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اخبار
کارگزاران نظام با رهبر معظم
انقالب دیدار میکنند

به مناسبت ماه مبارک رمضان سران سه
قوه ،مســئوالن و کارگزاران نظام امروز
(چهارشــنبه دوم خردادمــاه) با حضرت
آیتاهلل خامنهای رهبــر معظم انقالب
اسالمی دیدار خواهند کرد.
بروجردی :اروپا باید ضمانت
اجرایی بدهد

عالءالدین بروجردی رئیس کمیســیون
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس
شورای اسالمی ،تأکید کرد که اعتماد به
اروپا بر پایه اسناد و بر روی کاغذ نیست،
بلکــه باید در گامهای عملی از ســوی
دولتهــا و شــرکتهای اروپایی برای
مقابله با فشــارهای آمریکا نشــان داده
توگو با المیادین،
شود .بروجردی در گف 
ادامــه داد :مواضع اروپا تا بدین جا خوب
بوده است اما باید با اقدام همراه باشد و ما
از اروپا ضمانتهای اجرایی میخواهیم.
سیاست ما برای توجه به شرق سیاست
خوب و اســتراتژی مقابله با زیادهخواهی
آمریکاست .وی افزود :اگر آمریکا بخواهد
قواعد بــازی را بیش از این تغییر دهد با
پاســخ مناسب ایران مواجه خواهد شد و
آمریکا باید بداند که با کشوری رو در رو
شده است که به تجربه ثابت کرده که هر
نیروی متجاوز به آبهایش را بازداشت
میکند .بروجردی با بیان اینکه سخنان
پامپئو اهمیتی ندارد و شایســته پاســخ
نیســت ،گفت :آمریکا از ایران عصبانی
است چرا که ما طرحهایش را در سوریه
و عراق و منطقه ناکام گذاشتهایم .او در
این خصوص افــزود :پامپئو باید ادبیات
دیپلماســی یاد بگیرد و استراتژی که از
آن ســخن میگوید سخیف و بی ارزش
اســت؛ او با زبان امنیتی سخن میگوید
نه دیپلماتیک .رئیس کمیســیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای
اســامی در پایان تأکید کرد که حضور
ایــران در عراق و ســوریه به واســطه
دعوت رســمی دولت دو کشور به وسیله
مستشاران نظامیاش است.

اخبار
آقای نوبخت! گزارش دوتابعیتیها
را دقیق بخوانید

سخنگوي کميسيون امنيت ملي:حق تحفظها نميتواند خسارتهاي وارده بر ملت و کشور را جبران کند
گــروه سياســي :صحن علنــي مجلس شــوراي
اســاميديروز ( سهشــنبه) يادآور خاطرات تلخ روز
تصويــب برجام در خانه ملت بــود .روزي که باوجود
هشدارهاي صريح و دلســوزانه برخي وکالي مردم،
تنها در عرض  20دقيقه اين توافق هســتهاي مبهم
و پر از اشکال و ايراد به تصويب رسيد و البته ارادهاي
هم وجود داشت که هشدارها شنيده نشود .به گزارش
«عصرايرانيان» ،حاال بعد از آن تجربه تلخ ،مجلسيها
در برابر آزمون مهميقرار گرفته اند؛ لوايحي از سوي
دولت به پارلمان ارسال شده که با اعمال برخي فشارها
هم همرا شده است .لوايح مورد نظر دولت ابهامهايي
جــدي دارد که بنابر گفته نمايندگان و کارشناســان
حقوقي تصويب آنها در واقع ايجاد اســتعماري جديد
اســت .به طور مثال در اليحه مبــارزه با تامين مالي
تروريســم حتي به صورت تلويحي حزبا ...لبنان و
گروههــاي مقاومت به عنوان گروههاي تروريســتي
شناســايي شــدهاند و از طرفي ديگــر دولتيها ادعا
ميکنند با اعالم حق تحفظ ميتوانند خطرات احتمالي
نظام ســلطه را مصونسازي کنند اما بر اساس تاکيد
کارشناسان حقوقي و خود وکالي ملت موضوع حق
تحفظ در اين لوايح محلي از اعراب ندارد.

اتفاق عجیب در مجلس؛ یک الیح ه بدون رأی نمایندگان به شورای نگهبان رفت!

الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی ،موسوم به پالرمو ،یکی از
پرسروصداترین لوایحی بود که در چند سال اخیر در مجالس مختلف شورای اسالمی بررسی شده
بود .به گزارش تســنیم،این الیحه از دو جهت بسیار مورد توجه قرار گرفت؛ نخست اعتراضات
بسیاری از وکالی ملت و کارشناســان به اصل و محتوای این کنوانسیون بود .در واقع مهمترین
مشکلی که منتقدین این الیحه مطرح میکردند این بود که در کنوانسیون پالرمو گروههای مقاومت
از جمله حزباهلل در لیست گروههای تروریستی قرار گرفته و امضاکنندگان آن ملزم به مقابله با این
گروههای مقاومت هستند ،بهنوعی که میتوان گفت یکی از دالیل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام
علیه گروههای مقاومت اسالمی بوده است .یکی دیگر از مواردی که باعث شد این الیحه و حواشی
آن بهشدت مورد توجه بگیرد ،اشــتباه دولت در ترجمه این الیحه بود که مجلس هم در جریان
رسیدگی به آن متوجه این اشتباهات نشد و متنی را مصوب کرد که بهلحاظ محتوایی با متن اصلی
کنوانسیون تفاوت داشت .این موضوعی بود که شورای نگهبان متوجه آن شد و به همین دلیل از
ایــن مصوبه مجلس ایراد گرفت و آن را به مجلس عودت داد .مجلس نیز بهدلیل نیاز این الیحه
به اصالحات اساسی ،آن را به دولت ارسال کرد و دولت نیز اصالحیه این الیحه را در قالب الیحه
جدیدی به مجلس تقدیم کرد .این الیحه پس از ارجاع به مجلس در دستورکار کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس قرار گرفت و در حالی که همگان منتظر بودند الیحه الحاق ایران به کنوانسیون
پالرمو بهسیاق دیگر طرحها و لوایح روند قانونی خود را طی کند و مجددا ً برای تصویب به صحن
علنی بیاید ،این الیحه از سوی کمیسیون مستقیماً به شورای نگهبان ارجاع شد!

در مجلس چه گذشت؟

سيدحسين نقوي حسيني سخنگوي کميسيون امنيت
ملي و سياســت خارجي مجلس شــوراي اسالميدر
نشست علني ديروز خانه ملت زماني که ميخواست
گزارش کميسيون امنيت ملي درباره اليحه الحاق به
کنوانســيون مبارزه با تامين مالي تروريسم را قرائت
کنند ،جمعي از نمايندگان مجلس با در دست داشتن
برگهاي به نشانه اعتراض به جايگاه هيأت رئيسه رفتند.
در اين برگه نوشته شده بود »ملت ايران ما را نخواهد
بخشــيد اگر اين اليحه استعماري را تصويب کنيم».
نمايندگان طي اعتراض خود با استناد به قانون اساسي
قرائت اين گزارش را مغاير با اين اصل ميدانســتند و
با اين اعتراض ميخواستند اين اليحه مسکوت بماند
اما الريجاني مسکوت ماندن دو هفتهاي را قبول نکرد.
همچنين همان نمايندگان معترض خواستار تنفس و
برگزاري نشســت غير علني شدند که رئيس مجلس
قبول نکرده و عنوان کرد که جلسه علني را با بررسي
اين اليحه ادامــه ميدهيم .به گــزارش فارس ،در
ميان نمايندگان معترض ،افرادي چون نصرا ...پژمان
فر ،مجتبي ذوالنوري ،حسينعلي حاجي دليگاني ،احد
آزادي خواه ،اکبر ترکي و محمد جواد ابطحي به چشم
ميخوردند.
نقويحســيني :رييــس مجلس بــه نظرات
کميسيون امنيت ملي توجه کند

نقوي حسيني اظهار داشت :از نمايندگان مجلس که

با عرق ملي و انقالبي خود اظهارنظر ميکنند تشــکر
ميکنم .وي افزود :کميسيون امنيت ملي پس از اعالم
وصول اليحه پيوســتن به کنوانسيون مقابله با تأمين
مالي تروريسم روي مواد ،محتوا و پيشنهاداتي که دولت
در حق تحفظ و  3بيانيه در مقدمه آورده بررســيهاي
الزم را انجام داد ولي به چند دليل صالح ندانست که
گزارشي به صحن علني مجلس ارائه شود .سخنگوي
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي
اسالميهمچنين تصريح کرد :از رئيس مجلس تقاضا
دارم کــه به نقطه نظرات کميســيون امنيت ملي در
خصوص اين اليحه توجه داشته باشد .نقوي حسيني
ادامه داد :اين اليحه را مخالف اصل سوم قانون اساسي
ميدانيم چرا که اين اليحه اســتعماري بوده و تسلط
نوبت دوم
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بيگانــگان را بر امور داخلي کشــور افزايش ميدهد.
وي بر همين اساس اضافه کرد :در مقدمه اين اليحه
دولت تالش کرده با حق تحفظ و بيانيههايي که صادر
ميکند از خسارتها جلوگيري کند اما به لحاظ حقوقي
همه کارشناسان حقوقي نظرشان اين است که نه آن
بيانيهها و نه آن حق تحفظها نميتواند خسارتهاي
وارده از طريق اين اليحه را بر ملت و کشور را جبران
کند بنابراين کميسيون در اين باره گزارشي به صحن
نداده است.
سراســر اليحه الحاق ايران به کنوانســيون
مبارزه با تأمين مالي تروريسم استعماري است

همچنين حســينعلي حاجيدليگانــي نماينده مردم

شاهينشهر نيز در اخطاري با استناد به اصل  110قانون
اساسي و همچنين در تذکري آييننامهاي اظهار داشت:
آقاي الريجاني! چرا صبح امروز در قبال ياوهگوييهاي
اخير وزير خارجه آمريکا و بايدهايي که درباره ايران گفته
بود ،موضعگيري نکرديد؟ علي الريجاني رئيس مجلس
در پاسخ به وي ،گفت :وزير خارجه آمريکا لياقت نداشت
که پاسخ او را بدهيم از طرفي وزير خارجه ما جواب او
را داده اســت .حاجيدليگاني همچنين يادآور شد :ما
نمايندگان مجلس شوراي اسالميسوگند ياد کرديم
امانتدار اســتقالل کشور باشــيم .مدتهاست اليحه
استعماري الحاق ايران به کنوانسيون بينالمللي مبارزه
با تأمين مالي تروريسم را مطالعه کردهام ،سرتاسر اين
اليحه استعماري است ،تصويب اين اليحه دست و پاي
مردم ايران را ميبندد و تصويب آن خيانت به ملت ايران
است .حاجيدليگاني در پايان خاطرنشان کرد :بر اساس
سوگندي که ياد کرديم نبايد اين اليحه را به تصويب
برسانيم اجازه دهيد بررسي اين اليحه در تاريخ مجلس
مطرح نشود و مانند تصويب برجام در  20دقيقه نشود.
اليحــه الحاق ايران به کنوانســيون مبارزه با
تأمين مالي تروريسم «ترکمنچاي دوم» است

نادر قاضيپور نماينــده مردم اروميه نيز در اخطاري با
اســتناد به اصول  152و  153قانون اساسي که درباره
عدم سلطهپذيري و حفظ استقالل کشور است ،گفت:
اليحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي
تروريســم ترکمنچاي دوم است و در صورت تصويب
ننگي بــراي جمهــوري اســاميايران خواهد بود.
قاضيپور يادآور شد :اين کنوانسيون بسيار مبهم است،
با تصويب اين اليحه يقه جمهوري اسالميدر دست
کشورهاي گوناگون و سازمان ملل خواهد بود بنابراين از
نمايندگان مجلس ميخواهم آن را به تصويب نرسانند.
اليحه به کميسيون برگشت

دســت آخر ،نمايندگان مجلس و در جريان بررســي
کليات اليحه الحاق دولت جمهوري اسالميايران به
کنوانسيون بينالمللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم،
با ارجاع مجدد اين اليحه به کميســيون امنيت ملي
و سياســت خارجي پارلمان براي بررســي بيشــتر و
موارد اختالفي ،موافقــت کردند .وکالي ملت با 138
رأي موافــق 92 ،رأي مخالف و  6رأي ممتنع از 245
نماينــده حاضر در صحن علني ،بــا ارجاع مجدد اين
اليحه به کميســيون امنيت ملي و سياست خارجي
موافقت کردند .علي الريجاني رئيس مجلس شوراي
اسالميپس از موافقت نمايندگان با ارجاع مجدد اين
اليحه ،در سخناني گفت :کميسيون موارد مختلف را با
حضور نمايندگان موافق و مخالف بررسي کند و ظرف
هفته آينده يا دوهفته آينده اين اليحه را براي بررسي به
صحن مجلس ارسال کند.

روحانی در واکنش به اظهارات «پمپئو» علیه ایران:

فراخوان مناقصه

شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي

بعیدینژادازدیکتهبیانیهوزارتخارجه
آمریکادربارهایرانغلطگرفت

سفیر ایران در انگلیس گفت که بیسوادی
در وزارت خارجه آمریکا بیداد میکند .به
گزارش ایسنا ،حمید بعیدینژاد در توییتی
با اشاره به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا
درباره ایران نوشــت :در بیانیــه وزارت
خارجه آمریکا پیرامون ایران که توســط
پمپئو خوانده شــد آمده است :ایران باید
به «جامعه ملل» باز گردد .وی افزود :اما
«جامعه ملل» به غلــط با حروف بزرگ
نوشته شده که اســم خاص میشود که
به معنی سازمان بینالمللی قبل از سازمان
ملل متحد است .بیســوادی در وزارت
خارجه آمریکا بیداد میکند.
معاون سیاسی وزیر کشور ایجاد
هرگونه استان جدید را تکذیب کرد

شما چه کاره هستی که درباره ایران تصمیم میگیری؟

شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي

دراجراي مصوبه شماره /38326ت27506ه مورخ 1381/9/5هيات محترم وزيران در خصوص واگذاري امور خدماتي و پشتيباني به
بخش غير دولتي در قالب قراردادهاي حجمي – شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرويي امورات طرحهاي
عمراني خود در ســطح اســتان آذربايجان غربي را براســاس قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده ( )12قانون
برگزاري مناقصات – به روش ارزيابي ساده به مناقصه گران واجد شرايط و داراي صالحيت از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و
پروانه كسب معتبر واگذار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه گران در صورت عدم عضويت www.setadiran.irتداركات الكترونيكي
دولت (ستاد ) به آدرس قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق
سازند
((اطالعات مناقصه و زمانبندي))
موضوع مناقصه و محل اجراي پروژه  :انجام خدمات خودرويي امورات طرحهاي عمراني در سطح استان آذربايجان غربيمبلغ برآورد اوليه :برآورد هزينه انجام خدمات خودرويي امورات طرحهاي عمراني حدودا 17/095/016/730ريال مي باشد محل تامين اعتبار :اعتبارات طرح هاي عمراني (اسناد خزانه اسالمي) مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 855/000/000:ريال مدت اجرا  :از تاريخ ابالغ قرارداد بمدت يكسال شمسي دستگاه مناقصه گزار (كارفرما) :شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي به نشاني اروميه – بلوار شهيد باهنر – تلفن 044-33440092 دستگاه نظارت  :امور تداركات و خدمات پشتيباني شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي مهلت زماني و دريافت اسناد مناقصه از سايت ستاديران  :تا ساعت 19روز سه شنبه مورخ 1397/03/08 مهلت زماني و محل ارائه پاكت (الف) تضمين شركت در فرايند ارجاع كار  :تا ساعت 9روز چهارشنبه مورخ 1397/03/23تحويل بهدبيرخانه
حراست وامور محرمانه شركت به نشاني  :آذربايجان غربي – اروميه – بلوار شهيد باهنر -دبيرخانه حراست و امور محرمانه شركت
آب منطقه اي آذربايجان غربي
ـ مهلت زماني ارائه پيشنهاد قيمت  :تاساعت 9روز چهارشنبه مورخ 1397/03/23
ـ زمان بازگشايي پاكت ها  :ساعت 10روز چهارشنبه مورخ 1397/03/23
ـ محل بازگشايي پيشنهادات  :سالن اجتماعات شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي
ـ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت (الف)  :شماره تلفن تماس
04431987285 :
ـ چنانچه تعداد پيشنهادات واصله كمتراز سه پيشنهاد باشد مناقصه تجديد خواهد شد
ـ آدرس و تلفن اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت درسامانه  :مركز تماس – 02141934دفتر ثبت نام 88969737و
8519376
ـ توضيح اينكه اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار بايستي درمهلت مقرر به دبيرخانه حراست و امور محرمانه شركت درقالب
پاكت (الف) ارائه شــود و تصوير آن نيز درســايت تداركات الكترونيكي دولت در محل مورد نظر بارگذاري گردد .كليه محتويات پاكت
(ب) ومدارك و اسناد مربوط به مناقصه گذار و همچنين پاكت (ج) بايستي در سايت تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري شود  .توجه
شــود كه عودت اســناد در قالب سي دي مورد قبول نمي باشــد و همچنين چنانچه مناقصه گران – اسناد مناقصه را به طريقي غيراز
سايت مذكور تهيه نمايند و نام آنها به عنوان خريدار درسايت مذكور ثبت نشده باشد به قيمت پيشنهادي ترتيب اثر داده نخواهد شد .
شركت در مناقصه به صورت گروه مشاركت مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پيشنهاد به صورت مذكور ترتيب اثرداده نخواهد شد

ســیدمحمد جواد ابطحی نماینده مردم
خمینیشــهر در مجلس ،با اشــاره به
اظهارات اخیر سخنگوی دولت در ارتباط
با لیست مدیران دوتابعیتی گفت :آقای
نوبخت حتما متن گزارش دوتابعیتیها را
نخوانده که اینگونه قضاوت کرده است.
وی افزود :اگر ســخنگو ی دولت متن
گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتیها
را به طور کامل بخواند و بررسی کند حتما
قضاوتش درباره ایــن موضوع عووض
خواهد شــد .نماینده مردم خمینیشهر
در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:
الزم است تا مقامات دولتی به جای این
قبیــل اظهارنظرها در مورد دوتابعیتیها
موضوع را به طور دقیق مورد بررســی
و ارزیابــی قرار دهند .به گزارش فارس،
محمدباقر نوبخت در اظهارنظرش درباره
گــزارش تحقیق و تفحــص مجلس از
مدیران دوتابعیتی گفت :ما در ســطوح
وزرا و معاونین آنها و مدیران عالی کشور
افراد دوتابعیتی نداریم.

گروه سیاسی :حســن روحانی رئیس جمهور با
تأکیــد بر اینکه امروز وضعیتی داریم که باید به
هم بیشــتر از قبل کمک کنیم ،افزود :ما سال
گذشته با هم عهد کردیم که به عقب بازنگردیم
و به عقب هم بازنگشــتیم ،اما امروز در آمریکا
حکومتی روی کار آمده که یک شبه این کشور
را به حدود  15سال قبل بازگردانده و حرفهای
سالهای  2003و  2004را تکرار میکنند.
روحانی اظهار داشت :آمریکاییها حرفهایی که
در دوران بوش پســر زده میشد را تجربه کرده
و به اشــتباه بودن آن پی برده بودند و قدمهایی
برای اصالح آن برداشته بودند ،اما دوباره عدهای
آمدهاند و آن حرفهارا تکرار میکنند .مگر دنیا
میپذیرد که آمریکا بخواهد برای همه کشورها
تصمیم بگیرد .رئیس جمهور تصریح کرد :همه
کشــورهای دنیا خواهان اســتقالل در تصمیم
هستند و شــاید آمریکاییها بتوانند با فشار در
بعضــی جاها کاری به پیش ببرنــد ،اما منطق
نمیپذیرد که آنهــا بخواهند برای دنیا تصمیم
بگیرند.
روحانی خاطر نشــان کرد :اینکه یک آقایی که
سالها در یک مرکز جاسوسی مشغول فعالیت
بوده ،حاال بخواهد از جایــگاه وزیر خارجه امور
آمریــکا برای ایــران و دیگر کشــورها تعیین
تکلیف کند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست .شما
چه کارهاید کــه میخواهید برای ایران و جهان
تصمیــم بگیرد و بگویید ایران در زمینه فناوری
هستهای چه بکند و چه نکند.
رئیــس جمهور گفــت :اینهــا از جنس همان
حرفهایی اســت که قبلتر هــم آمریکاییها
گفتهاند و مردم ایران نســبت بــه آنها بیاعتنا
بودهاند و حاال هم نسبت به آن بیاعتنا بوده و در
کنار یکدیگر به راهشان ادامه خواهند داد.
واکنش موگرینی به سخنرانی ضد ایرانی
پامپئو :برجام جایگزین ندارد

فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا نیز به اظهارات ضد ایرانی «مایک پامپئو»،
وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد.
متن کامل بیانیه موگرینی در واکنش به سخنرانی
پامپئو در زیر آمده است:
«ما به دقت به ســخنرانی وزیر خارجه آمریکا،

مایک پامپئو که مخاطــب آن نه تنها ایرانیها
بلکه تمامی حامیان برنامه جامع اقدام مشترک
(برجام) بودند گوش فرا دادیم.
توافق هســتهای ایران و تــداوم حمایت از آن،
دستاوردهای عمدهای در دیپلماسی بینالمللی
محســوب میشــوند که ضمانــت میکنند
ظرفیتهای هستهای ایران صرف ًا برای مقاصد
صلحآمیز باقی میمانند .آژانس بینالمللی انرژی
اتمی تا کنون  ۱۰بار تأیید کرده که ایران تمامی
تعهدات هســتهای خود را اجرا کرده و به اجرای
آن ادامــه میدهد و تصریح کــرده که تمامی
دسترسیهای الزم برای اجرای مأموریتش را در
اختیار داشته است.
برجام ،حاصل بیش از یک دهه مذاکرات پیچیده
و حساس است که بر اساس رویکرد دو بخشی
انجام شده و بنابراین ،بهترین نتیجه ممکن است
که توازن صحیح را ایجاد میکند .اتحادیه اروپا،
تا زمان پایبندی ایران به تعهدات هستهای خود،
به تداوم اجرای کامل و موثر برجام پایبند است
و پایبند خواهد بود .این توافق متعلق به جامعه
بینالمللی است و به تأیید شورای امنیت سازمان
ملل متحد رسیده است .جامعه بینالملل انتظار
دارد تمامی طرفهــا به الزاماتی که بیش از دو
سال پیش به آنها متعهد شدهاند پایبند بمانند.
عادیســازی تجارت و روابط اقتصادی یکی از
بخشهای اساســی این توافق است که جامعه
بینالمللی بایستی آن را رعایت کند.
برجام ،هرگز برای پرداختن به تمامی موضوعات
در روابــط با ایران طراحی نشــده؛ نگرانیهای
مربوط به نقش منطقهای ایران ،تروریسم و عدم
رعایت حقوق بشر به طور منظم در تعامالت با
تهران توسط اتحادیه اروپا مطرح میشوند و در
واقع ،اتحادیه اروپا تحریمهایی را با هدف اعمال
فشار بر ایران برای تغییر رفتارش در این زمینهها
برقرار کرده است .سخنرانی وزیر خارجه پامپئو
مشخص نکرد چطور خروج از برجام منطقه را در
برابر تهدید اشاعه هستهای امنتر کرده یا خواهد
کرد یا اینکه چطور ما را در موقعیت بهتری برای
اثرگذاری بر رفتارهای ایران در حیطههای خارج
از برجــام قرار میدهد .برجــام هیچ جایگزینی
ندارد».

معاون سیاســی وزیر کشــور با اشاره به
برخی شایعات مبنی بر ایجاد استان های
جدید در تقسیمات کشور گفت :هیچگونه
طرحی برای ایجاد استان جدید در وزارت
کشور مطرح نیست و تمامی شایعات در
این خصوص نادرست و ناشی از تلقیات
ذهنی طراحان اینگونه مطالب می باشد.
اســماعیل جبارزاده با تاکیــد بر اینکه
بحث تقسیمات کشــوری تابع الگوها و
الزامات منطقه ای است ،افزود :متاسفانه
گاهی برخی افراد بدون لحاظ حساسیت
های منطقــه ای که مــی تواند باعث
بروز نارضایتی ها و ناآرامی هایی شــود،
مطالبی را درباره تقسیمات کشوری مطرح
می کنند که الزم اســت با دقت عواقب
اظهارات خود را بسنجند و در نهایت برابر
با قانون ،وزارت کشــور فصل الخطاب
بررسی و اجرای تقسیمات کشوری بوده
و هرگونه اظهارنظر در اینگونه موارد غیر
قابل اعتناست.
سفیر ایران :رابطه مسئوالن ایرانی
و مقتدی صدر برادرانه است

سفیر جمهوری اســامی ایران در بغداد
اعالم کرد که رابطه مســئوالن ایرانی و
مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر و رئیس
ائتالف ســائرون یک رابطه دوستانه و
برادرانه اســت .به گزارش ایســنا ،ایرج
مسجدی ،سفیر جمهوری اسالمی ایران
در عــراق در گفتوگو با شــبکه العالم
اظهار داشــت :جمهوری اسالمی ایران
ضمن اســتقبال و حمایت از اراده مردم
عراق در برگزیدن نمایندگان پارلمان به
کلیه احزاب ،گروهها و ائتالفهایی که در
انتخابات موفق به کسب کرسی شده اند
تبریک میگوید .مسجدی افزود :جمهوری
اسالمی ایران با برخورداری از رابطهای
حســنه و دوستانه با همه طیفهای مردم
عراق ،با تمام گروهها و ائتالف هایی که
حائز بیشترین کرسی در چهارمین دوره
انتخابات پارلمانی گردیده اند نیز رابطه ای
سازنده دارد و همه این گروهها و ائتالف
ها برادران عزیز و خوب ما می باشند.

