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اخبار کوتاه

اصالح ایرادات شورای نگهبان در بهارستان

پیام مقام معظم رهبری به بیست و هفتمین اجالس سراسری نماز

مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

آیتاهلل خامنهای در پیام به بیست و هفتمین اجالس سراسری نماز ،این اجالس
ساالنه را نشانه حقگزاری در برابر فریضه نماز خواندند و درباره اهمیت نماز افزودند:
نماز آنجا که با خشــوع و حضور گزارده شــود جامعه را به صالح و سداد در زبان و
عمل می کشاند و اعتال میبخشد.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به بیست و هفتمین اجالس سراسری نماز که در
اســتان سمنان برگزار شد و آیتاهلل شاهچراغی نماینده ولیفقیه در این استان ،آن
را قرائت کرد به این شرح است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
اجالس ســاالنه نماز از سویی نشــانه حقگزاری در برابر فریضهای است که می
توانــد بر همه اعمال و فرایض دیگر ،روح بدمد و آنها را کارآمد کند« :إن ُق ِبلَت ُقب َِل
ماسِ ــواها» و از سوی دیگر خدمت بزرگی اســت به آنان که حقِّ این هدیه الهی را
ندانسته و در آن سهلانگاری می کنند.
نماز آنگاه که با خشــوع و حضور گزارده شود جامعه را به صالح و سداد در زبان
و عمل می کشاند و اعتالء می بخشد.
بخش مهمــی از گرفتاریها و آلودگیهای ما بر اثــر نپرداختن به این حقیقت
هشداردهنده است .از این رو ترویج نماز با هم ه شیوههای اثرگذار ،در شمار وظایف
بزرگی اســت که همه باید بدان اهتمام ورزیم و شــما دستاندرکاران این اجالس
بویژه عالم مجاهد جناب حجةاالســام آقای قرائتــی بحمداهلل در این راه از توفیق
الهی بهرهمند شدهاید.
آموزش و پرورش می تواند در این عرصه از اثرگذارترینها باشد.
مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان؛ این برترین تضمین برای سالمتی
آینده جامعه است».

استیضاح ظریف منتفی شد

یک عضو هیات رییســه مجلس شورای اسالمی گفت که باتوجه به پس گرفتن
امضاهای تعدادی از متقاضیان ،استیضاح وزیر خارجه منتفی شد.
علیرضا رحیمی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :استیضاح آقای ظریف  ۲۴امضاء
داشــت که اکنون تعداد امضاها به  ۹نفر رسیده است .طبق آییننامه وقتی امضاها
کمتر از  ۱۰نفر باشد از حد نصاب افتاده و منتفی است.
وی با این توضیح که دیگر اســتیضاح ظریف رســمیت نــدارد ،تاکید کرد :در
آییننامــه موضوعی به نام انصراف از پس گرفتن امضاء نداریم اگر کســی امضایش
را پس گرفته باشــد نمیتواند بعدا بگوید کــه مجددا میخواهد پای همان تقاضای
استیضاح را امضاء کند.

جنبش دانشجویی مبارزه روشنگرانه بااستکبار را زنده
نگه می دارد
وزیر اطالعات در پیامی به مناسبت روز دانشجو گفت :جنبش دانشجویی در مسیر
مبارزه روشنگرانه با استکبار جهانی و رژیم سفاک ستم شاهی را با نثار خون پاک
خود ترسیم کرده اند ،زنده نگه خواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت اطالعات ،حجت االســام والمســلمین
سیدمحمود علوی در این پیام اظهار داشت :یقیناً روز پرافتخار و حماسه آفرین
 16آذر در صفحــات تاریخ مبارزات حق طلبانه دانشــجویان آزادی خواه ،ظلم
ســتیز و مؤمن و در یــاد ملّت قهرمان ایران ماندگار بــوده و یاد آنان که چون
فروغی درخشــان نقش بی بدیل جنبش دانشجویی در مسیر مبارزه روشنگرانه
با اســتکبار جهانی و رژیم سفاک ستم شــاهی را با نثار خون پاک خود ترسیم
کرده اند ،زنده نگه خواهد داشــت .وزیر اطالعات در این پیام یادآور شد :بینش
خردمندانه دانشــجویان برومند این سرزمین ریشــه در تاریخ داشته و همواره
این قشــر آگاه آنی از مبارزه بی امان با دشمنان دین و کشور غافل نبوده اند و
گواه این مدعا ،تقدیم شــهدای واالمقــام در عرصه های گوناگون دفاع از ارزش
های واالی انقالب اســامی و شکوفایی در گســتره علم و فناوری می باشد که
زنجیرهای وابســتگی را یکی پس از دیگری گسســته است .علوی در این پیام
تاکید کرد :این جانب رجاء واثق دارم که دانشــجویان عزیز با هوشیاری و درک
صحیح از شــرایط در تداوم آرمان های امام راحل (ره) همچنان ثابت قدم بوده
و رهنمودهای خردمندانــه مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه
ای(مدظله العالی) را نصب العین آینده فروزان خود قرار خواهند داد و همچنان
در سنگر علم و دانش خواهند درخشید.

تذکر نماینده اهواز درباره مطالبات کارگران
هفتتپه و فوالد اهواز

نماینده اهــواز در مجلس اعتراضات کارگران هفتتپه و فوالد خوزســتان را به
حق دانست .به گزارش ایسنا ،علی ساری در جلسه دیروزمجلس شورای اسالمی در
خصوص وضعیت آب شرب مردم اهواز ،کارون ،باوی و حمیدیه در تذکری خطاب به
وزیر نیرو گفت :مدت زیادی اســت که به دلیل اشکال در مسیر آب غدیر اهواز ،آب
قســمتهای اعظمی از شهرستانها و روستاها قطع ،کمفشار و بیکیفیت میباشد.
انتظار میرود که مسئوالن وزارت نیرو در این خصوص پاسخگویی مناسب و خیلی
ســریع داشته باشــند .نماینده اهواز افزود :به دولت در خصوص جمعاوری آبهای
ســطحی در اهواز تذکر میدهم .این مسئلهای اســت که عمدتا بین وزارت نیرو و
شــهرداری کماکان مطرح است با توجه به اینکه شهرســتانهای باوی و حمیدیه
فاقد سیستم جمعاوری آبهای ســطحی میباشد ،لذا انتظار میرود دولت در این
خصــوص برنامهریزی و تامین اعتبار نماید .این عضو کمیســیون اجتماعی مجلس
اعتراضات کارگران هفتتپه و فوالد خوزســتان را به حق دانســت و گفت :وزیران
مربوطه با عدم شــرکت در این جلســات ،اعتراضات آنها را به خوراک رســانهها و
شبکههای خارجی تبدیل کردهاند.

استعفای نمایندگان اصفهان در اعتراض به بودجه
آب استان

یک عضو مجمع نمایندگان اصفهان از اســتعفای نمایندگان این استان خبر داد
و گفت که این اقدام در اعتراض به حذف بودجه مربوط به آب استان اصفهان انجام
شــده است .حجت االسالم سید ناصر موســوی الرگانی در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :نمایندگان استان اصفهان در نامهای به صورت دسته جمعی به آقای الریجانی
دالیل اســتعفای خود را مطرح کردند .وی توضیح داد :دلیل استعفا وعدههای آقای
روحانی به مردم اســتان اصفهان و تبلیغات انتخاباتی در ســالهای  ۹۲و  ۹۶برای
جاری شــدن آب بود که هیچ قدمی برای آب اســتان اصفهان و احیای زاینده رود
برداشــته نشده است .از آن طرف پروژههایی که از قبل در دستور کار بوده و ردیف
در بودجه داشــتند را حذف کردند .نماینده فالورجان یادآور شد :این آبی بوده که
صرفا برای آشامیدن مردم استان اصفهان صرف میشده و هیچ ارتباطی با کشاورزی
و مسائل ســایر صنایع و کارهای تولیدی ندارد .موسوی الرگانی مجددا تاکید کرد:
ما به دلیل وعدههــای رئیس جمهور به مردم اصفهان و حذف ردیفهای بودجهای
مربوط به استان اصفهان استعفا دادیم.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش تقدیم هیات رئیسه
مجلس شد

یک عضو هیات رئیســه مجلس شورای اسالمی گفت که استیضاح وزیر آموزش
و پرورش با وجود  20امضاء و در  32محور تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.
علی اصغر یوســف نــژاد در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :حــدود  20نماینده
مجلس طرح اســتیضاح آقای بطحائی وزیر آموزش و پرورش را در  32محور تقدیم
هیات رئیســه مجلس کردند و هیات رئیسه این استیضاح را برای بررسی بیشتر به
کمیسیون مربوطه ارجاع کرده است.

مشایی در دادگاه تجدید نظر حاضر نشد

جلســه دادگاه تجدیدنظر اسفندیار رحیم مشــایی با وجود اعالم قبلی و ابالغ
وقت ،بدون حضور وی برگزار شــد .به گزارش فارس ،جلســه دادگاه تجدیدنظر
اســفندیار رحیم مشــایی رئیس دفتر رئیس جمهور ســابق دیروز در شعبه 36
تجدیدنظر دادگاه انقالب به ریاســت قاضی زرگر و مستشاران شعبه برگزار شد.
با وجود اعالم قبلی و ابالغ وقت دادگاه ،متهم پرونده از حضور در جلســه محکمه
خودداری کرد اما وکالی وی در این جلســه حضــور یافتند و به دفاع از اتهامات
مشــایی پرداختند .پس از اظهــارات وکالی متهم و ادعای آنها مبنی بر ســابقه
مطلوب رحیم مشایی در دفاع از نظام جمهوری اسالمی ،قاضی زرگر طی سخنان
کوتاهی خطاب به وکالی متهم گفت :همکاری امری یک طرفه نیست و باید همه
طرفها در این امر معاونت داشته باشند؛ فردی که در نظام اسالمی زندگی میکند
بــرای همکاری با نظام تکلیف و وظیفهای مضاعــف دارد اما وقتی در مقابل نظام
میایســتد و یک حکم قانونی را آتش میزند این برای هرکســی که وجدان دارد
آشکار میکند که مسئله چیز دیگری است و همکاری نیست بلکه درگیری است و
این درگیری باعث کشمکش میشود .قاضی زرگر پس از استماع دفاعیات وکالی
متهــم و ارائه الیحه دفاعیه اعالم کرد :با توجه به اظهارات وکالی متهم و دریافت
الیحه دفاعیه ختم جلســه را اعالم میکنیم و امیدواریم که در وقت مقتضی حکم
الزم صادر شود.

گروه سیاسی :الیحه  CFTکه مهمترین الیحه از لوایح
چهارگانه مربوط به  FATFاست ،یک روز حساس دیگر را
پشت سر گذاشت .نمایندگان مجلس دیروز بخشی از ایرادات
شورای نگهبان به الیحه  CFTرا پذیرفتند و نسبت به رفع
آن ایرادات و تصویب الیحه اقدام کردند؛ نمایندگان در عین
حال ،بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان را نپذیرفتند،
بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و آن را برای بررسی بیشتر
به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند .مجلس بدین
ترتیب کار خود را در قبال جنجالیترین الیحه  FATFانجام
داد و حاال رشته حیات این الیحه ،همزمان در دستان شورای
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به گزارش مردم ساالری آنالین ،حشمت اهلل فالحتپیشه،
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس،
گفت کــه با «اجماع افرادی از مجمع تشــخیص مصلحت
نظام و شورای نگهبان» ایرادات شورای نگهبان درباره الیحه
 CFTرفع شده است.
حاصل کار نمایندگان این شد که آنها با برطرف کردن
بخشی از ایرادات شورای نگهبان ،مصوبه جدید خود را جهت
تأیید به شورای نگهبان فرستادند و در بخشی از الیحه ،بر نظر
قبلی خود اصرار کرده و آن را به مجمع تشــخیص مصلحت
نظام ارســال کردند .گرچه تعداد زیادی از نمایندگان اصرار
دارند که در مورد بخش نخست ،ایرادات شورای نگهبان رفع
شده ،اما با توجه با سابقه شورای نگهبان در مورد این الیحه،
بعید نیست که مجددا ً این شورا ،آن را مغایر با شرع و قانون
اساسی تشخیص دهد .دفعه پیش ،شورای نگهبان درست در
روز  13آبان و در اولین روز اعمال دور دوم تحریمهای آمریکا،
مخالفت خود با الیحه  CFTرا علنی ساخت.
در صورتی کــه الیحه  CFTدر ایران تصویب نشــود،
( FATFیا گروه ویژه اقدام مالی) ممکن است مجددا ً ایران را
به فهرست سیاه خود واردکند .ورود مجدد ایران به فهرست
سیاه  FATFباعث خواهد شد تا در ارتباطات مالی و بانکی
ایران با دنیا ،حتی با کشــورهای بهظاهر دوست نظیر چین
و روســیه ،اختالالت اساسی ایجاد شــود و بانکهای ایران
هرچه بیشتر منزوی شوند .بسیاری از مقامات دولتی تاکنون
به این موضوع اشــاره کردهاند .بــا توجه به اهمیت تصویب
الیحــه  CFTدر مقطع فعلی ،عده زیادی رد آن را یک نوع
«خودتحریمی» برای کشور قلمداد میکنند.
مجلــس ،علیرغم مخالفــت جدی نماینــدگان جبهه
پایداری ،تا اینجای کار وظیفه خود را در قبال تصویب الیحه
 CFTانجــام داده و در ادامه این شــورای نگهبان و مجمع
تشــخیص مصلحت نظام هستند که در مورد سرنوشت این
الیحه تصمیم میگیرند .در صورتی که شورای نگهبان مجددا ً
الیحــه  CFTرا رد کند ،احتماالً نمایندگان بر تمام مصوبه
خود تأکید و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال
خواهند کرد .با این حال ،هنوز نظر شورای نگهبان در مورد
اقدام مجلس مشخص نیســت و باید دید که این شورا چه
تصمیمی میگیرد.
اصالحیه  CFTدر مجلس

براســاس اصالحیه مجلس در ماده واحده الیحه الحاق
ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به دولت

مجلس مجددا  CFTرا تایید کرد

جمهوری اســامی ایران اجازه داده میشــود کنوانسیون
بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریســم مشتمل بر یک
مقدمه ۲۸ ،ماده و یک پیوست را با اعالم شروط زیر پذیرفته
و ســند ذیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اســناد
تودیع کند.
براین اساس ،دولت موظف است  ۶ماه پس از تودیع سند
الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد ،وضعیت تعامل با گروه
ویژه اقدام مالی به ویژه مســال ه خارج شدن قطعی ایران از
لیســت دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و
عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانســیون را مورد
تجدید نظر قرار دهد.
در شروط این الیحه آمده است:
مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی
الزمالرعایه نمیباشد

باتوجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره  ۶/۵۰مورخ
 ۲۴اکتبر  ۱۹۹۵که در مقدمه کنوانســیون منعکس شده
اســت و «تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با
توجه ویژه به مردمان تحت سلطه؛ استعماری و هر نوع سلطه
بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تاکید قرار میدهد ،شورای
عالی امنیت ملی ایران مصادیق افراد ،گروهها و سازمانهای
تروریســتی مندرج در جزء ب بند  ۱ماده  ۲کنوانسیون را
تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابالغ خواهد
کرد .مفاد ماده  ۶کنوانســیون نمیتواند این حق مصرح در
مقدمه کنوانسیون را محدود کند.
دولت ایران به موجب جزء الف بند  ۲ماده  ۲کنوانسیون
اعالم میکند که مفاد آن دسته از کنوانسیونها و تشریفات
(پروتکلهای) مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت
آنها در نیامده اســت به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی
میکند و الزام آور شــدن مفاد ماده  ۲۳در خصوص اصالح
فهرســت موافقتنامههای منضم به کنوانسیون برای ایران
منوط به رعایت اصول  ۷۷و  ۱۲۵قانون اساسی ایران است.
حل اختالف موضوع بنــد  ۱ماده  ۲۴در خصوص ارجاع

به داوری و یا دیوان بینالمللی دادگستری کنوانسیون برای
ایران الزمالرعایه نمیباشــد .دولت میتواند در مواردی که
ارجاع به داوری هنگام بروز اختالفات به مصلحت باشــد با
رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.
الحاق ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری
ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
صالحیت مقرر در بند  ۵ماده  ۹کنوانسیون برای کمیته
بینالمللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر
دوستانهای که ایران به آنها ملحق شده پذیرفته میشود.
دولت ایران دربارهی بند  ۴ماده  ۱۱کنوانسیون ،موضوع
اســترداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب
خود عمل خواهد کرد.
نمایندگان مجلس با  ۱۲۵رای موافق ۵۹ ،مخالف و  ۶رای
ممتنع از مجموع  ۲۰۶نماینده حاضر با اصالح این بند برای
تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
در ادامه جلســه علنی  ،مجلس با  ۱۳۴رای موافق۵۸ ،
رای مخالــف و  ۹رای ممتنع از مجموع  ۲۰۸نماینده حاضر
بر مصوبه قبلی خود در خصوص جز ب بند  ۱ماده  ، ۲ماده
۷و بندهــای آن ،بند  ۶ماده  ،۹اطالق اســترداد در بندهای
ماده  ، ۱۱بند  ۲ماده  ، ۱۲ماده  ۱۵و ماده  ۱۷اصرار ورزید.
بر این اســاس ،بخشــی از این الیحه مجددا به شورای
نگهبان ارجاع میشــود و بخش دیگــری که مجلس بر آن
اصرار کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
تالش ناکام برخی از والییها برای آبستراکسیون

اما همانطور که مطرح شد دیروز بررسی مجدد این الیحه
حاشیه ساز بود .تعدادی از اعضای فراکسیون والیی مجلس
شــورای اســامی در زمان رایگیری برای ایرادات شورای
نگهبان به الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین
مالی تروریســم ( )cftتالش کردنــد که با خروج از مجلس
شورای اسالمی زمان رایگیری را مختل کنند که تالش آنها
ناکام ماند.
به گزارش ایســنا ،محمد دهقان نایب رییس فراکسیون

والیی به عنوان مخالف و شهروز برزگر عضو فراکسیون امید
به عنــوان موافق به ارائهی دالیل مخالفت و موافقتشــان
پرداختند.
بخشــی از صحبتهای دهقان مبنی بــر اینکه مصوبه
کمیسیون دارای ایراد است به آن دلیل که کمیسیون نصاب
الزم را برای رایگیری نداشت با اخطار اصل  ۷۵فالحتپیشه
رییس کمیسیون امنیت ملی مواجه شد که او بر قانونی بودن
نظر کمیسیون تاکید کرد.
تذکر و اخطارهای متعددی داده شد که در پاسخ به یکی
از این اخطارها رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که
مقام رهبری مخالف بررسی الیحه  CFTدر مجلس شورای
اسالمی نیست.
بعــد از این صحبت باز هم تعــدادی دیگر از نمایندگان
تذکر دادند که تذکر قاضیپــور نماینده ارومیه دقایقی جو
مجلس شورای اسالمی را متشنج کرد .این نماینده مجلس
در تذکرش گفت ملت بدانند چه کســانی و چه مردانی در
مجلس شورای اسالمی شجاع و چه کسانی ضعیف و ترسو
هستند.
در زمانــی کــه قاضیپور ایــن تذکر را داد تعــدادی از
نمایندگان به نشانه اعتراض دو  -دو کرده و خواستار پاسخ و
بیان تذکر شدند که پروانه مافی و مسعود پزشکیان دو عضو
فراکســیون امید با استناد به ماده  ۷۵آییننامه به قاضیپور
پاسخ دادند.
پزشکیان در بخشی از پاسخ خود به تذکر قاضیپور گفت:
ترسو کسانی هستند که در این مملکت زندگی میکنند .فقر،
بدبختی و گرسنگی به وجود میآید خود را به کوچه علیچپ
میزنند و از فقر و گرسنگی دفاع میکنند.
این صحبتهای پزشکیان باعث شد که ذوالنور به نشانه
اعتراض در جایگاه هیات رییســه قرار گیرد .او تالش کرد از
تریبون رییس مجلس شورای اسالمی استفاده کند و به بیان
اظهاراتی پرداخت که رییس مجلس شورای اسالمی او را کنار
زد و اجازه نداد که او سخن بگوید.
ذوالنور کنار صندلی پزشکیان رفت و شروع به بحث با او
کرد که با حضور پرتعداد نمایندگان این جمع متفرق شــد.
رییس مجلس شورای اسالمی بالفاصله سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی را برای ارائه توضیحات پشــت تریبون خواند و
بعد از آن از نمایندگان خواست که رای خود را به اصالحیه
کمیسیون بیان کنند.
در این هنگام تعدادی از نمایندگان عمدتا از فراکســیون
والیی یعنی پژمانفر ،آزادیخــواه ،ابطحی ،دهقان ،زاهدی،
حاجیدلیگانی و کریمی قدوســی میخواستند از مجلس
شورای اسالمی خارج شــوند که رییس مجلس تاکید کرد
که کســی نباید از مجلس بیرون رود چون مجلس در حال
رایگیری است این کار درست نیست اجازه خروج نداریم.
با این صحبتهای رییس مجلس شورای اسالمی برخی
نمایندگان کنار در ایســتاده و قصد داشتند رای ندهند که
هیات رییســه از نمایندگان خواســت بر صندلیهای خود
نشسته و رایشان را اعالم کنند.
در نهایت نمایندگان به مصوبه کمیسیون امنیت ملی رای
مثبت دادند .

س جمهور:
رئی 

آمریکاییها هر روز از طرق مختلف پیام مذاکره میدهند
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید تهدیدات و معضالت
دوران تحریــم را بــه فرصت تبدیــل کنیم ،بــه پیامها و
درخواستهای آمریکا از طرق مختلف برای مذاکره خبر داد
و تاکید کرد :دولت هیچ چیزی پشت پرده ندارد ،تصمیمات
مهم سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی مطرح و با
رهبر معظم انقالب هماهنگ میشود.
حجتاالســام والمسلمین دکتر حســن روحانی عصر
چهارشنبه در جلسه شــورای اداری استان سمنان با تقدیر
از حضور پرشــور و اجتماع شــکوهمند مردم این استان در
اســتقبال از دولتمردان ،گفت :حضور پرشور مردم ،نمایش
پشتیبانی آنها از نظام است و اینطور نیست که مردم بخاطر
یک شخص یا دولت اجتماع کنند.
رئیس جمهور حضور مــردم و اجتماع آنان را به معنای
واقعی کلمه دشمنشکن دانست و گفت :همانطور که پیش
از این اشاره کردهام ،هنگامی که دیپلماتهای ما در مذاکرات

بودند ،حضور پرشور مردم اصفهان در استقبال از کاروان تدبیر
و امید باعث شــد تا وزیر خارجه آمریکا به یکی از مسئوالن
مذاکره کننده ما بگوید که ما این حضور پرشور را دیدیم و در
حقیقت این حضور مردم ،بسیار تأثیرگذار است.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت اگر قدرت و مشروعیتی
دارد ناشی از رأی مردم است ،که پای صندوق آمدند ،اظهار
داشت :آراء مردم صندلی مسئولیت را برای مسئوالن کشور
ساخته است.
دکتر روحانی با اشــاره به اینکه در تاریخ ایران ،هیچگاه
نبوده که مردم همه کاره باشــند و پای صندوق آراء بروند،
گفت :در گذشته ایران ،وکیل هر منطقه از قبل مشخص بود
و هیچکس با رأی مردم قدرت را در اختیار نداشت ،اما امروز
حاکمیت توسط مردم اداره میشود.
دکتــر روحانی با تأکید بر اینکه در شــرایط تحریم باید
تهدیــدات و معضالت را به فرصت تبدیل کنیم ،افزود :البته

این کار آسانی نیست و از پیچیدهترین اقدامات استراتژیک
جهانی بشــمار مــیرود اما معتقدم ملت ایران قادر اســت
تهدیدات را به فرصت تبدیل کند.
رئیس جمهور اظهار داشت :البته میتوانیم راه دیگری را
انتخاب کرده و به آمریکا پاسخ مثبت دهیم ،اما در آن شرایط
دیگر عزت،استقالل ،مردمساالری و ایرانی با عظمت وجود
نخواهد داشت.
دکتر روحانی ادامه داد :آمریکاییها بسیار عالقمندند که
این شرایط بوجود آید و هر روز از طرق مختلف پیام مذاکره
میدهند و این در حالی است که انتخاب با مردم است و ملت
ما در طول ســالهای نهضت اسالمی همواره برای استقالل
خود تالش کرده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز باید در سایه تالش این
لحظات تاریخی را به فرصت تاریخی ملت ایران مبدل کنیم،
ادامه داد :امروز حتماً فرصتها برای صادرات کشــور بهتر و

بیشتر اســت و صادرکنندگان میتوانند سادهتر و پرسودتر
کاالی خود را صادر کنند ،اما باید شرایط را در نظر گرفته و
ارز را به درستی وارد کنند.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی دولت
در تنظیم بودجه کاهش فشار از طبقات محروم جامعه است،
گفت :تالش ما این اســت که در ســال آینده اجازه ندهیم
قیمت کاالهای اساسی افزایش یابد.
دکتر روحانی در ادامه با اشاره به اینکه اعطای سبدهای
حمایتی برای کمک به مردم در مسیر عبور از مشکالت است،
گفت :این به معنی آن نیست که در سیاست خارجی تالشی
نمیکنیم و با دنیا قهر کردهایم .رئیس جمهور افزود :حتی اگر
آمریکا هم در برابر حق سر فرود بیاورد و تسلیم حق بشود با
او هم مذاکره میکنیم .همانطور که پیش از این در برجام و
پس از آن صحبت کردیم و امروز هم اگر شرایط آن مناسب
شود ،ممکن است صحبت کنیم.

کواکبیان در نشست عمومی دور دوم بررسی مشکالت منطقه  18در مسجد امام حسن مجتبی(ع):

امیدواریم شهردار جدید با تمام وجود در خدمت مردم به ویژه مناطق محروم تهران باشد
مجلس مرکز انحصاری قانونگذاری کشور است

دور دوم نشســت بررسی و رفع مشکالت
مناطق ٢٢گانه تهران در مســجد امام حسن
مجتبی (ع) منطقه  18تهران با حضور مردم
اين منطقه ،اعضای شــوراياریها ،افشــين
حبيبزاده عضو شورای اسالمی شهر تهران،
پروانــه مافی و عليرضا محجــوب نمايندگان
مــردم تهران در مجلس شــورای اســامی،
عيســی فرهادی فرماندار تهران ،آرام معاون
عمرانی شورای شهر و همچنين سيد محمد
فياض شهردار منطقه  18برگزار شد.
در ايــن نشســت که بــا پيگيــری دکتر
مصطفــی کواکبيان و با حمايــت فرمانداری
تهران تشــکيل میشــود مــردم و اعضای
شــوراياریها از مشــکالت باقیﻣﺎنده و حل
نشده و مســائل جديد پيش آمده در منطقه
 18گفتند و مســئولين اجرايی گزارشــی از
اقدامات انجام شده ارائه کردند.
در ابتــدا دبيران کارگروههای شــوراياری
منطقه  18گزارشــی از وضعيت فعلی منطقه
ارائه کردند و به جهت رفع برخی مشــکالت
قديمــی منطقه  18از جمله مشــکل اراضی
تقــی آبــاد از نمايندگان مردم و مســئولين
پيگير جلســات مناطق ٢٢گانه تهران تقدير
و تشکر نمودند.
بافتهای فرسوده و عدم همکاری بانکها
در پرداخــت تســهيالت جهت نوســازی و
بهسازی اين بافتها ،مشکالت ناشی از اراضی
باقيمانده از انتقال خط راه آهن به زير زمين،
عدم وجود مترو در منطقه  18با وجود تمايل
مردم برای اســتفاده از حمل و نقل عمومی،
کمبود ســرانههای ورزشی و فرهنگی ،تنگی
برخــی معابــر و گذرهای اصلی شــهری در
منطقه ،قيمت باﻻی آرامستانها و مشکالت
ســندهای اوقافی و پرداختهــای نامتعارف
اوقاف از مردم از جمله مشکالت مطرح شده
توسط دبيران کارگروههای شوراياری منطقه
 18بود.

در ادامــه اين نشســت عيســی فرهادی
فرماندار تهران گفت :در جلســاتی که ســال
گذشــته در منطقه  18با اهالی برگزار شد از
هــر محله يک نفر به عنــوان نماينده و عضو
شــوراياری در فرمانداری حضور پيدا کردند
و با حضور نمايندگان دســتگاههای اجرايی
مشکالت اين منطقه بررسی شد و نهايتا پس
از تشکيل دبيرخانه بررسی مشکالت مناطق
تهران  19مصوبه تنها برای منطقه  18در اين
جلسه داشتيم.
وی افــزود :تاکنــون از ايــن  19مصوبه
 12مــورد انجــام شــده و  ٧مــورد نيز در
حال پيگيری اســت.کار جديدی که در اين
ديدارهای مردمی انجام میشود اين است که
يکشــنبههای آخر هر ماه جلسهای با حضور
نمايندگان مردم  20منطقه شــهر تهران در
فرمانداری اين شــهر با حضــور نمايندگان
دستگاههای مختلف برگزار میشود و تمامی
مشــکالت و همچنين مصوبــات قبلی مورد
بررسی قرار میگيرد.
فرهادی ادامــه داد :قطعا تا ســال آينده
برگزاری اين جلسات میتواند منشأ خير برای
تمامی مناطق تهران باشــد و در جهت حل
مشکالت آنها گامهای مؤثری برداشته شود.
فرمانــدار تهــران در بخــش ديگــری از
صحبتهای خــود ضمن تقدير از شــهردار
منطقــه  18گفت :آقای فياض با دلســوزی
و پيگيــری به عنــوان دو خصيصهای که در
ايشــان میتوان يافت تمامی مشکالت شما
شــهروندان را پيگيــری میکنــد از اين رو
ﻣﯽتوان اين انتظار را داشت که به زودی و در
پی  19مصوبهای که برای اين منطقه داشته
ايم ،مشکالت شهروندان حل و فصل شود.
فرهادی از غالمحسين آرام ،معاون عمرانی
خود ،نيز که مسئوليت دبيرخانه جلسات حل
مشکالت اهالی مناطق تهران را برعهده دارد،
برای پيگيریها و تشکيل جلسات مکرر برای

حل مشکالت شهروندان قدردانی کرد.
سپس آرام ،معاون فنی عمرانی فرمانداری
تهــران گفت :يکی از مســائلی کــه مطالبه
مردم منطقه بود و باﻻخره به سرانجام رسيد
تعطيلی معادن شــن و ماســه در منطقه 18
است که با پييگيریهای انجام شده طی اين
جلسات صورت گرفت.
وی افزود :برخی مســائل مطرح شده در
جلسات مناطق ٢٢گانه تهران نياز به پيگيری
در ســطح اســتانی و ملی دارد که با کمک
نمايندگان مجلس شــورای اسالمی در حال
رسيدگی و برگزاری جلسات مربوط هستيم.
در ادامه اين نشست مردمی فياض شهردار
منطقه  18طی ســخنانی گفت :از مصوباتی
که درخصوص حل مشکالت مردم منطقه 18
در ديدارهای فرماندار ،اعضای شــورای شهر
تهران و نمايندگان مــردم تهران در مجلس
شورای اسالمی وجود داشت ،حدود  19مورد
مصوبه داشتيم که بســياری از آنها به نتيجه
رسيده و تعدادی نيز در حال پيگيری است تا
به نتيجه نهايی برسد.
وی افــزود :بزرگــراه شــهيد بروجردی
پروژهای بــود که در خالل ايــن مصوبات از
حالت توقف خارج شــد و پــس از برگزاری
جلســه در فرمانداری تهران با پيگيری آقای
حبيب زاده از اعضای شــورای شــهر تهران
اعتبارات مــورد نياز آن تاميــن و امروز اين
پروژه در حال اجرا است.
وی ادامــه داد :بزرگراه شــهيد بروجردی
پــروژهای بزرگ اســت که با اجــرای آن در
منطقه  18امتداد جاده ساوه از بنبست خارج
خواهد شد .فاز نخست اين پروژه اواسط سال
آينده به پايان میرســد و در حال حاضر نيز
اين پروژه از چند جبهه در حال انجام است.
شهردار منطقه  18با اشاره به اجرای طرح
نيلوفری کــه بر روی زمينههای آزاد شــده
ناشی از انتقال خط آهن تهران ـ تبريز به زير

زمين در منطقه  18است ،گفت :خوشبختانه
اين پروژه نيز آغاز شده و در حال انجام است.
در مديريتها برای تعيين تکليف اين زمينها
اختالف نظرهايی وجود داشت که اميدواريم
با همــکاری ميان شــهرداری و راهآهن اين
پروژه به بهترين شکل ممکن اجرايی شود.
وی با اشــاره بــه تحقق نيافتن ســاخت
مدرسه در محله نوروزآباد و همچنين ساخت
درمانگاه در محله شادآباد تاکيد کرد :اين دو
پروژه جزء رزومه منفی ما محســوب میشود
اما اميدواريم با برگزاری جلســات مشــترک
ميان فرمانداری ،شــهرداری و دســتگاههای
ذیربــط نهايتا بتوانيم ايــن دو مصوبه را نيز
برای شهروندان منطقه  18محقق کنيم.
فياض تاکيــد کرد :در منطقــه  18همه
کدپروژههــای تعريف شــده در حال حاضر
در مرحله پيشــرفت فيزيکی هســتند به جز
پروژه شــادآباد که با عنوان کاوشــکده از آن
ياد میشود که متاســفانه اين پروژه متوقف
شده اســت اما به شهروندان اين منطقه قول
میدهيم ساير پروژهها تا ارديبهشت ماه سال
 1398به اتمام برســند و از شورای اسالمی
شهر تهران نيز درخواست میکنيم رديفهای

جديدی مطابــق با نياز ايــن منطقه تعريف
کنند.
وی ادامه داد :ما با تراکم فروشی مخالفيم
و قطعا مخالفيم که شــهر به صورت بیرويه
گسترش پيدا کند اما با تصويب طرح تفصيلی
جديد برای نوسازی زمينهای کوچک در اين
منطقه با مشــکل مواجه میشويم لذا بايد به
اين منطقه کمک شــود تا شهروندان بتوانند
طبقات تشــويقی را به عنوان کمک دريافت
کننــد.در بحــث کمــک ســاير ارگانها به
شهرداری تهران جای قدردانی وجود دارد.در
حال حاضر سازمان فنی مهندسی شهرداری
در منطقه  ،18شــش پروژه دارد که يکی از
آنها احداث کندروهای اتوبان آزادگان اســت
که احــداث اين کندروها موجب خروج محله
يافتآباد از بن بســت خواهد شــد .شهردار
منطقه  18با اشــاره به صورتجلسه شهرداری
ايــن منطقه با معاون حملونقل شــهرداری
تهران درخصوص احداث مترو گفت :معاونت
حمل ونقل شهرداری تهران پذيرفته است در
صورتی که مطالعات جواب دهد و نياز باشــد
خط  ٣ﻣﺗرو تا ميدان الغدير ادامه پيدا کند.
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