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 جنیدی:

الیحه پالرمو به کمیسیون های مجمع تشخیص ارجاع 
شد

معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه الیحه پالرمو برای رفع برخی 
ابهامات به کمیسیون های تخصصی سیاسی امنیتی و حقوقی قضایی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، گفت: تصویب این الیحه 

در مجموع به مصلحت کشور است.
به گزارش ایرنا، الیحه پالرمو روز گذشته )شنبه( در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در این نشست لعیا جنیدی معاون حقوقی 
رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی و اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هم 
حضور داشتند. براساس این گزارش اعضای مجمع در نهایت به جمع بندی نرسیدند 

و مصوبه خاصی در این زمینه نداشتند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت وگویی با خبرنگار سیاسی 
ایرنا به همین منظور اظهارداشت: این الیحه به دلیل بحث هایی که مطرح و ابهاماتی 
که از سوی برخی اعضا ایجاد شد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی 
خود مجمع یعنی کمیسیون های سیاسی - امنیتی و حقوقی - قضایی ارجاع داده 

شده است.
به گفته وی، قرار شد این کمیسیون های تخصصی گزارش خود را تا هفته آینده 
ارائه کنند و الیحه پالرمو شنبه آینده دوباره در صحن مجمع تشخیص مصلحت 

نظام بررسی شود.
جنیدی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه بعدی هم حضور خواهد داشت یا 
نه، گفت: معموال از ما برای حضور در این جلسه دعوت می شود و اگر برای نشست 

شنبه هفته آینده هم دعوت انجام شود، حضور خواهم یافت.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت سخت پیگیر موضوع است و 
درخواست تسریع هم دارد، گفت: برای همین بررسی الیحه در دستور کار مجمع 
تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و کمیسیون های تخصصی مجمع هم آن را 

رسیدگی می کنند.
وی خاطرنشان کرد: توقع داریم کمیسیون های تخصصی با تعمق بیشتر موضوع 
را بررسی و اختالف نظر را رفع کنند چون دولت معتقد است تصویب این الیحه 

درمجموع به مصلحت کشور خواهد بود.
جنیدی تصریح کرد: تصویب الیحه پالرمو، هم اصالح و بهبود بانکداری خودمان و 
هم برقراری ارتباط با بانکداری بین المللی را به همراه دارد و ما به برقراری ارتباط با 
بانکداری بین المللی نیاز داریم. به گزارش ایرنا، سازمان ملل متحد 15 نوامبر 2000 
با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان، کنوانسیون جرائم سازمان  یافته فراملی را 
تصویب کرد. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا 
برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به 
همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می شود. کنوانسیون 
پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات 
قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق 
زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر 
مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده دار این کنوانسیون 
و پروتکل های آن عمل می کند. دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح 
چهارگانه مرتبط با FATF است، الیحه ای را تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد 
که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در 
سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 باردیگر در مجلس 
بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 

256 نماینده حاضر با اصالح آن موافقت کردند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

سازمان ها و وزارتخانه ها از رایزنی برای تغییر بودجه 
اجتناب کنند

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهور، از تمامی 
سازمان ها و وزارتخانه ها درخواست داریم که به دلیل کار کارشناسی که 

انجام شده است، از رایزنی های دوباره برای تغییر بودجه اجتناب کنند.
مجلس  امور  معاونان  نشست شورای  در  امیری  ایسنا، حسینعلی  گزارش  به 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی با تشریح ویژگی های بودجه سال 1398 اظهار کرد: 
بودجه 98 انقباضی خواهد بود و این بودجه به گونه ای تهیه شده که رهنمودهای 
مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ شده است و با توجه به تاکید رئیس جمهور، از 
تمامی سازمان ها و وزارتخانه ها درخواست داریم که به دلیل کار کارشناسی که انجام 

شده است از رایزنی های دوباره برای تغییر بودجه اجتناب کنند.
وی خاطرنشان کرد: ثبات بهای حامل های انرژی، هماهنگی اقدامات و ظرفیت های 
اجرایی کشور، اهتمام به انضباط مالی و اصالح نظام اداری در جهت کارایی دولت 
در بودجه 98، توانمندسازی و بهره وری شرکت های دولتی، تجهیز منابع غیرنفتی با 
توجه به بودجه نفتی، ساماندهی طرح های تملک و دارایی، بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد که ضرورت الیحه بودجه است بخشی از ویژگی هایی بودجه سال 98 است.

امیری  در بیان دیگر ویژگی های بودجه سال 98، حمایت از معیشت عمومی، 
حمایت از تولید و اشتغال، افزایش پایداری بودجه، رشد 13 درصدی طرح های 
عمرانی، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، تامین عدالت اجتماعی، بهبود تراز 
مالیاتی، برقراری یارانه برای خانوارهای نیازمند، استمرار طرح تحول سالمت، مقابله 

با فقر مطلق، حفظ مشاغل موجود را برشمرد.
و  نمایندگان دستگاه ها  اینکه  بیان  با  پایان  رئیس جمهور در  پارلمانی  معاون 
وزارتخانه ها حتما مکاتبات نمایندگان مجلس را به موقع پاسخ دهند، بیان کرد: 
معاونان پارلمانی دستورالعمل تعامل دولت و مجلس را به رده های پایین تر به ویژه 
استان ها ابالغ کنند زیرا این دستورالعمل بسیاری از فشارها را از وزارتخانه ها و 
دستگاه های اجرایی کاهش می دهد و عملیاتی شدن مفاد این دستورالعمل منجربه 

ضابطه مند شدن روابط دولت و مجلس می شود.

اخبار
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 ضربه وزارت اطالعات به باند قاچاق نقره از چین
 سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات استان آذربایجان شرقی باند قاچاق سازمان یافته زیورآالت نقره چینی به داخل کشور را کشف و 9 نفر از قاچاقچیان را دستگیر کردند. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی رسانی 

وزارت اطالعات، قاچاقچیان، محموله های نقره را از چین به مقصد عراق و سپس با جاسازی در اتوبوس به تهران منتقل می کردند تا به صورت شبکه سراسری در سطح کشور توزیع شود که نتیجه این اقدامات به تعطیلی کشیده شدن واحدهای 
نقره سازی و بیکاری فعاالن این بخش شده بود. بر اساس اعترافات بدست آمده از متهمان، این باند از سال 92 تاکنون حدود 23 تن زیورآالت نقره به ارزش 100 میلیارد تومان )قیمت کارخانه ای( قاچاق کرده اند.

 زنگنه:

هیچ خالفی در انتصابات ستاره خلیج فارس رخ نداده است

 الریجانی:

رفتار آمریکا نسبت به خبرنگار پرس تی وی نمونه سیاست ورزی دروغین آنهاست

وزیر نفت گفت: هیچ خالف قانونی در عزل و نصب هیات 
مدیره شرکت نفت ستاره خلیج فارس انجام نشده و طبق 

قانون مدیرعامل آن تغییر کرده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، بیژن زنگنه برای پاسخ به 
دو سوال احمد سالک نماینده اصفهان در جلسه علنی امروز - 

یکشنبه - مجلس حضور یافت.
و  نفت  وزیر  معاون  قانون  اقدام خالف  دلیل  درمورد  سالک 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش در عزل و نصب هیات 
مدیره شرکت نفت ستاره خلیج فارس و ورود بنزین به کشور 
با وجود تولید 24 میلیون لیتر بنزین در ستاره خلیج فارس از 

زنگنه سوال کرد.
وزیر نفت نیز در پاسخ به این سوال تاکید کرد: بعد از 30 سال 

شرکت داری، قانون تجارت و شرکت داری را بلد هستم.
وی با یادآوری این که شرکت نفت ستاره خلیج فارس مشمول 
قانون تجارت است، افزود: اعضای هیات مدیره یک شرکت طبق 
قانون تجارت هم می توانند حقیقی و هم می توانند حقوقی باشند، 
اعضای هیات مدیره این شرکت پنج عضو حقوقی بودند که دو 
عضو حقوقی توسط شستا، یک عضو توسط شرکت پاالیش و 
پخش و دو عضو هم توسط صندوق بازنشستگی نفت انتخاب می 

شوند.
وزیر نفت تصریح کرد: هیچ تغییری در هیات مدیره صورت 
نگرفته است، تمامی اعضای حقوقی بوده و هستند اما طبق قانون 
تجارت هیات مدیره می تواند مدیرعامل را هر وقت بخواهد عزل 

و تغییر دهد.
زنگنه ادامه داد: در جلسه ای که در مهر 96 برگزار شد، هیات 
تغییر  به  تصمیم  پنج عضو  از  با سه عضو  این شرکت  مدیره 
مدیرعامل آن گرفت که این در صورت جلسه در ثبت شرکت 

ها قید شده است.
وی خاطرنشان کرد: نماینده اصفهان بیان کرده که مدیرعامل 
را باید مجمع عمومی این شرکت عزل و نصب کند ولی به ایشان 
گفتم طبق قانون تجارت، هیات مدیره عزل و نصب را انجام می 

دهد.
وی یادآور شد: تنها در یک مورد تغییر مجمع عمومی دخالت 
می کند و آن در صورتی است که می خواهند مدیرعامل رییس 
هیات مدیره شود که در آن حالت طبق قانون تجارت باید در 
مجمع عمومی مطرح شود و سه چهارم اعضای مجمع تایید کنند 

که فرد در این سمت حضور یابد.
وی تصریح کرد: درمورد مدیرعامل قبلی به دلیل آن که تصمیم 
بر این گرفته شده بود رییس هیات مدیره شود، وی مجوز مجمع 

عمومی را اخذ می کند.
وزیر نفت گفت: هم اکنون مدیرعامل این شرکت را تغییر داده 
اند که هیچ خالف قانون صورت نگرفته است، در این راستا هیات 
مدیره تصمیم گیری کرده و معاون وزیر نفت در امور پاالیش و 

پخش تصمیمی نگرفته است.
معاون بنده سال گذشته 40 بار برای پیگیری موضوعات به 

جنوب کشور رفت
زنگنه همچنین در پاسخ به سوال دوم سالک در مورد این که 
چرا همچنان شاهد ورود بنزین به کشور با وجود تولید 24 میلیون 
لیتر بنزین شرکت نفت ستاره خلیج فارس هستیم اظهارداشت: 
مهم ترین هدف افزایش تولید بنزین است، زمانی که زمزمه تحریم 
آمریکا شنیده شد، تالش کردیم تا از مسئله ناتوانایی در تولید 

بنزین استفاده نکنند و به کشور کشور فشار نیاورند.
وی با بیان این که در کار خود با هیچکس عقد اخوت نبسته 
ام، اظهار داشت: کسی که توانمند نباشد را بدون توجه به این که 

دلخور می شود یا دوستم است، کنار می گذارم.
وزیر نفت به راه اندازی سریع پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در 
اردیبهشت سال 96 اشاره کرد و یادآور شد: با راه اندازی پاالیشگاه 
تولید مستمر بنزین با ظرفیت 12 میلیون لیتر انجام شد، این 
در حالی بود که مدیرعامل قبلی در نامه رسمی از خطر انفجار 
پاالیشگاه گفته بود و خواستار پول کالن برای تعمیرات پاالیشگاه 

بود.
زنگنه همچنین گفت: معاون بنده یکی از شاگردانم است، اینکه 
معاون بنده در مقطع فوق لیسانس یک درس با من داشته است، 
جرم نیست، بسیاری از مسئوالن کشور شاگردان رهبر کبیر انقالب 
بوده اند، اما آخر متوجه نشدند از نیروی جوان استفاده کنند یا 

خیر.
وی تاکید کرد: این که می گوییم جوان با تجربه، قابل امکان 

نیست.
وزیر نفت تصریح کرد: معاون من 12 سال سابقه کار دارد، بنده 
ریسک کردم و فرد 35 ساله ای را در سمت معاون خود قرار دادم 
و در واقع نیروسازی کردم، این جوان در یک سال اخیر موفق بوده 
است، در این راستا از نمایندگان جنوب ایران سوال کنید که او 
در یک سال گذشته 40 بار به جنوب کشور برای پیگیری سفر 

کرده است.
فازهای 1 و 2 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به ظرفیت 

رسیده است

وزیر نفت افزود: فازهای 1 و 2 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به 
ظرفیت رسیده است، فاز 3 نیز در حال راه اندازی است و با تولید 
30 میلیون لیتر بنزین در روز سرپا ایستاده ایم و به آن افتخار می 
کنیم، چرا که ستاره خلیج فارس خوب کار کرده و انصاف نیست 

پشت نیروی جوان پرانرژی اینگونه صحبت کنیم.
وی افزود: رفتار یک فرد 66 ساله با جوان 35 ساله یکسان 
نیست، ماهیت جوان تحول، جسارت و نوآوری است، اما ما احتیاط 
می کنیم و باید زیر بال و پر آنها را بگیریم، نباید با یک اشتباه با 

آنها برخورد کنیم یا آنها را جابجا کنیم.
زنگنه عنوان کرد: بنده مسئولیت راه اندازی فنی فازهای 1 و 
2 را از مدیرعامل جدید خواستم که او نیز قبول مسئولیت کرد و 

توانست این موضوع را نهایی کند.
وی افزود: او در نامه ای عنوان کرد که مدیرعامل قبلی مناسب 
و  است  از وظایف هیات مدیره  تعیین مدیرعامل  است،  نبوده 
اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره 3 رأی به تغییر مدیرعامل 

قبلی داده اند.
وی با بیان این که شستا دو عضو در هیات مدیره ستاره خلیج 
فارس دارد،گفت: آنها آن زمان به دلیل مخالفت با روش به تغییر 
بلکه  نبردند،  زیر سوال  را  تصمیم  آنها  ندادند،  رای  مدیرعامل 
خواستار آن بودند روش دیگری برای این تغییر انجام شود، آنها 
بعد از نتایجی که از مدیرعامل جدید گرفتند از این تغییر اعالم 

رضایت کردند.
وزیر نفت به گزارش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور اشاره 
کرد و گفت: در گزارش سازمان بازرسی آمده است که بعد از 
تغییرات مدیریتی در نیمه دوم سال 96 فاز اول ستاره خلیج فارس 

با 12 میلیون لیتر به طور کامل راه اندازی و به تثبیت رسیده، که 
این کار قابل تقدیر است، بنابراین حتی سازمان نظارتی نیز از تغییر 

و نتیجه تقدیر کرده است.
زنگنه افزود: هم اکنون بنزین مثل نان شب است، اگر دو ساعت 
بنزین نباشد، مردم نمی توانند آن را تحمل کنند، ما تالش کردیم 

در 6 ماهه اول سال در زمینه تولید بنزین به تعادل برسیم.
وی اظهار داشت: در سال گذشته روزانه 12 میلیون لیتر بنزین 
وارد کشور  بنزینی  از مهرماه هیچ  امسال  اما  وارد می کردیم، 
نشده است و در واقع در تولید بنزین خودکفا شده ایم و وضعیت 
ذخایرمان بهبود یافته است، به طوری که در بودجه سال آینده 

پیش بینی برای واردات بنزین نداشته ایم.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: در سال 91 در حدود 52 میلیون 
لیتر بنزین تولید می کردیم، در این مدت 43 میلیون لیتر بنزین 
دیگر به میزان تولیدات کشور افزوده شده و در واقع 95 میلیون 
لیتر بنزین تولید می شود. افزایش 83 درصدی تولید بنزین در 

کشور بی سابقه بوده است.
زنگنه در ادامه از قرارگاه خاتم االنبیا )ص( برای انجام کارهای 
پیمانی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تشکر کرد و گفت: به موضوع 
بسته شدن دفتر شرکت نفت ستاره خلیج فارس در تهران انتقاد 
شده است، دلیلی وجود نداشت که این دفتر با 150 کارمند در 
تهران فعالیت کند، باید تمام شرکت ها دفاتر خود را در استان های 

دیگر تعطیل کنند و تمام تمرکزشان در استان خود باشد.
وی اظهار داشت: با مصوبه مجمع عمومی شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس و تزریق خوراک 120 هزار بشکه ای به این پاالیشگاه 
می توان گفت در زمان کوتاهی فاز 4 نیز به بهره برداری می رسد.

رییس مجلس شورای اسالمی رفتار سبوعانه رژیم آمریکا 
ورزی  سیاست  نمونه  را  وی  تی  پرس  خبرنگار  درباره 

دروغین آنها در صحنه بین المللی دانست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، »علی الریجانی« در ابتدای 
جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس شورای اسالمی گفت: رفتار 
سبوعانه رژیم آمریکا نسبت به خبرنگار پرس تی وی و برخورد 
غیر قانونی با این خبرنگار نشانگر آن است که آنها حقوق بشر را 
برای دیگران می سرایند و خود به سبک دولت های پیروشان در 

برخورد با خاشقچی ملتزم هستند.
وی اظهار داشت: اگر حوادث بسیار ضعیف تر از سنخ آنچه در 
آمریکا نسبت به این خبرنگار یا در فرانسه در تظاهر کنندگان رخ 
داده بود در ایران رخ می داد کوس دفاع از حقوق بشر آنان گوش 
عالمیان را کر می کرد، این نمونه دیگری از سیاست ورزی دروغین 
در صحنه بین المللی است که خشونت حکمرانی خود را در لفافه 

الفاظ فریب کارانه مخفی می کند.

رییس مجلس در ادامه به سقوط هواپیمای بوئینگ 707 اشاره 
کرد و گفت: این حادثه که در جهت خدمت به همنوعان رخ داد، 
سوزناک و متاثر کننده بود. الریجانی این حادثه را به همه خانواده 
های داغدار تسلیت گفت و از کمیسیون عمران مجلس خواست 
رسیدگی به این حادثه و علت سقوط را به طور جدی دنبال کند 
و برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی پیشنهادات الزم را با 
دستگاه های اجرایی پیگیری کند. وی همچنین ضمن تسلیت 
ایام فاطمیه گفت: فاطمه زهرا)س( از زنان بلند مقداری است که 
در تاریخ بشریت نظیر نداشته است به قول شیعه و سنی آیه تطهیر 

برای پنج تن نازل شد که حضرت زهرا)س( نیز جزو آنان بود.
الریجانی با بیان این که بزرگی در مکتب فاطمی به گذشت و 
فداکاری حاصل می شود، خاطرنشان کرد: سختی ها کلید پیروزی 
هاست، تحمل ناگواری در زندگی آن بزرگوار صحنه های تاریخی 
را برای پیروان آن حضرت رقم زد، امروز ملت ایران که شیفته آن 

حضرت هستند سربلندی خویش را در صراط فاطمی می دانند.

با تصویب مجلس

۱۹ ایراد CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصوب کردند که 19 مورد ایراد شورای 

نگهبان به الیحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
به  گزارش  ایسنا، نمایندگان مجلس امروز مجددا ایرادات شورای نگهبان به الیحه 
الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( را مورد بررسی قرار 
دادند که از 22 ایراد شورای نگهبان ، 19 ایراد با اصرار مجلس به مجمع تشخیص 
مصلحت ارجاع شد، 3 مورد باقی مانده هم پیش از این به تصویب مجلس رسیده بود.

پیش از این یک بار مجلس شورای اسالمی وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان 
شده بود که بخشی از آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد که مجددا 
همان ایرادات به مجلس ارجاع داده شده بود به همین دلیل امروز 19 ایراد به مجمع 

تشخیص فرستاده شد.
کمیسیون در مصوبه قبلی مجلس درباره حق شرط ها در 16 مورد اصرار مجدد کرد 

که مجلس هم آن را پذیرفت.
همچنین در 3 مورد باقی مانده یعنی در شروط 1 ، 2 و 6 ذیل ماده واحده، مجلس 

اصرار کرد که کل ماده واحده به شرح ذیل است.
ماده واحدهـ   به دولت جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود که کنوانسیون 
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، مشتمل بر یک مقدمه، 28 ماده و یک 
پیوست، با اعالم شروط زیر پذیرفته شود و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده 

نزد امین اسناد توزیع کند.
دولت موظف است 6 ماه بعد از توزیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد 
وضعیت تعامل با گروه ویژه  اقدام مالی به ویژه  مساله خارج شدن قطعی جمهوری 
اسالمی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام 

اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.
شروط:

1. مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه 
نمی باشد.

2. با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده 
است  تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه  به وضعیت مردمان 
تحت سلطه استعماری و هر گونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی  را مورد تاکید قرار 
می دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران مصادیق افراد، گروه ها و 
سازمان های تروریستی مندرج در جزء ب بند یک ماده دو کنوانسیون را تعیین کرده و 
جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابالغ خواهند کرد. مفاد ماده 6 کنوانسیون نمی تواند 

این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.
3. دولت جمهوری اسالمی ایران به موجب جزء الف بند دو ماده دو کنوانسیون 
اعالم می کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و تشریفات )پروتکل ها( مندرج در 
پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است به عنوان بخشی از کنوانسیون 
تلقی نمی کند و الزام آور شدن مفاد ماده 23 در خصوص اصالح فهرست موافقتنامه 
های ملزم به کنوانسیون به جمهوری اسالمی ایران منوط به رعایت اصول 77 و 125 

قانون اساسی است.
4. حل اختالف موضوع بند یک ماده 24 در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان 
بین المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه 
نمی باشد. دولت می تواند در مواردی که ارجاع به داوری به هنگام بروز اختالفات به 

مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.

5. الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط 
با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

6. صالحیت مقرر در بند پنج ماده 9 کنوانسیون برای کمیته  بین المللی صلیب سرخ 
تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه ای که جمهوری اسالمی ایران به آنها ملحق 

شده است، پذیرفته می شود.
7. دولت جمهوری اسالمی ایران در بند چهار ماده 11  کنوانسیون موضوع استرداد 

مجرمان مطابق قانون اساسی به قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
با این مصوبه مجلس شورای اسالمی، اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام باید 

درباره الیحه CFT تعیین تکلیف کند. 


