجام  ۹هزار
سانتریفیوژ
در کشور کار
میکرد که
اکنون تعداد
آنها به حدود
 ۳الی  ۴هزار
رسیده است
به کشور ما داده نمیشد اما از برخی کشورهای دوست موشک
دریافت کردیم که بعد از مدتی این کمک آنها نیز قطع شد و
مجبور شدیم به سمت ساخت موشک حرکت کنیم و امروز
موشک به نقطه قوت کشور تبدیل شده و تراز دفاعی ایران را
ارتقاء داده است.
الریجانی با اشاره به اینکه اگر ایران در مقابل داعش

چرا مخالفان  FATFپرچمدار شفافسازی رای نمایندگان شدند؟

نماینده مردم شیراز در مجلس با طرح این سوال که چرا مخالفان  FATFپرچمدار
شفافسازی رای نمایندگان شدند ،مدعی شد که طرح این موضوع از سوی نمایندگان
جبهه پایداری در مجلس و کسانی که در دوره قبل مخالف برجام و این دوره مخالف
لوایح چهارگانه هستند ،صورت گرفته است .در حالی که این امر باعث میشود نمایندگان
مالحظاتی را در دادن رأی خود رعایت کنند.
بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :شفافسازی و شفافیت در همه جا امر
پسندیده و الزمی است اما ما به دنبال خروجی و نتیجه مسئله هستیم .مثال شفافیت
در حسابهای مالی و سرمایه افراد یا موضوعی مثل واگذاریها یا حقوق و مزایای
مسئوالن بسیار حائز اهمیت است اما موضوع شفافیت رای نمایندگان علی رغم پوسته
زیبایی که دارد ،خطر جدی به دنبال خواهد داشت .وی افزود :لوایح چهارگانه به عنوان
مقدمات  FATFبهترین مسیر برای شفافسازی است و همه میدانند چه کسانی مخالف

آگهی تجدید مزایده

آن هستند .در حال حاضر تنها سه کشور بسیار عقبمانده به این قرارداد بینالمللی
نپیوستهاند آن هم به این دلیل که یا دیکتاتوری دارند یا سیستم مدیریتیشان ضعیف
است .البته ممکن است این قرارداد بندهایی داشته باشد که میتوانیم آنها را نپذیریم اما
اصل پیوستن به آن موجب شفافیت میشود .این نماینده مجلس با بیان اینکه مخالفان
اصلی  FATFپرچمدار شفافسازی رای نمایندگان شدهاند ،مدعی شد :این اقدام در
آستانه چراغ سبزهایی که برای تصویب لوایح چهارگانه به مجلس داده شده ،انجام
میشود و در واقع آنها میخواهند از این موضوع به عنوان حربهای استفاده کنند یا در
موارد مشابه از این مسئله به عنوان تهدیدی برای رد صالحیت نمایندگان استفاده کنند
که در این صورت نه تنها منفعتی برای مردم ندارد بلکه استقبال نمایندگان مردم را از
آنها میگیرد و باعث میشود آنها مالحظات دیگری را در رای خود لحاظ کنند .پارسایی
با بیان اینکه مردم دستاوردهای برجام و تاثیرات خروج آمریکا از برجام را حس کردهاند،
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داهیانه عمل نمیکرد ،میتوانستند امنیت منطقه را به مخاطره
بیندازند ،ادامه داد :اگر امنیت وجود نداشته باشد نمیتوان کار
اقتصادی کرد ،داشتن امنیت هزینه دارد و ما دشمن را خارج از
مرزها سرکوب کردیم.
نمی توانیم منابع نفتی را رها کنیم
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه برخی از

مشکالت اقتصادی مزمن هستند که باید برطرف شود ،اظهار
داشت :نقدینگی موجود به امورات مختلف ربط دارد و اگر
سیاستی وجود داشته باشد که نقدینگی به سمت صادرات و
تولید هدایت شود اثرگذاری بیشتری دارد ،اینکه منابع نفتی را
رها کنیم امکانپذیر نیست.
الریجانی با بیان اینکه اگر زمینه را برای کارآفرینی نیروهای
تحصیلکرده فراهم کنیم در این دوره سخت میتوانیم تابآوری
کشور را افزایش دهیم ،گفت :ایران عاقلتر از این است که در
برابر تحریک دشمن مقابله به مثل کند ،نگرانی که در جامعه
ایجاد میکند جنبه عقالنی ندارد و میتوان در بدترین شرایط
منابع مالی را به درستی مدیریت کرد ،حل ماجراجویی آمریکا
نیاز به فرمول دارد.
در امور سیاسی باید به وفاق برسیم
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه
داشتن وفاق ملی اهمیت دارد ،در داخل کشور بحثهایی می
شود که طوایف را به جان یکدیگر میاندازد ،اظهار داشت:
در الرستان از گذشته زمینه وفاق وجود داشت و علمای آن
پایههای آن را برقرار کردند ،از نظر سیاسی نیز باید بر روی
اصولی که میتواند برای جامعه مفید باشد وفاق داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه امروز وحدت
بین جریانهای سیاسی و مذهبی الزم است ،خاطر نشان کرد:
باید با داشتن هوشیاری سیاسی مسیر انقالب را به نحو صحیح
ادامه دهیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قبل از انقالب
زمانی که امام(ره) بیانیههایی را صادر میکردند به این نکته
اشاره داشتند که باید تغییر را از خود شروع کنیم ،گفت:
خوشحالیم که حرکتهای خوبی در استان فارس به وجود آمده
و بر اساس گزارشها مسیر رو به پیشرفت وجود دارد ،اخیرا ً
منطقه ویژه اقتصادی الر در مجلس تصویب شد که یک امکان
برای منطقه محسوب میشود و در مجلس آن را به سمت
سرمایهگذاری و صادرات هدایت کردیم.
رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه پروژه دو بانده کردن
جاده جهرم -الر به بندرعباس یک پروژه استراتژیک برای کشور
محسوب میشود که برای آن ردیف بودجه در نظر گرفته
شده است ،عنوان کرد :آقای جعفرپور تالش میکند تا بندر
خشک در منطقه سامان پیدا کند که میتواند این موضوع
موجب تحول منطقه شود ،همچنین راه آهن الر به بندرعباس
یک اقدام مناسب برای کل کشور محسوب میشود به همین
دلیل از رهبری در بودجه سال جاری اذن گرفتیم تا سهم ۱۵
درصدی دولت در فاینانسهای راهآهن را از صندوق توسعه
ملی برداشت کنیم.

ادامه داد :در همان زمان که برجام در مجلس تصویب شد ،گروهی به دنبال این بودند
که چه کسی به برجام رای داده و چه کسی رای نداده است اما آیا اگر رای به برجام به
صورت شفاف انجام میشد ،برجام تصویب میشد؟ طبیعتا اکثر نمایندگان میخواهند
برای پیشبرد اهداف ملی و منطقهای بیشتر در مجلس بمانند و نیازمند تایید صالحیت
در دور بعد هستند.
سخنگوی فراکسیون امید با بیان اینکه اصرار بر شفافسازی رای نمایندگان منافع گروه
اقلیت قدرتمند را تامین میکند ،تصریح کرد :آنها از حربههای مختلف برای پیشبرد اهداف
جناحی خود استفاده میکنند و حاال در آستانه مطرح شدن لوایح چهارگانه کمپین به راه
انداختهاند و مردمفریبی میکنند .در واقع آنها از مطالبه مردم برای شفافسازی برای
تامین منافع خود استفاده میکنند و به بهانه شفافسازی ،شفافیت را ذبح میکنند .در
واقع هدف اصلی آنها از این موضوع کامال مبهم است.

حذف ادارات شهرستانی در مرکز کهگیلویه و بویراحمد مردم را سرگردان کرده است
فرماندار شهرستان بویراحمد حذف برخی ادارت شهرستانی مرکز استان
کهگیلویه و بویراحمد را یک معضل دانست و گفت :ارباب رجوع ادارات
سرگردان شدهاند.
شاهرخ کناری اظهار داشت :هر کدام از دستگاههای اجرایی در شهرستان
بویراحمد اداره ندارند ،مشکل داریم به گونهای که در صورت داشتن اداره
شهرستانی صنعت ،معدن و تجارت اینگونه شاهد بازاری ملتهب نبودیم.
وی عنوان کرد :طبق قانون در صورت نبود اداره شهرستانی در مرکز استان
باید یکی از معاونان آن سازمان یا اداره کل در محلی مشخص با سر در
مشخص به عنوان نماینده شهرستان مرکز استان انجام وظیفه کند تا ارباب
رجوع سرگردان نباشد.
کناری با تاکید بر اینکه در این زمینه مکاتبات الزم با برخی دستگاههای
اجرایی انجام شده است ،ادامه داد :انتظار میرود مدیران نسبت به راه
اندازی نمایندگی شهرستانی و یا مشخص کردن معاونت مشخص اقدام
کنند تا سبب رضایت مردم شود.
نماینده عالی دولت در شهرستان بویراحمد افزود :از  540روستای این
شهرستان  223روستا دارای دهیاری بوده که برای عمران و آبادی آنها از
محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده یک میلیارد و  870میلیون تومان اعتبار
اختصاص یافته است.
کناری ادامه داد :از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده برای روستاهای
فاقد دهیاری از جمله چشمه چنار ،مرد خدا و دره ماری بابکان ،نطرآباد
چیتاب ،پل شهید ایزدپناه لوداب ،تل خالی کاکان ،جدول غوره مختار،

محمدآباد نرگاه ،نسه الله داد تنگ تامرادی اعتبار گذاشتیم.
وی بیان کرد :احداث  11مدرسه در قالب  29کالس درس با زیربنای 3
هزار و  625متر مربع و با اعتباری افزونبر  2میلیارد و  846میلیون تومان،
آسفالت محوطه  15مدرسه با  400میلیون تومان اعتبار و استاندارد سازی
سیستم گرمایشی  35مدرسه در شهرستان بویراحمد انجام شده است .

