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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

طرح حمایت از سپاه پاسداران نهایی شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس از نهایی شدن طرح حمایت از سپاه پاسداران
در این کمیسیون خبر داد.علی نجفی در گفتوگو با
تسنیم اظهار کرد :در نشست کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی که با حضور نمایندگان ارگانهای
ذیربط ش��د ،مواد باقیمانده از طرح دوفوریتی اقدام
متقابل در برابر سازمان تروریستی اعالم کردن سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ایران توسط ایاالت متحده
آمریکا مطرح ش��د و به تصویب رس��ید .وی افزود:
براس��اس یکی از موارد این ط��رح ،دولت جمهوری
اس�لامی ایران موظف اس��ت در چارچوب مصوبات
شورای عالی امنیت ملی ،در برابر اقدامات تروریستی
نیروه��ای آمریکایی که منافع جمهوری اس�لامی
ایران را ب��ه مخاطره میاندازن��د ،اقدامات متقابل و
قاطع براساس این قانون را به عمل آورد .سخنگوی
کمیس��یون امنیت ملی مجلس اضافه کرد :در یکی
دیگر از مواد این طرح تصریح ش��ده است که دولت
جمهوری اسالمی ایران موظف است ضمن اعتراض
و اقدام حقوقی به تصمیم غیر قانونی ایاالت متحده
آمریکا در تروریس��ت نامیدن سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی ،در مراجع بینالمللی از طری��ق مراودات
دوجانبه و چند جانبه با کش��ورها و رایزنی با مجامع
و س��ازمانهای بینالمللی از حداکثر توان خود برای
بیاثر کردن اقدام آمریکا از نقض مصونیت حاکمیتی
ارکان دفاعی جمهوری اس�لامی ایران استفاده کند.
نجفی در پایان خاطرنشان کرد :در ادامه این نشست،

گزارش عملکرد حقوق بشر آمریکا در سال  1397در
موارد نقض حقوق بش��ر از سوی این کشور ،مطرح
شد و به تصویب کمیسیون رسید که گزارش آن به
زودی در یک جلس��ه علنی مجلس قرائت میشود.
متن کامل طرح مجلس در حمایت از س��پاه به شرح
زیر اس��ت :م��اده واحده :به منظور اق��دام متقابل در
براب��ر تصمیمات و اقدامات ایاالت متحده آمریکا در
تضعیف صلح و ثبات منطقهای و بینالمللی و از آنجا
که این رژیم برخالف اصول مسلم حقوق بینالمللی،
س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی را که به عنوان
نیروی رسمی نظامی کش��ور ایران شناخته میشود
به عنوان نیروی تروریس��تی معرفی کرده است ،به
موجب این قانون ،کلی��ه نیروهای نظامی امنیتی و
اطالعات��ی ایاالت متحده آمریکا که در غرب آس��یا
فعالیت میکنند و کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی
که به نمایندگی از آنها در منطقه غرب آس��یا و …
فعالیت میکنند ،تروریست اعالم میشوند و هرگونه
کمک مالی ،فنی ،آموزش��ی ،خدماتی و تدارکاتی و

غی��ر آن به این دس��ته از نیروها از نظ��ر این قانون
معاونت در اقدامات تروریستی به حساب میآید-1.
دولت جمهوری اس�لامی ایران براساس این قانون
و نیروهای مس��لح پ��س از اذن رهبری موظفند در
چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی عندالزوم
در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی و سایر
نیروهای تروریستی مذکور در این قانون که در منطقه
غرب آسیا و … فعالیت میکنند و منافع جمهوری
اس�لامی ایران را ب��ه مخاطره میاندازن��د ،اقدامات
متقاب��ل و قاطع به عمل آورن��د -2.دولت جمهوری
اسالمی ایران براساس این قانون و نیروهای مسلح
پس از اذن رهبری موظفند در زمان الزم بهگونهای
عمل کنند که نیروهای آمریکایی و سایر تروریستها
نتوانند از توان و امکانات موجود علیه منافع جمهوری
اس�لامی ایران اس��تفاده کنند-3.دول��ت جمهوری
اسالمی ایران موظف است با استفاده از ظرفیتهای
حقوق��ی و سیاس��ی و دیپلماتیک خ��ود بهرهمندی
نیروه��ای آمریکایی و س��ایر نیروهای تروریس��تی
موضوع این قانون را از تأسیس��ات ،تجهیزات ،منابع
مالی و دیگر کمکهای احتمالی کشورهای منطقه
به حداقل ممکن برساند -4.دولت جمهوری اسالمی
ای��ران موظف اس��ت از طریق م��راودات دوجانبه و
چندجانبه با کش��ورها و رایزنی با مجامع و نهادها و
س��ازمانهای بینالمللی از حداکث��ر توان خود برای
بیاثر کردن اقدام آمریکا در معرفی نیروی رس��می
نظامی ایران به عنوان گروه تروریستی استفاده کند.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

زمینه توسعه و اشتغال واحدهای سرپا باید فراهم شود

رحمانی با بیان اینکه رونق تولید را نباید مترادف با احیای
واحدهای بحراندار بدانیم ،گفت :باید زمینه توسعه و در
نتیجه اشتغال واحدهای سرپا را فراهم کنیم .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،رضا رحمانی ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
با اش��اره به افزایش اهمیت ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید در سال  ،۹۸گفت :مهمترین بخشی که میتواند
برای رونق تولید فعالیت کند ،ستاد تسهیل است که هم
قانون به صراحت بر ماهیت و فعالیت آن تاکید کرده و
هم دس��تگاههای مهم در آن عضو هستند.وی با بیان
اینکه مهمترین رکن در اثرگذاری ستاد تسهیل ،انگیزه
کارکنان و مدیران آن اس��ت ،افزود :ستاد تسهیل باید
از دستگاههای دیگر همچون قوهقضاییه برای حضور

در جلس��ات دعوت و اینجا را به ستادی پای کار برای
تولید تبدیل کند.رحمانی تصریح کرد :ایرادی در ساختار
اداری وجود دارد که دیگر دستگاهها میپرسند ،جایگاه
ستاد تسهیل چیست و این جایگاه را پایین میدانند که
این موضوع مشکالتی را به وجود میآورد.وزیر صنعت،
معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در حال حاضر خدمتی
باالتر از کمک به تولید وجود ندارد ،گفت :طبق برنامه
ریزی انجام ش��ده ،گروههایی از وزارتخانه به استانها
سفر میکنند و وظیفه شان تشویق و توجیه مسووالن
و ستادهای تس��هیل و رفع موانع تولید استانی است.
رحمانی با تاکید بر ضرورت اس��تفاده از ظرفیتهای
مدیریتی برای بهبود جایگاه ستاد تسهیل ،اظهار کرد:
در اجرای مصوبات مشکالتی وجود دارد و به طور کلی

کار در س��تاد سخت اس��ت ،از این رو ،کسانی باید در
ستاد به کار گرفته شوند که از انگیزه کافی برخوردارند.
وی افزود :در حوزههای مدیریتی ،بازار ،فناوری و ...در
بخش خصوصی مشکالتی داریم که نیروهای با تجربه
با اش��رافی که دارند میتوانند در ستاد تسهیل در این
زمینهها به تولیدگران کمک کنند.رحمانی ادامه داد :در
کنار ستاد باید تیم رسانهای قوی فعال باشد تا تالش
گروهه��ای معاند را که قصد نا امید کردن مردم دارند،
خنث��ی و بی اثر کند.وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت با
بیان اینکه ستاد تسهیل باید خانه امید صنعتگران باشد،
گفت :وزارت صنع��ت با تخلف همراهی نمیکند ،اما
فضای ستاد تسهیل باید به گونهای باشد که صنعتگران
آن را مامن خود بدانند.

با توجه به اینکه مردم در سالهای اخیر نسبت
به بیمهها از جمله بیمه کش��اورزی بیاعتماد
ش��دهاند ،غالب ًا اعتمادی به بیمهها ندارند و این
بیاعتمادی مردم ،ناشی از عدم اجرای تعهدات
شرکتهای بیمهگر بوده اس��ت .در سالهای
گذش��ته ،کشاورزانی که خس��ارت دیده بودند،
ش��رکتهای بیمهگر تعهدات خود را نسبت به
پرداخت خسارت به کشاورزان اجرا نمیکردند
و حتی اگر خس��ارتی را پرداخت میکردند ،در
بازه زمانی طوالنی مدت پرداخت میش��د که
باعث نارضایتی بس��یاری از کش��اورزان شده
ب��ود .اگر در خصوص بالی��ا و حوادث طبیعی
نی��از به قانونگذاری باش��د ،مجلس ش��ورای
اس�لامی این آمادگ��ی را دارد که مصوبه را در
خص��وص بیمه حوادث طبیعی را گذرانده و آن
را با توجه ب��ه اتفاقات اخیر برای مردم اجباری
کند؛ چراکه کش��ورمان از منظر جغرافیایی در
منطقهای حادثهخیز از لحاظ طبیعی قرار دارد و
باید برای کمتر شدن خسارات ناشی از حوادث
طبیعی تدابیری جدی اتخاذ شود .اتفاقاتی که
در روزهای گذش��ته در کش��ور رخ داد و سیلی
که در برخی استانهای کشور به وقوع پیوست،
باعث تخریب منازل مسکونی مردم و همچنین
زمینهای کشاورزی آنها شد که با بیمه کردن،
میتوان خس��ارات ناشی از بالیای طبیعی را تا
حدود بسیار زیادی کاهش داد.

