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 رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی:

 سلب صالحیت رییس مجلس
از حد نصاب افتاد

رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی گفت: 
سلب صالحیت )تقاضای استیضاح( علی الریجانی از حد نصاب افتاد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، »غالمرضا کاتب« در حاشیه جلسه علنی امروز 
- یکشنبه - مجلس در جمع خبرنگاران درباره طرح سلب صالحیت علی الریجانی 
رییس مجلس که هفته گذشته در مجلس مطرح و به کمیسیون تدوین آیین نامه 
داخلی ارجاع شده بود، اظهار داشت: بر اساس ماده 26 آیین نامه داخلی اگر 25 
نماینده سلب صالحیت هر یک از اعضای هیات رییسه را امضا کنند، می توانند آن 

را به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی بدهند.
وی افزود: در هفته گذشته 27 نماینده سلب صالحیت رییس مجلس را امضا 
کردند، همان روز تعدادی از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و این موضوع 
از حد نصاب افتاد، در حال حاضر سلب صالحیت رییس مجلس از دستور کار این 

کمیسیون خارج شد.
وی تصریح کرد: پنج نفر دوباره روز چهارشنبه به امضا کنندگان در لیست اضافه 

شدند ولی باز همان روز تعدادی امضای خود را پس گرفتند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس ادامه داد: در حال حاضر بر اساس آن چه ما در 
کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی در اختیار داریم تعداد امضاهای سلب صالحیت 

رییس مجلس کمتر از حد نصاب است.
وی گفت: ممکن است که دوباره تعداد امضاها افزایش یابد ولی هم اکنون تعداد 

امضاها از حد نصاب کمتر است.
فراکسیون  مرکزی  شورای  عضو  دلیگانی  حاجی  ایرنا، حسینعلی  گزارش  به 
نمایندگان والیی مجلس چهارشنبه گذشته طرح سلب صالحیت )استیضاح( علی 
الریجانی رییس مجلس را طبق ماده 26 آیین نامه داخلی با 27 امضا تقدیم هیات 

رییسه کرد.

بیانیه ١٦٠ نفر از نمایندگان در خصوص اجرای نظام 
رتبه بندی معلمان

یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی بیانیه ١٦٠ نفر از نمایندگان 
خطاب به رییس جمهور را در خصوص اجرای نظام رتبه بندی معلمان قرائت 

کرد.
به گزارش ایسنا، این بیانیه که توسط محمد علی وکیلی قرائت شد به شرح زیر 

است:
براساس جزء ٢ بند الف ماده ٦٣ قانون برنامه ششم توسعه تهیه نظام رتبه بندی 
معلمان و استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص با شایستگی ها و عملکرد 
رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند 
با تصویب مجس شورای اسالمی در قالب بودجه  تحول و نقشه جامع کشور 
سنواتی به عنوان سند باالدستی یکی از تکالیف دولت جنابعالی را تهیه نظام 
رتبه بندی معلمان می داند، اکنون پس از گذشت دو سال از عمر برنامه ششم 
توسعه متأسفانه تخصیص اعتبارات الزم برای اجرایی نمودن این امر در بودجه های 

سنواتی محقق نگردیده است.
از آنجا که سال ۹۸ سال سوم اجرای برنامه ششم توسعه می باشد، اجرای 
نظام رتبه بندی نیازمند عزمی فراتر از یک وزارتخانه و سازمان دارد لذا اینجانب 
و جمعی از نمایندگان مجلس و امضاکنندگان این نامه از جنابعالی به عنوان 
رئیس دولت و مسئول قوه اجراییه کشور درخواست داریم در راستای بهبود 
وضعیت معیشت فرهنگیان عزیز ایران اسالمی دستور پیش بینی و تخصیص 
اعتبارات الزم در جهت اجرای نظام رتبه بندی معلمان در بودجه سال ۹۸ کل 

کشور را صادر فرمایید.

یوسف نژاد خبر داد

احتمال ارائه الیحه بودجه ۹۸ به مجلس در روز 
پنج شنبه

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از احتمال ارایه الیحه بودجه 
سال ۹۸ به مجلس در روز پنج شنبه خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق آیین نامه داخلی 
مجلس، سقف زمانی ارائه الیحه بودجه تا ۱5 آذر ماه است و با توجه به این که آقای 
رئیس جمهور در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در سفر استانی هستند احتماال 

ایشان روز پنج شنبه)۱5 آذر( برای ارائه الیحه بودجه در مجلس حضور می یابند.
وی افزود: دولت می خواهد الیحه بودجه را یکشنبه آینده به مجلس ارائه کند اما با 
توجه به این که هفته آینده زمان سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه شان است 

دولت و مجلس در حال مذاکره در این باره هستند.
بودجه در  بررسی  بندی  برنامه زمان  اینکه  به  با توجه  داد:  ادامه  نژاد  یوسف 
کمیسیون ها، کمیسویون تلفیق و صحن علنی مجلس با محدودیت مواجه است 
بنابراین الیحه بودجه باید همین هفته ارائه شود. بر همین اساس نیاز است یک رای 

استمزاجی از نمایندگان گرفته شود.
این عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: امیدوارم دولت تالش کند حداکثر تا 
پنج شنبه الیحه بودجه را ارائه کند. در این باره باید هم از صحن مجلس نظر خواهی 
شود و هم تالش می کنیم در هیات رئیسه در این باره به نتیجه برسیم. اما فعال 

محتمل ترین زمان برای ارائه الیحه بودجه روز پنج شنبه است.

 دشمن به دنبال اختالف
بین مسلمانان است

فرمانده دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری با اشاره به توطئه های 
دشمن علیه ایران، گفت: دشمن به دنبال ایجاد فتنه و اختالف در بین 

مسلمانان است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی نیروی هوایی ارتش، امیر سرتیپ 
دوم خلبان سید محمد میرسمیعی در نشست صمیمی با سربازان اهل سنت، ضمن 
تاکید بر ضرورت حفظ وحدت شیعه و سنی، گفت: دشمن با فتنه و حیله گری 
درصدد ایجاد اختالفات قومیتی و مذهبی بین ما و منطقه است و ما باید با همدلی، 

یکدلی، تبعیت از والیت رهبری و بصیرت حافظ امنیت و منافع ملی خود باشیم.
وی با اشاره به بصیرت باالی مرزنشینان در این خصوص، افزود: شهید خلبان 
خالد حیدری از هموطنان وفادار و اهل تسنن ما بود که مردانه جنگید و دین خود 
را به اسالم و مملکت ادا کرد و این نشان از بصیرت باالی هموطنان اهل تسنن و 
مرزنشین ما دارد و همه ما در این راه باید از فتنه و دسیسه دشمن آگاه باشیم و 

درمقابل آن بایستیم.
در ادامه رییس عقیدتی سیاسی دانشگاه شهید ستاری با اشاره به فرمایشات 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( گفت: نیاز امروز و کنونی منطقه ما وحدت 
و همدلی واقعی با توجه به باورها و ارزش های مشترک است و یکی از آموزه 
از  برداشتن  به معنای دست  قرآن وحدت است و وحدت اسالمی  های مهم 
اعتقادات مذهبی نیست، منظور از وحدت کنار گذاشتن مسائل اختالفی و تکیه 
بر مشترکات و مبنا قرار دادن آنها در تعامل با یکدیگر و در مسائل مربوط به 

جهان اسالم و صحنه بین المللی است .

اخبار
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مطهری: دولت به اجرای قوانین مربوط به معلولین توجه کند
نایب رییس مجلس شورای اسالمی ضمن گرامیداشت یاد آیت اهلل مدرس، روز معلولین را گرامیداشت و اظهار کرد: دولت به اجرای قوانین مربوط به معلولین توجه کند. به گزارش ایسنا، علی مطهری در جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: روز مجلس و  سالروز شهادت آیت 

اهلل مدرس را به نمایندگان  و ملت ایران تبریک می گویم. وی افزود در خصوص مرحوم آقای مدرس مهمترین نکته این است که امام با آن شخصیت عظیمی که داشتند تحت تاثیر دو شخصیت بودند یکی مرحوم آیت اهلل شاه آبادی که استادشان بود و دیگری مرحوم آیت اهلل 
مدرس، این نشانه عظمت شخصیت مرحوم آیت اهلل مدرس است. این روز را گرامی می داریم. نایب رییس مجلس شورای اسالمی ضمن گرامیداشت روز معلولین بیان کرد: از دولت می خواهم که به قوانین مربوط معلولین توجه ویژه داشته باشد و این قوانین را به خوبی اجرا کند.

فصل تازه از سریال استیضاح وزرای دولت

 استیضاح ظریف با محورهایی فربه اما ناکارآمد

  رییس مجلس شورای اسالمی:

شهیدمدرس به اتحاد میان ملت ایران و جهان اسالم باور عمیق داشت

 تازه ترین فصل از سریال استیضاح وزرای دولت، به وزیر 
خارجه کابینه تدبیر و امید اختصاص یافته است. استیضاحی 
کارکرد  فاقد  اما  فربه  مباحثی  تکرار  آن  محورهای  که 

مشخص است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سرانجام پس از هفته ها بحث 
و تحلیل و تهدید محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه یکشنبه ۱۱ 
آذرماه در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور می یابد تا پاسخ 
گوی سواالت تکراری اما تامل برانگیز شماری از نمایندگان مجلس 
باشد. موضوعات مطرح شده در طرح استیضاح ظریف جز یک مورد 
که همان نیز بهانه جنجال هاست، مباحثی تازه نیستند. ایراداتی 
که برخی از نمایندگان مجلس به گفته خود آن ها، بارها پاسخ آن 
را از ظریف دریافت کرده اند اما همچنان بر بنای عدم اقناع خود 
طبقات تازه ای می افزایند. گرچه همانگونه که گفته شد سخن 
کوتاه ظریف درباره پولشویی بنیان تازه ترین تکاپو برای استیضاح 
اوست اما این قصه سر دراز دارد. سری که در هیچ منطقی ریشه 
ندارد و همین هم کار ذهن منطق محور ظریف را با چالش مواجه 
کرده است. اینکه چرا آن سفیر در آن کشور است واین سفیر در این 
کشور، یا ضعیف بودن مواضع وزات خارجه در محکومیت فاجعه منا 
و یا کم کاری این وزارت خانه در حوزه اقتصاد در فهرست همان 
موضوعات فاقد استدالل است که تا ابد الدهر هم پاسخ های ظریف 
به آن ها، نمایندگان جبهه پایداری در مجلس را اقناع نخواهد کرد. 
اگر از موضوع اشاره ظریِف ظریف به پولشویی بگذریم که بسیار 
مورد توجه و تحلیل قرار گرفت، می توان محورهای استیضاح را 
در چند محور خالصه کرد: اعزام سفیران، مواضع وزارت خارجه در 
رویدادهای مختلف و گسترش دیپلماسی اقتصادی و روابط دوجانبه. 
هرکدام از موضوعات مطرح شده در استیضاح مواردی کلی و سلیقه 
محور هستند که برای بررسی هر کدام از آن ها باید ساعت ها وقت 
و انرژی گذاشته شود. عقل و انصاف اما حکم می کند که این وقت 

برای حراست از منافع ایران در مباحث کارآمدتری گذاشته شود.
سلیقه سفارتی ظریف باب طبع نمایندگان پایداری نیست

دقت در محورهای طرح استیضاح وزیر امور خارجه نشان می 
دهد دو محور از محورهای یازده گانه به موضوع سفیر اختصاص 
دارد. در یکی از آن ها سفیری به ناکارآمدی متهم می شود و در 

محور دیگر از نبود سفیر در برخی از کشورها انتقاد می شود.
اعزام سفیر به نقاط مختلف جهان موضوعی کامال تخصصی و در 
حیطه اختیارات وزارت خارجه و وزیر است. بنا به مصالح و منافع 
کشور، وزیر تصمیم به اعزام شخصی به عنوان سفیر می گیرد و در 
این اعزام گزاره های بی شماری در نظر گرفته می شود. ممکن است 
در میان سفرای اعزام شده، افراد ناکارآمد هم وجود داشته باشند 
و مانند دوره دولت پیشین هنجارهای اخالقی کشور میزبان را هم 
نادیده گرفته و موجبات سرافکندگی کشور را فراهم کند و حتی 

مورد پرسش نماینده ای نیز قرار نگیرد.
هر وزیری بنا به دیدگاه سیاسی دولت درباره این اعزام تصمیم می 
گیرد که درباره ظریف و دولت تدبیر و امید این دیدگاه وسلیقه مورد 

پسند شماری از نمایندگان نبوده است.
این تفاوت سلیقه، ریشه در تفاوت عقیده ظریف و جبهه پایداری 
دارد. نمایندگان منتسب به این جبهه دیپلماسی را عرصه خواندن 
بیانیه های پرشور استکبارستیزانه و شعارهای انقالبی می دانند، 

مذاکره را ذلت و گفتگو را عار می پندارند، بی آنکه در پی منفعتی 
از این شعارزدگی برای ایران باشند. در برابر این دیدگاه، ظریف، با 
آگاهی از قواعد بین المللی در روابط میان کشورها و نیز با یقین به 
وجود دوستان و دشمنان ناپایدار، تنها راه به شکست کشاندن نقشه 
های ایران هراسانه را، رفع سوتفاهمات در سایه گفتگو می داند. 
ظریف در بیش و پیش از آنکه در پی ماجرا جویی در سیاست 
خارجی باشد، تالش می کند تا منافع ملی ایران را از چنگال اژدهای 
هفت سری که با دالرهای نفتی سعودی تغذیه و در استودیوهای 
صهیونیستی تقویت می شود، با زبان لَّین بیرون کشد و دقیقا برای 
همین موضوع آموزش دیده است. همین دیدگاه ظریف در اعزام 
سفیران به اقصی نقاط جهان هم تسری می یابد و در هریک از این 
اعزام ها به دنبال تامین منافع ملی است. سفارتخانه و سفیر بر اعتبار 
رای مردم به سلیقه ظریف چیده و اعزام می شوند و رقیب باید به 

این قاعده بازی احترام بگذارد.
مواضع وزارت خارجه ماجرا نمی جوید

سه سال و سه ماه از فاجعه منا که منجر به شهادت تعداد زیادی 
از هموطنان در مناسک حج شد می گذرد، گرچه این رویداد تلخ 
هرگز از اذهان و قلوب ملت ایران فراموش نخواهد شد اما احضار 
و استیضاح وزیر امور خارجه آن هم به دلیل موضع وزارت امور 
خارجه در قبال این فاجعه که منفعالنه خوانده شده، عجیب به نظر 
می رسد. موضعی که شماری از نمایندگان مجلس آن را انفعال 
می خوانند شامل محکومیت شدید اللحن سخنگوی وزارت امور 

خارجه درباره این فاجعه و نیز رایزنی با کشورهای دیگر در زمینه 
تشکیل کمیته حقیقت یاب بوده است تا با بهره گیری از وکالی ماهر 
بتواند از منظر بین المللی سعودی ها را درباره این ناکارآمدی مورد 
بازخواست قرار دهند. در این حوزه هم شیوه برخورد تیم ظریف 
متفاوت است، استفاده از قوانین بین المللی به جای باال رفتن از 
دیوار سفارت خانه. شیوه برخوردی که بازهم به مذاق عده ای خوش 
نیامده و آن را انفعال می نامند. موضع اقتدار در گفتمان ظریف 
پایبندی به قوانین بین المللی و بهره گیری درست از آن ها در 
راستای صیانت از حقوق مردم ایران است. در این مسیر اما نه تنها 
در داخل بلکه در خارج نیز به ویژه درباره عربستان سعودی و فاجعه 
منا با محدودیت هایی روبروست . برخی از کشورهایی که در این 
فاجعه شهروندان خود را از دست داده اند وابستگی پنهان و آشکار 

به دالرهای سعودی دارند و در این راه ایران تنها به نظر می رسد.
رابطه با کشورها برای منافع نه شعار

استیضاح کنندگان ظریف رابطه ایران با کشورهای دیگر را نه از 
دیدگاه دولت تدبیر و امید که تداوم همان مشی پیشین می دانند، 
از همین روست که عدم توجه کافی به توسعه و فعال کردن روابط 
با عموم کشورها در قاره آسیا، آفریقا و آمریکای التین را به عنوان 
محور استیضاح مطرح می کنند. نکته فراموش شده از دیدگاه این 
گروه میزان اهمیت کشورهای مختلف در معادالت بین المللی است. 
واقعیت این است که اهمیت استراتژیک کشوری مانند فرانسه به 
عنوان ششمین اقتصاد برتر جهان با ونزوئالی در آستانه فروپاشی 

اقتصادی، قابل مقایسه نیست. واقعیت تلخ دیگر هم این است که 
قدرت سیاسی وتاثیرگذاری ترزا می به مراتب بیشتر از اکیلیلو 
دونین، رییس جمهوری کومور است. ظریف می داند که در برهه 
کنونی باید با این واقعیات تلخ دیپلماسی خود را برنامه ریزی کند و 
استراتژی های خود را بچیند. کشورهای آمریکای التین و برخی از 
کشورهای آسیاسی و آفریقایی در اولویت این چینش رتبه دوم را به 
خود اختصاص می دهند. هرچند که هیچ فکت و داده ای برای عدم 

توجه کافی به این کشورها در محور استیضاح ارائه داده نمی شود.
استیضاح ظریف، در پی چیست؟

به گواه نظرسنجی های معتبر از مردم محمدجواد ظریف از 
محبوب ترین سیاست مداران ایران طی چهاردهه گذشته بوده 
است. سیاستمداری که گرچه مورد اعتماد رییس دولت اصالحات و 
مورد حمایت جریان اصالح طلبی است اما با توجه به اینکه در صف 
نخست دفاع از ایران در مجامع بین المللی قرار دارد باید عملکرد 
او را نه به عنوان یک شخصیت سیاسی-جناحی، بلکه چهره ای فرا 
جناحی مورد ارزیابی قرار داد. شاید به همین دلیل است که عقالی 
قوم و مراجع تقلید هم به دفاع از او برخواسته اند و بارها در کالم 

رهبری از او به عنوان فردی امین و صدیق نام برده شده است.
اگر با چنین حسن نظری به فرمانده ایران در میدان مبارزه نرم و 
پیچیده دیپلماسی بنگریم اختالف دیدگاه در این عرصه با استراتژی 
استیضاح، به وسیله ای برای تضعیف این فرمانده بدل و از این 

فرصت قانونی برای تکرار مکررات استفاده نمی کنیم.

 رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: شهید مدرس 
به اتحاد و همگرایی میان ملت ایران و در جهان اسالم باور 

عمیق داشت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، »علی الریجانی« در ابتدای 
جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس شورای گفت: در ۱00 
سال اخیر قیام های بزرگی به رهبری روحانیت انجام شد به عنوان 
مثال نهضت تنباکو به رهبری میرزای شیرازی یا قیام مشروطیت 
به رهبری علمای نجف و تهران و شیخ فضل اهلل نوری یا حرکت 
های انقالبی مرحوم مدرس در چند دوره مجلس که از حساس 

ترین دوران تاریخ است.
وی به قیام های خیابانی و میرزا کوچک خان جنگلی اشاره 
کرد و اظهارداشت: در هر یک از قیام ها نکته هایی نهفته است 
که دانستن آنها ضرورت دارد و به همین جهت حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب به جوانان به خصوص دانشجویان 

توصیه فرمودند » با تاریخ آشنا شوید« تاریخ درس است و از تاریخ 
بسیاری از درس ها را می توان آموخت.

رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: شهید مدرس مانند 
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، به طوری که ملک الشعرای 
بهار درباره او می گوید یکی از شخصیت های ایران که از فتنه 
مغول به بعد نظیرش به آن کیفیت و از حیث صراحت لهجه و 
شجاعت در علم سیاست خطابه و امور اجتماعی دیده نشده سید 

حسن مدرس است.
الریجانی تاکید کرد: ما رجال اصالح طلب و فداکاری مانند امیر 
کبیر، سید جمال الدین اسدآبادی ، ملک متکلمین داشته و داریم 

، اما مدرس از حیث تمامی امور چیز دیگری بود.
رییس مجلس تصریح کرد: در چند دوره ای که این مرد بزرگ 
در مجلس حضور داشت گاه به عنوان ناظر مجتهد مصوبات و گاه 
به عنوان نماینده مردم برای استقرار اسقالل در ایران جایگاهی جز 

مجلس قائل نبود.
که  کرد  بیان  مجلس ششم  در  مدرس  داد:  ادامه  الریجانی 
»مجلس مرکز ثقل و نقطه قضا و قدر مملکت ایران است، اگر 
یک روز هم به عمر مجلس شورای ملی بماند و کسی بر خالف 

مشروطیت اقدام کند از وکالت عزل است«.
وی با بیان این که مدرس به اتحاد و همگرایی میان ملت ایران و 
در جهان اسالم باور عمیق داشت، افزود: توجه اصلی وی به مسائل 

اصولی کشور و نه امور جزیی و فرعی بود.
را  ادامه داد: شهید مدرس آزادی اخالقی  رییس قوه مقننه 
زیربنای همه آزادی ها می دانست، او که خود اسالم شناسی بزرگ 
بود می فرمود »باید جان انسان از هر قید و بندی آزاد باشد تا 

مراتب انسانیت و آزادی خویش را حفظ کند«.
الریجانی خاطرنشان کرد: نکته دوم در تفکر مدرس این است 
که عامل استحکام مجلس را حضور عقاید گوناگون و رعایت 
حقوق آنان می دانست، مدرس واقعا باور داشت مجلس جای عقاید 

مختلف است و باید تحمل آن را داشت.
وی با تاکید بر این که مدرس تفکر راهبردی داشت و به شدت 
با مردم فریبی و ظاهرسازی مخالف بود، افزود: او بسیاری از فعالیت 
های عمرانی را پایه گذاری کرد ولی اسمی از خود را در میان 
نمی آورد، مثال اندیشه انتقال آب شرب شهر اصفهان از منطقه 

کوهرنگ از ابتکارات شهید مدرس بود.
رییس مجلس یادآور شد: شهید مدرس نماد مبارزه با استبداد 
رضاخان و استعمار خارجی بود و در این مبارزه، گاه یک تنه 

می ایستاد.
سیاست  صحنه  مدرس  شهید  گفت:  همچنین  الریجانی 
بین الملل را صحنه قدرت طلبی و بی عدالتی می دانست، به نظر 
وی، بعد از جنگ جهانی سیاست دنیا بر مبنای اقتصاد بود و باید 

دولت های ایران نیز به این امر توجه می کردند.
مدرس  شهید  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
شخصیتی خداترس و با دیدگاهی استراتژیک و راهبردی به مسائل 
اجتماعی و سیاسی نگاه می کرد و اندیشه ایشان باید در حوزه های 

مختلف تبیین و اجرایی شود.
به گزارش ایرنا، سیدحسن مدرس زاده ۱2۴۹، سیاست مدار و 
روحانی شیعه ایرانی بود که در شب دهم آذر ۱۳۱6 توسط عوامل 
رضاخان به شهادت رسید و طبق مصوبه شورای فرهنگ عمومی 
دهم آذرماه در تقویم جمهوری اسالمی ایران، به نام روز مجلس 

نامگذاری شده است.
ایرادات شورای نگهبان به CFT در مجلس بررسی می 

شود
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز مجلس 
ایرادات شورای نگهبان به الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی 
ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT را بررسی 

می کنند.
امروز  علنی صبح  جلسه  ایرنا،   پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
حضور 200  با  و  مجلس  رییس  الریجانی  ریاست  به  مجلس 

نماینده آغاز شد.
گفت:  مجلس  رییسه  هیات  عضو  زاده  قاضی  امیرحسین 
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  گزارش  جلسه  این  در  نمایندگان 
محاسبات در مورد طرح یک فوریتی اصالح قانون بودجه سال 
۱۳۹7 کل کشور، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
در مورد عملکرد منابع و مصارف، دریافت ها و پرداخت ها در قانون 
بودجه سال ۱۳۹6 کل کشور و گزارش کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی درباره الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 

به الیحه تامین مالی تروریسم را بررسی می کنند.
وی افزود: بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد الیحه 
نحوه استفاده نگهداری نظارت بر پایانه فروشگاهی صندوق مکانیزه 
نمایندگان مجلس شورای  از  ای  تقاضای عده  بررسی  فروش، 
اسالمی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده 
و گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و 
تفحص و بررسی عملکرد بنگاه های اقتصادی صندوق بازنشستگی 

کشوری در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.

 وزیر دفاع:

قدرت دفاعی ایران پیام صلح دارد
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: قدرت دفاعی ایران در جهت 

حفظ آرامش و امنیت است و پیام صلح و دوستی دارد.
امیر سرتیپ امیرحاتمی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار دفاعی امنیتی ایرنا، 
اظهارداشت: ایران توانسته است از نظر تولیدات دفاعی عملکردی بسیار مطلوب و قابل 
قبول داشته باشد و وزارت دفاع علیرغم تحریمهای سخت ۴0 ساله نظام سلطه در 

صنعت دفاعی به خودکفائی رسیده است.
وی با بیان اینکه قدرت دفاعی ایران در جهت حفظ آرامش و امنیت است و 
پیام صلح و دوستی دارد، اعالم کرد: امروز ایران یکی از قدرت های برتر در ساخت 

تسلیحات موشکی، راداری، زرهی و پهپادی محسوب می شود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تشریح ویژگی های تولیدات دفاعی ایران 
عنوان کرد: امروز پهپادهای ایرانی بدون کوچکترین خطا در نقاط مختلف و در فواصل 

طوالنی به پرواز در می آیند و با دقت باال اهداف خود را منهدم می کنند.
امیر حاتمی به توانایی موشکی جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد و گفت: امروز ایران 

یکی از برترین قدرت های موشکی محسوب می شود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ساخت جنگنده نسل چهار کوثر به دست 

متخصصان جوان داخلی اشاره کرد و گفت: راه اندازی خط تولید جنگنده کوثر نشان 
داد که جوانان ایرانی به درستی فعل ' ما می توانیم' را صرف کرده اند.

این مقام ارشد نظامی با بیان اینکه افتتاح خط تولید انبوه هواپیمای جنگنده کوثر 
جهش جدیدی در ارتقای توان رزمی نیروی هوایی است، اظهار داشت: این اقدام 
ارزشمند ثابت کرد، تحریم ها سالحی کند و ناکارآمد است. امیر حاتمی تاکید کرد: 
امروز قدرت بازدارندگی و آمادگی های همه  جانبه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی به اوج خود رسیده است. وی افزود: راهبرد وزارت دفاع روزآمدسازی تجهیزات 
دفاعی مورد استفاده نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت های داخلی و عدم وابستگی 

به سایر کشورها بوده که به حول و قوه الهی به طور کامل اجرائی شده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت در حوزه قدرت دفاعی با رویکرد جهادی 
و انقالبی و با تحمل تحریم های شکننده به یک قدرت تبدیل شده ایم و جبهه استکبار 

چاره ای جز تسلیم و پذیرش در برابر آن را ندارد.
امیر حاتمی ادامه داد: امروز در شرایطی هستیم که امکانات صنعت، شرکت های 
دانش بنیان و دانشگاه های بزرگ کشور دست در دست هم دارند و در یک سنگر در 

حال تقویت و پیشرفت حوزه دفاعی کشور هستند.


