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سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری مطرح کرد:

تحریمهای جدید چیزی جز جنگ روانی نیست

بخش سیاسی -سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد:
بیماری امروز در افراد وجود دارد که وزارت امور خارجه را مورد
انتقاد قرار دهند چه درمورد مسائل اقتصادی و چه دیپلماتیک
که درست نیست.
به گزارش ایلنا ،بهرام قاسمی در آغاز نشست رسانهای خود ضمن
تسلیت اربعین و رحلت رسول اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع)
و شهادت امام رضا(ع) در خصوص سازو کار مالی و بانکی اتحادیه
اروپا و تاریخ عملیاتی شدن آن گفت :این موضوع پیش میرود ما
در تماس دائم هستیم و همانگونه که اشراف دارید این مکانیزم
پیچیده است و باید ابداع شود و زمانبر است و باید با دقت الزم
روی آن کار شود و با توجه به شرایط ایران فکر میکنم باز اگر هم
صبوری کنیم خیلی زود کلیات آن مشخص شود و امیدواریم در
زمان کوتاه به مرحله اجرایی شدن برسد.
وی در رابطه با انتخابات میان دورهای آمریکا و نتیجه این انتخابات
و اهمیت آن گفت :این انتخابات موضوع مهمی است که مساله
داخلی آنها است و در مرحله نخست به خود آنها مربوط است
و صداها نشانگر این است که بخشهایی مخصوصا فرهیختگان
نارضایتیهای زیادی مخصوصا در حوزه سیاست خارجی دارند
اما نهایتا برای مشخص شدن سرنوشت آن باید صبر کرد .تجربه
ما در قبال ایاالت متحده نشان میدهد با ایرانستیزی مواجه
هستیم امیدواریم در آینده تجارب گذشته موجب خردگرایی
بیشتر مقامهای آمریکایی شود .سخنگوی وزارت امور خارجه
در خصوص مشخص شدن ابعاد قتل خاشقچی و نظر وزارت
خارجه گفت :تحقیقات ادامه دارد و من منتظر میمانم تا نتیجه
کامل و دقیق از سوی دولت ترکیه حاصل شود .وی در پاسخ
به سوالی در خصوص توییت بعیدینژاد در خصوص تماس
کارمندان ایران اینترنشنال گفت :من در مورد توییت اظهارنظر
نمیکنم اما دستورالعمل وزارت خارجه این است که با تمام توان
از اتباع ایرانی حمایت کنیم .اگر در این مورد خاص هم موردی
وجود داشته باشد که نیازمند کمک ما باشد از این افراد حمایت
میکنیم وظیفه ذاتی ما این است که بهترین نقش را ایفا کنیم.
وی در خصوص اعمال تحریمهای جدید و واکنش وزارت خارجه
و رایزنیهای وزارت خارجه گفت :این تحریمها موضوع جدیدی
نیست و ما همواره شاهد این تحریمها بودیم و امروز هم با خروج
آمریکا از برجام بخش دیگری از تحریمها در قبال جمهوری
اسالمی ایران آغازشده و فکر میکنم این اعتیادی است که به
خصوص در دولت جدید شکل گرفته و چون عادت است ترکش
برای آقای ترامپ مشکل است و دست به این اقدامات بیثمر
میزند .قاسمی با بیان اینکه من این اقدام ترامپ را خودتحریمی
ایاالت متحده آمریکا میدانم ،گفت :ترامپ کلیه معاهدات را زیر
پا میگذارد و نشان داده نهایتا نمیتواند با این سازو کارهای
بینالمللی کار کند و در انزوا قرار میگیرد و با انزوا این سازو کارها
را ترک میکند و این نشانه عجز و تنهایی آمریکاست که نمیتواند
با جهان کار کند .این تحریم آمریکاست و نه شورای امنیت و
جهان .ما تحریمهای شورای امنیت را تجربه کردیم و علیرغم
برخی آسیبها به پیشرفتهایی دست پیدا کردیم و آمریکا به
اهداف خودش دست پیدا نکرد.
وی خاطرنشان کرد :اکثریت کشورها با این تحریمها مخالفت
کردند مثل اتحادیه اروپا و چین ،پس این تحریمها چیزی جز
جنگ روانی تلقی نخواهد شد و با درایت و خردمندی و صبوری
راهبردی راه را ادامه میدهیم .تجربه و تاریخ این واقعیت را به
کرات نشان داده این تحریمها جز جنگ روانی چیزی نیست و
با سازو کارها و همکاریها فکر میکنم نتایج ترامپ را نصیب او
نخواهد کرد و به تاریخ خواهد پیوست و با ظفرمندی ایران به
پایان میرسد .قاسمی در خصوص اظهارنظر عادلالجبیر در رابطه
با ارسال پیام سری برای ایران گفت :من اطالعی از این تماس
ندارم و تایید نمیکنم و از منابع الزم اطالعاتی در این مورد
دریافت نکردم .سیاست ما نسبت به همسایگان سیاست اصولی
و پایداری است و ادامه دارد و ما عالقمندیم با همه همسایگان
درجهت ثبات و امنیت پایدار و رفاه تالش کنیم.
وی همچنین در خصوص معافیت هشت کشور از تحریمها گفت:
اخبار گوناگونی در سطح رسانه در خصوص دریافت فرصت یا
معافیت برای همکاری با ایران از آمریکا منتشر شده ولی قضاوت
قطعی و نهایی در خصوص صحت این اخبار و اینکه بتواند
اجرایی شود زود است اطالعات ما از قبل نشان میداد کشورهای
بسیاری در تماس با ایاالت متحده به دنبال یافتن راهکارهایی
برای ادامه همکاری با ایران بودند این یک سوی ماجرا است و در
تحلیل دیگری احساس میشود علیرغم تمام سخنپراکنیهای
مقامات آمریکا این کشور به نتیجه رسیده یا خواهد رسید این
نوع تحریمها و زورگریی در قبال همه کشورهای جهان برای
عدم همکاری با ایران به خصوص درحوزه انرژی و اهمیت آن
نمیتواند اجرایی شود و به نوعی صحبت از تعدیل مواضع قبلی
نسبت به برخی کشورها است .قاسمی تاکید کرد :رویاهای ایاالت
متحده آمریکا به سرانجام و فرجام الزم نمیرسد و این ناشی از
عدم شناخت آنها نسبت به مسائل جهانی و منطقه و ایران است.
درهم تنیدگی ارتباطات جهانی اجازه اعمال قدرت را به آمریکا
نخواهد داد .مخصوصا وقتی طرف مقابل ایران است با هوشمندی
و درایت ،تجارب گذشته و امروز چراغ راه آینده خواهد بود .فکر
میکنم دوران تمامیتخواهی ایاالت متحده به پایان رسیده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی در خصوص پیام
عمران خان برای میانجیگری بین ایران و عربستان در سفر ظریف
به پاکستان گفت :سفر وزیر امور خارجه در راس هیات نظامی و
سیاسی در ادامه تالشهای مستمر ایران در سطوح مختلف برای
پیگیری موضوع مرزبانان بود که به گروگان گرفته شدند.
وی تاکید کرد :این سفر با توجه به حساسیت وزارت خارجه و
ضرورت پیگیری تفاهمات قبلی برای ایجاد مرزهای امنتر و پایان
اقدامات تروریستی انجام شد و این موضوع یکی از موضوعات
اساسی ما بود که امیدوارم به آزادی تمامی نیروهای جان بر کف
مرزبانی بینجامد .تفاهمات دیگری هم برای ثبات مرزها انجام شد.
سخنگوی وزارت امورخارجه گفت :در حاشیه این سفر درباره
روابط دوجانبه و تحوالت منطقه صحبت شد و گفته شد که
مسائل منطقه از اولویت ویژهای برخوردار است و مراضع ما نسبت
به همه همسایگان مشخص است و عالقمند نیستیم با همسایگان
مشکل داشته باشیم و هر کمک و تالش مثبتی را در این رابطه
پاسخگوهستیم.
وی با بیان اینکه از نظر ما مساله یمن فاجعه بار است و
سازمانهای مختلف آمارهایی را در خصوص این فجایع اعالم
میکنند ،یادآور شد :مشخص است شرایط به مراتب از قبل بدتر
است ما از اقدامی که از تجاوز جلوگیری کند و بازگشت آرامش و
امدادرسانی به مردم یمن تلقی شود استقبال میکنیم و به هرگام
و هر تالشی در این زمینه خیرمقدم می گوییم .قاسمی در پاسخ

به سوال خبرنگار ایلنا درباره دعوت از سفرای سوئد و نروژ و کاردار
دانمارک به وزارت امور خارجه که روز گذشته انجام شد ،عنوان
کرد :بعد از توطئههایی که در اروپا انجام شد وزارت خارجه برای
مقابله با این توطئهها موضوع را دنبال کرد و اخیرا در مورد موضوع
دانمارک از روز نخست اقدامات الزم صورت گرفت و تماسها
وجود داشت .دیروز هم روسای نمایندگی این کشورها به وزارت
خارجه احضار شدند و مواضع ما بیان شد.
وی افزود :ما این نوع رفتار را محکوم میکنیم و آن را بخشی از
اقدامات خصمانهای میدانیم که معاندان جمهوری اسالمی آن را
پیریزی میکنند و تالش میکنند رابطه خوب ایران با اروپا را
دستخوش تغییر کنند بخشی از اروپا هم به این امر واقف است.
خیلی از کشورها بعد از اتخاذ مواضع آمریکا اعالم کردند از آنها
تبعیت نمیکنند این روش برای برخی از کشورهای معدود و
رژیم صهیونیستی و آمریکا قابل قبول نیست و آنها با ناامیدی
سیاستهای جنگ روانی را دنبال میکنند که با شکست مواجه
خواهد شد و سودی نمیبرند و منجر به رسوایی آنها خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :ما در این زمینه اطالعاتی
در سطح وسیع داریم و اعالم کردیم آماده همکاری نشستهای
مشترک برای روشن شدن موضوع و منبع و کانون این اقدامات
هستیم و این آمادگی به آنها اعالم شده است .جا دارد به تمامی
ایرانیان خارج از کشور توصیه کنم با دقت الزم و توجه ویژه از
هرگونه تماس و مراجعه به عنوان نیروهای امنیتی و دولتی ایران
خودداری کنند و هرگونه تماسی را حتما به سفارت مطرح کنند
و حتی در صورت لزوم به مقامات کشوری که ساکن هستند اعالم
کنند .باید با هوشیاری در این مسیر توجه الزم را داشته باشند تا
این گروهها نتوانند مستمسکی برای تخریب روابط خارجی ایران
پیدا کنند هدف این است که رابطه خوب ایران با دنیا نباشد و ما
سفرهای مقامات آمریکایی را میبینیم و با هوشیاری از این مساله
هم عبور میکنیم .وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه بسته
اروپا هنوز اجرایی نشده و میگویند این سازو کار مالی سمبلیک
است ،گفت :خیر چنین چیزی نیست و ما در مسیر خودمان در
حرکت هستیم و به نقطه خوبی رسیدیم و به زودی این سازو
کارها آغاز خواهد شد .اگر با این مکانیسمها آشنا باشید میدانید
کار پیچیدهای است مخصوصا زمانی که باید کل اتحادیه اروپا و
ایران روی آن توافق کنند .ما هم از واقع بینی پیروی میکنیم.
قاسمی در خصوص عدم مشارکت ایران در نشست گفت :ایران
قرار نیست در همه نشستها حضور داشته باشد و ما در جریان
نشست بودیم و اطالعات کاملی دریافت کردیم و در این نشست
بر روند آستانه تاکید شد و دو شریک ما یعنی روسیه و ترکیه
حضور داشتند .هر اقدامی و گامی که بتواند در جهت تثبیت
سوریه و کاهش آالم مردم باشد می تواند بخشی از راهبرد ما
باشد .وی در رابطه با اعالم ددالین آمریکا برای پایان جنگ یمن
و تاثیر آن گفت :به نظر میرسد فاجعه یمن به نقطه پیچیدهای
میرسد و ادامه این وضعیت نمیتواند استمرار داشته باشد و باید

جمهوری اسالمی ایران

شهرداری آستارا

جامعه جهانی تالش کند برای پایان این فاجعه و گام نخست
توقف تجاوز و کشتار مردم یمن است که باید اتفاق بیفتد و جهان
بتواند این لکه ننگین را از کارنامه خودش بزداید چرا که تاریخ ،کل
جهان را برای این فاجعه بشری نخواهد بخشید.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص سفر ظریف به ترکیه
و شرکت در اجالس دی  ٨گفت :دو سفر آقای ظریف به ترکیه
داشتند در اجالس اخیر مباحث زیادی درباره همکاریهایی که
میتواند شکل بگیرد ،مطرح شد و مباحث پولی و مالی و مبارزه
با یکجانبهگرایی از موضوعات اساسی بود .تحلیل ما از اجالس
مثبت است .وی در خصوص رد  CFTو اینکه این موضوع
وقت خریدن ایران است ،گفت :به این تحلیل اعتقاد ندارم و این
تحلیلهای از موضع سیاسی و جناحی است و بخشی مربوط
به مسائل داخلی است .موضع ما همان موضع اصولی است که
میگوییم کنوانسیون باید اجرایی شود و این برای مردم دارای
سودمندیهای زیادی است و در صورت عدم تصویب با مشکالت
عدیدهای روبرو خواهیم شد .االن بحث ایراداتی است که ما
امیدواریم در جهت رفع شبهات از نظر کارشناسی مجددا حضور
فعالی داشته باشیم و امیدوارم این شبهات برای شورای نگهبان
روشن شود و ما بتوانیم در این مسیر درست گام برداریم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص اینکه نتانیاهو از طریق
عمان پیامی را به ایران فرستاده است ،گفت :چنین خبری ندارم
و رژیم صهیونیستی هم در جایگاهی نیست برای ما پیام بدهد.
وی در خصوص اینکه آیا اروپا می تواند مستقل از آمریکا در
خصوص برجام نقش ایفا کند ،گفت :این آزمون بزرگی برای اروپا
است و آنها اراده سیاسی خود را در این خصوص اعالم کردهاند
و تالش میکنند و ما سعی کردیم ضمانتهای الزم را دریافت
کنیم و این آزمونی است که آیا اروپا استقالل خود را به دست
میآورد یا خیر آنچه تا امروز نشان داده همین اراده است و در
صف آرایی جدی با آمریکا قرار دارند .امیدوارم اروپا به عنوان یک
جامعه بزرگ و به عنوان یک واحد نوظهور بتوانند نقش تاریخی
خود را اعمال کنند.
وی در خصوص پیگیری وضعیت مرزبانها و اطالعات جدید
گفت :مفصل در این خصوص توضیح دادم؛ ما نشستهای مفصلی
داشتیم که قطعا اطالعاتی را به دست میآوریم و سیاستهای
بعدی را تنظیم میکنیم .از توضیح بیشتر اجتناب میکنم.
قاسمی در خصوص اسداهلل اسدی و اقدامات صورت گرفته گفت:
اقدامات الزم انجام شده از طریق اقدامات دیپلماتیک تماسهای
سیاسی و وکالیی در اختیار ایشان است که تالش میکنند و
امیدوارم بی گناهی ایشان اثبات شود و ایشان بتواند به کشور
خودش بازگردد .اقدامات رژیم صهیونیستی روشن است .تالش
آنها در جهان اسالم برای دودستگی است و سیاست محکومی
است و با امیدواری نسبت به هوشمندی جهان اسالم این
سیاستها با شکست مواجه خواهد شد .امیدوارم همه با وحدت
جهان اسالم در برابر این ستیزهجویی مقاومت کنند.

01333332552

ظریف در توییتر:

زورگویی آمریکا نتیجه معکوس داشته است

قاسمی در رابطه با انتقادات در خصوص کمکاری وزارت امور
خارجه در مراسم اربعین گفت :شما سواالت عجیب و غریبی
میپرسی و بیماری امروز در افراد وجود دارد که وزارت امور
خارجه را مورد انتقاد قرار دهند چه درمورد مسائل اقتصادی و چه
دیپلماتیک که درست نیست .وزارت خارجه به عنوان فعالترین
عضو در ستاد اربعین حضور داشته که گزارشی در این خصوص
وجود دارد و ظرف امروز و فردا جزئیات را خواهم گفت .وزارت
خارجه با نظم بسیار کار خودش را انجام داده و تفاهم برای
استفاده ایرانیان از دینار ،مذاکرات با کشورهای همسایه ،حضور در
مرزها برای آمد و شد اتباع کشورهای دیگر و صدور ویزا از جمله
این کارها بوده است .در واقع وزارت خارجه تالش موفق و کاملی
را انجام داده و من از تالش همکاران خودم در بخش کنسولی
تشکر کنم .سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :رییس اداره
گذرنامه که نماینده ما در ستاد اربعین بودند ،در  ٨ماه گذشته
سفرهای زیادی داشتند و اگر مشکلی بود متوجه وزارت خارجه
نیست .سفیر ما در بغداد در مرزها مستقر شد آقای ظریف بعد از
مشکالتی که پیش آمد با وزیر خارجه عراق صحبت کردند و باید
از عراق و مردم و دولت این کشور تشکر کنیم.
وی در خصوص همکاری پاکستان در بخش امنیتی و کم
کاری در خصوص مرزبانان و مسائل مرزی گفت :این موضوعات
و اقدامات الزاما همه از دولت پاکستان نشات نمیگیرد این
گروههای تروریستی ریشه در مکانهای دیگری دارند با هدف
فشار و ضربه زدن به ایران .البته انتظار و خواسته ما از پاکستان
بیش از این است که با جدیت بیشتر و درک موقعیت در مرزها
اقدامات بیشتر و دقیقتری انجام دهند تا شاهد این حوادث
نباشیم .در سفر سال گذشته وزیر خارجه ما به راهکارهای نسبتا
مشخصی دست یافتیم و تا حد خوبی امنیت مرزها برقرار شد در
این سفر هم در این خصوص صحبت کردیم و هیات نظامی هم
حضور داشت امیدوارم در مرحله عمل این نتایج اجرایی شود و
شاهد این حوادث تلخ نباشیم و مرزهای ما با پاکستان امن و توام
با ثبات و صلح باشد .قاسمی در خصوص اینکه موالنا سمیع الحق
توسط افراد ناشناس کشته شده و تاثیر این موضوع در امر مبارزه
با تروریسم گفت :ما هر اقدام تروریستی را با هر شکل و هدف
محکوم میکنیم باید تروریسم را در هرکجا خشکاند و این اقدام
به طور کلی برای ما مذموم است.
وی در رابطه با ناکامی ترکیه در اجرای مفاد نشست سوچی
گفت :من در اینکه ناکام بوده و یا خیر نظری ندارم بگذارید
زمان بگذرد .سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به
کشتار شیعیان نیجریه گفت :در این خصوص مواضع وزارت
خارجه را اعالم کردم و فکر میکنم آقای علمالهدی هم در
این خصوص صحبت کردند ما این ماجرا را محکوم میکنیم
و توصیه میکنیم برخوردهای خصومتآمیز کنار گذاشته شود
توگو وضعیت متعادلتری حاکم شود این روند پایدار
و با گف 
نیست ما هشدارهایی را هم دادهایم.
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پیوست- :

بار نخست

آگهی مزایده یک قطعه زمین واقع در شهرک مهدی (نوبت دهم)
شهرداری آستارا درنظر دارد برابر بند  8صورتجلسه  18مورخه  95/3/30شورای محترم اسالمی شهر
نسبت به واگذاری یک قطعه ملک واقع در شهرک مهدی به شرح ذیل را طبق ارزیابی کارشناس رسمی
دادگستری از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.
 – 1ششدانگ عرصه پالک ثبتی  98فرعی مجزی شده از  1552بخش  31گیالن به استثنای قیمت
پایه  2.304.000.000ریال به مساحت  288مترمربع

شرایط مزایده:
 – 1متقاضیان جهت شرکت در مزایده باید  ٪10قیمت پایه هرکدام از پالک منتخبین پیشنهادی را به
حساب سپرده شهرداری به شماره  0105449541007نزد بانک ملی شعبه شهرداری واریز و فیش آن
را ضمیمه پیشنهاد نموده و تحویل دبیرخانه شهرداری نماید.
 – 2شرکتکنندگان باید تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  97/8/30پیشنهاد خود را در پاکت
دربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .پیشنهادات واصله در روز پنجشنبه مورخ
 97/9/1ساعت  10صبح در اتاق کار شهردار با حضور اعضای کمیسیون معامالت مفتوح و نتیجه مزایده
پس از بازگشایی پیشنهادات اعالم خواهد شد .حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مذکور آزاد خواهد بود.
 – 3کلیه هزینههای نقل و انتقال اعم از دارایی ،دفترخانه رسمی ،ثبت اسناد و هزینه درج آگهی در
روزنامه و غیره به عهده برنده مزایده میباشد.
 – 4برنده موظف است نسبت به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی را در مدت یک هفته به وقت اداری پس از
اعالم نتیجه به حساب  0105449537001درآمد عمومی شهرداری نزد بانک ملی شعبه شهرداری اقدام
نماید .توضیح اینکه سپرده نفرات دوم و سوم تا تسوی ه حساب با نفر اول مسترد نخواهد شد .در صورت
عدم واریزی نفر اول در وقت مقرر ،سپرده وی ضبط و سپس با نفرات دوم و سوم به ترتیب واگذاری انجام
خواهد شد.
 – 5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
معیتی

شهردار آستارا

بخش سیاسی -وزیر امور خارجه به اعمال مجدد تحریمهای
ضدایرانی ایاالت متحده امریکا واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا ،محمدجواد ظریف در توییتر خود نوشت :امروز آمریکا
با اعمال مجدد تحریمهایی علیه ایران که مردم عادی را هدف قرار
میدهد ،از دادگاه عالی و شورای امنیت سازمان ملل سرپیچی کرد.
اما زورگویی آمریکا نتیجه معکوس داشته است ،آن هم نه تنها به این
علت که برجام اهمیت دارد ،بلکه به این خاطر که جهان نمیتواند به
ترامپ و شرکایش اجازه دهد که نظم جهانی را برهم بزنند .آمریکا  -و
نه ایران  -منزوی شده است.

باهنر:
مسیر را برای امضای  CFTباز کنیم

بخش سیاسی -دبیر جامعه اسالمی مهندسین با اشاره به ایرادات و
ابهامات شورای نگهبان به الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با
تامین مالی تروریسم ( )CFTگفت :معتقدم در این برهه ضرورت دارد
مسیر را باز کنیم تا این الیحه امضا شود.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا باهنر صبح روز دوشنبه در نشست هفتگی
خود با خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق افزود :برخی اجرای FATF
را با برجام و مذاکرات هستهای با  5+1و مسایل دیگر خلط میکنند
اما باید گفت که طبیعی است برخی مفاد کنوانسیونهای بین المللی
با برخی از قوانین داخلی و اعتقادات و مواضع ما منطبق نیست .مهمتر
از  FATFاعالمیه حقوق بشر بوده است که ایران به آن پیوست در
حالی که با بسیاری از مبانی ارزشی و قانونی ما منطبق نبود و البته
پذیرش آن به معنای آن نیست که به طور کامل آن را قبول داریم.
ما این موارد را تا جایی قبول داریم که قانون اساسیمان اجازه دهد.
از این رو معتقدم مجموعه لوایح چندگانه مربوط به  FATFرا باید با
تحفظهایی تصویب کرد.
وی ادامه داد :در حال حاضر شورای نگهبان به این لوایح وارد شده
است و گفته است  CFTبا برخی احکام اسالمی و قوانین ما منطبق
نیست اما این ایرادات به معنای نپیوستن ایران به  CFTنیست چرا
که اگر این اتفاق نیفتد با تحریمهایی فراتر از تحریمهای هستهای و
حقوق بشر مواجه خواهیم شد .برخی در مجلس اظهارنظر کردند که
ایرادات شورای نگهبان قابل رفع نیست و برخی میگویند با ارایه یک
یا دو تحفظ (رزرو) مشکل قابل حل است .باهنر تصریح کرد :به نظر
من بهترین تحفظ این است که بگوییم این لوایح را تصویب میکنیم
اما برای اجرای آن تا جایی که قانون اساسی اجازه دهد اجرا میشود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد :اگر اشکال بین
مجلس و شورای نگهبان بماند راهحل مجمع تشخیص مصلحت نظام
است و آنجا تصمیم مناسب را خواهیم گرفت.

الهوتی :موضوع  CFTقابل حل است

بخش سیاسی -یک نماینده مجلس شورای اسالمی درباره رد
« »CFTدر شورای نگهبان گفت :امیدوارم با حل اختالف بین دولت
و شورای نگهبان الیحه « »CFTبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
فرستاده نشود.
مهرداد بائوج الهوتی در گفتوگو با ایلنا ،درباره رد « »CFTدر جلسه
شورای نگهبان گفت :رفت و برگشت لوایح بین ما و شورای نگهبان
یک امر طبیعی است و در این مورد هم باید ببنیم راهحل برونرفت
چیست و چه ساز و کاری را میتوان در پیش گرفت.
نماینده مردم لنگرود تاکید کرد :باید تالش کنیم که اختالفات را
حل کنیم.
وی گفت :طبق آخرین بیانیه گروه اقدام مالی یک فرصت  ۴ماهه به
کشورمان داده شد تا ما همین اختالفنظرها را بر طرف کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد :امیدوارم که اختالفنظر
بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی برطرف شود و الیحه
« »CFTبه مجمع تشخیص نرود و موضوع در بین ما و شورا فیصله
پیدا کند.
وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باتوجه به شرایط موجود اگر
مجمع تشخیص هم الیحه  CFTرا رد کرد ،آیا احتمال دارد رهبری
نظر مستقیمی در این مورد خاص داشته باشند ،گفت :معموال رهبری
در این موارد ورود نمیکنند در این مورد هم باید جلو برویم تا ببینیم
چه پیش میآید .الهوتی گفت :معتقدم با توجه به فضایی که وجود
دارد ،این موضوع قابل حل است.

سخنگوی دولت آلمان:

رابطه تجاری قانونی با ایران باید
امکانپذیر باشد

بخش سیاسی -سخنگوی دولت آلمان دیروز – دوشنبه -بر لزوم
امکانپذیر بودن رابطه تجاری قانونی با ایران تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز« ،اشتفن زایبرت» سخنگوی دولت
آلمان گفت که کشورش معتقد است که رابطه تجاری قانونی با
ایران باید امکانپذیر باشد و برلین در حال بررسی نحوه حمایت از
شرکتهایی است که تحت تاثیر بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران
قرار میگیرند .وی تاکید کرد« :در حال ارزیابی چگونگی حمایت از
اصول تعامالت تجاری با ایران هستیم» .بسته دوم تحریمهای آمریکا
علیه ایران از بامداد دوشنبه اجرایی شد .این تحریمها بخشهای مالی،
نفتی ،بانکداری و بیمه را هدف قرار گرفته است.

