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دغدغه موافقان برجام ،بیش از مخالفان است
نماینده مردم ارومیه اظهار داشــت :در مدت بررسی برجام در مجلس همه نمایندگان
در   باره سرنوشت این توافق نگران بودند که این نشان میدهد ...
عبدی:

ضرورت ارایه بسته  های تشویقی
برای نوسازی بافت فرسوده
اجرای مسکن مهر در بافت فرسوده
میتوانست کارساز باشد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت
همکاری دولت و شهرداری برای رسیدگی به وضعیت
بافتهای فرســوده ،گفت :دولت و شــهرداری باید
با ارائه بستههای تشــویقی مناسب شهروندان را در
بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ترغیب کنند.
ایرج عبــدی در گفت وگو با خبرنــگار خبرگزاری
خانه ملت ،در   باره وضعیت نوسازی بافتهای فرسوده
در شــهرها ،گفت :با توجه به قرار گرفتن کشور روی
محورهای زلزله خیز نوســازی بافتهای فرسوده از
جمله ضرورتهایی اســت که باید در دستور کار قرار
گیرد تا بتوان وضعیت نامناسب ساختمانهای قدیمی  و
فرسوده را سامان داد.
نماینده مردم خرمآباد و دوره در مجلس شــورای
اســامی ،با بیان اینکه نوســازی بافتهای فرسوده
برای توسعه شــهری ضرورتی اجتنابناپذیر است،
تصریح کرد :عالوه بر بافتهای فرســوده در محدوده
شهرها ،بخشــی از بافت فرسوده در حواشی شهرها
قرار گرفتهاند که نوســازی آنها برای توسعه شهری
یک ضرورت است.
وی با نامناسب خواندن عملکرد دولت و شهرداری
در نوســازی بافتهای فرســوده ،افــزود :مداخالت
شهرداری و دولت برای اینکه بتوان بافتهای فرسوده
شــهری را در زمان مشخصی بهسازی ونوسازی کرد
کافی نبوده و به نظر میرســد باید با ارائه بستههای
تشویقی مناسب بین شــهروندان ایجاد رغبت کرد؛
واقعیت آن است که دولت و شهرداری باید امتیازهای
بیشــتری برای این منظور ارائه کنند به شــکلی که
دولت با ارائه تســهیالت ارزان قیمت و شهرداری با
کاهش عوارض شهری میتوانند بافتهای فرسوده را
مدیریت کنند.
عبدی با اشــاره به اجرای طرح مســکن مهر در
حواشی شهرها ،گفت :این طرح میتوانست با تدابیر
سازنده در داخل شــهرها و در محدوده  های فرسوده
ســاخته شــود اما دولت قبل از این فرصت استفاده
نکرد ،در واقع اقدامات دولت نهم و دهم برای نوسازی
بافت  های فرسوده موثر واقع نشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم ،یادآور شد :برخی
از شــهرها به کلی بافت فرسوده هســتند اما دراین
مناطق هنوز فعالیت چشمگیری انجام نگرفته این در
حالی است که مدیریت دولت و شهرداری به نوسازی
و بازسازی بافتهای فرســوده سرعت می  بخشد اما
مداخله هر دو به شکل امروزی کارساز نبوده و نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی،
یادآور شد :دولت و شــهرداری نه در اقدامات موازی
بلکه در طول یکدیگر باید شــرایط نوسازی بافتهای
فرسوده را فراهم سازند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ محمدباقر قالیباف
شــهردار تهران مداخلــه مســتقیم و تصدی گری
شهرداری ،وزارتخانهها و دســتگاههای دولتی را در
بحث نوسازی بافتهای فرسوده سمی  مهلک دانست
و گفت :شهرداری تهران از ســهم خود در نوسازی
بافتهای فرســوده  100درصد چشــم پوشی کرده
است.
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ضرورت ارایه بسته  های تشویقی برای نوسازی بافت فرسوده
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت همکاری دولت و شهرداری
برای رسیدگی به وضعیت بافتهای فرسوده ،گفت :دولت و شهرداری...

الریجانی و آشتیانی گزینههای احتمالی جامعه مدرسین در مجلس دهم
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،به احتمال زیاد در انتخابات مجلس شورای اسالمی  و
از حوزه انتخابیه قم ،لیست می  دهد و به احتمال فراوان علی الریجانی...

خجسته با اشاره به ورود محصوالت غذایی بیکیفیت خارجی به کشور مطرح کرد:

ملت امروز

سیری ناپذیری چینیها از تولید محصوالت
ایرانی

رئیس کمیســیون شــوراها و امورداخلی کشور
درمجلس شــورای اسالمی  با اشــاره به اینکه نباید
نسبت به تولید محصول داخل بیتفاوت باشیم،گفت:
خارجی  هــا محصوالت ارزان قیمت و بی کیفیت به
ایران می  فرســتند تا تولید داخل ایــران را با رکود
مواجه سازند.
امیرخجســته درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری
خانه ملت درخصوص واردات محصوالت بی کیفیت
کشاورزی و غذایی بی کیفیت ازچین ،گفت :اکنون
شــاهد ورود بی رویه محصوالت کشاورزی وغذایی
از چین و دیگرکشــورهای جهان هستیم که عالوه
بر نداشتن کیفیت به صورت ارزان تر از محصوالت
داخلی به فروش می  رسد.
دســتهای پشــت پــرده در واردات
محصوالت کشاورزی
وی با اشاره به اینکه استکبار جهانی روی اینگونه
فعالیت  ها تالش می  کند ،یادآورشــد :این کشورها
بــا نمونه بــرداری ازمحصوالت ایرانــی کاالهای
بی کیفیتی تولید و به کشورمان صادر می  کنند تا هم
به اشتغال و هم به تولید ما آسیب برسانند.
نماینده مــردم همدان درمجلس نهم شــورای
اسالمی  با اشاره به اینکه اکنون شاهد ورود محصول

بی کیفیت کشاورزی به داخل کشور هستیم،افزود:
کشــورهای خارجی با تولیــد محصوالت ما به فکر
توسعه اشتغال خود هستند و فکری به داشتن کیفیت
محصوالت هم ندارند.
گمرک درجلوگیری از واردات کاالهای
بی کیفیت جلوگیری کند
وی ادامــه داد :مدیران اجرایی ما به خصوص در
گمرک باید تالش کنند تا محصوالتی که در داخل
کشور تولید می  شــود و خودمان توانایی تولید آن را
داریم به داخل وارد نشود.

وی بــا انتقــاد ازاینکه داشــتن قیمــت پایین
محصوالت خارجی درکشــور یــک توطئه خارجی
است،اظهارداشــت :خارجی  هــا محصــوالت
ارزان قیمــت و بی کیفیت به ایران می  فرســتند تا
تولید داخل ایران را با رکود مواجه سازند.
خجســته تصریح کرد :دولت بایــد راه را برای
صادرات محصــوالت بازکند تا روند تولیدات داخلی
تقویت شود.
رئیس کمیســیون شــوراها و امور داخلی کشور
درمجلس شورای اسالمی  تاکید کرد :ما باید تالش
کنیــم با تولید محصوالت داخلی روی پای خودمان
بایستیم و برای تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداریم.
به گــزارش خانه ملت؛ محصول ســیرهمدان
شــهرت خاصی دارد؛ اما واردات بی رویه سیر چینی
به کشــور،این محصــول را با مشــکالتی از جمله
خارج شــدن از چرخه صادراتی و کاهش تولید روبه
رو کرده است.
ورود سیرچینی با قیمتی پایین ،نبود کارخانههای
فرآوری،نبود بسته بندی مناسب،کم توجهی مسئوالن
در حمایت از محصول ســیر همدان ،باالبودن هزینه
تولید و دیگر علل؛ موجب شده سیرهمدان با چالش
جدی در مصرف و صادرات مواجه شود.

باهنر:

ادامه مخالفت با برجام بعد از طی روند قانونی در مورد آن کار سخیفی است
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی  با اشاره به
حواشــی بعد از بررسی برجام و تصویب طرحی در
این باره تاکید کرد :ادامه دادن به مخالفت  ها بعد از
قانونی شدن ،کار سخیفی است.
محمدرضــا باهنــر در گفت و گو بــا خبرنگار
خبرگزاری خانه ملت با اشــاره به ادامه دار شــدن
مخالفت  های عده ای از نمایندگان با برجام و تصویب
طرح مربوط به آن گفت :تصویب قانون در مجلس
شورای اسالمی  روالی دارد .تا قبل از اینکه مقوله ای،
قانونی شــود ،موافق و مخالــف می  توانند آزادانه
نظرات خود را عنوان کنند و معموال بحث و جدلی
بین آنها شکل می  گیرد.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر
و پردیس در مجلس شورای اسالمی  ادامه داد :این
رفتارهــا و بحث و جدل تــا زمانی که آن موضوع
به قانون تبدیل نشــده اســت اشــکالی ندارد .اما
وقتی قانون می  شود و شورای نگهبان آن را تایید

آن سو

کــرد ،موافق و مخالف باید به قانون تمکین کنند.
یعنی بعد از تصویب قانون همه مسئوالن ،باید آن
را اجرا کنند.
وی توصیه کرد :اگر مسئولی اشکالی در قانون
می  بینند ،می  توانند مسیر تغییر قانون را طی کنند.
اما اگر کسی بخواهد مخالفت  های قبل از تصویب

را ادامه دهد ،کارهای ســخیف انجام داده و نباید
انجام شــود .ما از بررســی برجام و تصویب طرح
اقدام متناسب و متقابل دولت در برجام گذشته ایم
االن باید مراقب باشیم تا این قانون دقیق ،درست
و با حفظ کامل منافع ملی اجرا شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی   با یادآوری
اینکــه در انتخابات مجلس نهم شــاهد انتشــار
شــب نامه  هایــی علیه رئیس مجلس و شــباهت
مخالفان برجام و انتساب این موضوع که الریجانی
در تصویب طرح مذکور نقش بسزایی داشته است،
گفت:با وجود اینکه تاکید شــده اســت بداخالقی
انتخاباتی در کشور صورت نگیرد ،عده ای مستمرا
بدخالقی می  کنند .اعتقاد داریم این نوع رفتارهای
خــاف عــرف ،دین و اخالق اســت و مــا تنها
می  توانیم توصیه کنیم چنین اقدامی  نداشته باشند
و مســئوالن رســمی  و ناظر بر انتخابات به موقع
هشدار بدهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :اعطای سهام عدالت از سوی دولت نهم بیشتر جنبه
تبلیغاتی و مطبوعاتی داشت.به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برگههای سهام عدالت تنها یک اوراق
بیارزش و پردردســر برای مردم بود گفت :متاسفانه تاکنون هیچ تدبیر مناسبی برای صاحبان
ســهام عدالت صورت نگرفته اســت .نماینده مردم رباط کریم ادامه داد :نبود منابع الزم برای
تأمین مالی و واریز یارانه نقدی به حســاب مردم را میتوان یکی از دالیل کمرنگ شدن سهام
عدالت در بین مردم تلقی کرد.

الریجانی و آشتیانی گزینههای احتمالی
جامعه مدرسین در مجلس دهم

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،به احتمال زیاد در انتخابات مجلس شورای اسالمی  و از حوزه انتخابیه
قم ،لیســت می  دهد و به احتمال فراوان علی الریجانی و محمدرضا آشتیانی دو گزینه از سه گزینه این
لیست انتخاباتی خواهند بود.
حجتاالســام والمســلمین محمدرضا آشــتیانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،در خصوص تصمیم
احتمالی جامعه مدرســین حوزه علمیه قم برای ارائه لیست در انتخابات مجلس شورای اسالمی  از حوزه
انتخابیه قم ،اظهار داشــت :بنابر این بود تا جلسه ای راجع به شــهر قم داشته باشیم که البته هنوز این
جلسه برگزار نشده است.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اســامی  افزود :اما قاعدتا ارائه لیست انتخاباتی از سوی جامعه
مدرسین حوزه علمیه برای انتخابات مجلس شورای اسالمی  از حوزه قم ،دور از ذهن نیست.
این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در پاسخ به این سؤال که آیا آقای علی الریجانی مجددا از قم
کاندیدا خواهد شد؟ گفت :آن طور که من شنیدم ایشان باز هم از قم کاندیدا می  شوند.
آشتیانی در پاسخ به این سؤال که خود شما نیز مجددا کاندیدای انتخابات مجلس خواهید شد؟ گفت:
بله .انشاءاهلل هستم.
خاطرنشــان می  شود ،سهم استان قم از کرســی  های مجلس شورای اسالمی  3نفر است و معموال در
اکثر قریب به اتفاق انتخابات  ها ،جامعه مدرسین حوزه علمیه ،لیست انتخاباتی خود را به مردم قم معرفی
می  کند.
در دوره گذشته و انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسالمی ،جامعه مدرسین به جای ارائه لیست
سه نفره ،لیست دو نفره شامل آقایان علی الریجانی و محمدرضا آشتیانی را به مردم قم معرفی کرد ،چرا
که اعضای این تشــکل با سابقه حوزوی که در جلسه تصمیم گیری برای بستن آن لیست حاضر بودند،
با تقسیم آرای خود به صورت کامال مساوی میان حجت االسالم مجتبی ذالنوری و حجت االسالم علی
بنایی ،نتوانستند گزینه سوم را برای لیست خود انتخاب کنند.

الریجانی در آستانه سفر به روسیه مطرح کرد؛

فتاحی؛

دغدغه موافقان برجام ،بیش از مخالفان است

نماینده مردم ارومیه اظهار داشــت :در مدت بررسی برجام در مجلس همه نمایندگان در   باره سرنوشت
این توافق نگران بودند که این نشــان میدهد کســانی که به برجام رای دادند همچون مخالفان ،دغدغه
بسیاری داشتند و باید بگویم دغدغه موافقان برجام ،بیش از مخالفان بود.
عابــد فتاحی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا ،اظهار داشــت :برجــام در پی زحمات بیدریغ تیم
مذاکرهکننده هســتهای به دســت آمده و در مجلس نیز پس از بررسی دقیق و کامل به تصویب اکثریت
نمایندگان رســیده که این پیروزی بزرگ را به مقام معظم رهبری ،دولت و تیم مذاکرهکننده هســتهای و
مهمتر از همه به ملت سرفراز ایران تبریک میگویم.
نماینده مردم ارومیه با تاکید بر اینکه مقایســه کار تیم مذاکرهکننده فعلی و تیم پیشین نادرست است،
تصریح کرد :برجام مســئله کوچکی نیســت و هنگامی  که صحبت از مذاکره به میان میآید ،صحبت از
دادن و ستاندن است .شک ندارم حتی اگر بنابر این بود که به انشای بهتر هم نمره دهیم و اگر ظریف و
صالحی میخواستند انشاء بنویسند ،باز هم نتیجه کارشان از تیم قبلی بهتر بود .بماند که تیم مذاکرهکننده
هســتهای در برابر  ۶ابرقدرت بینالمللی و پای میز مذاکره از دستاوردهای هستهای کشورمان دفاع کرده
و بزرگترین موفقیتها را برای کشور به ارمغان آورد.
وی همچنیــن با انتقاد از نحوه برخورد بــا مذاکرهکنندگان و رئیس مجلس یادآور شــد :درحالی که
در روزهــای پایــان کار مجلس نهم قرار داریم و نمایندگان باید از شــأن مجلس دفاع کنند ،متاســفانه
برخــی این کار را انجام نمیدهند .باید از مخالفان پرســید مگر از کدام خــط قرمز نظام در برجام عبور
شــده که با آن مخالفید؟ کســی حق نفــوذ به این کشــور را نخواهد یافت زیرا مــا نمایندگان همگی
سرباز والیتیم.
فتاحی با اشــاره به روند بررسی برجام در مجلس و چالشهای فراوانی که در حاشیه آن به وجود آمد،
خاطرنشــان کرد :در طول تاریخ مجلس شــورای اســامی  و حتی به تعبیری در طول تاریخ مشروطه و
پارلمانی ایران ،کمتر شاهد این حد از بحث و دقتنظر در بررسی موضوعی بودیم .در طول تاریخ پارلمان
ایران کمتر شاهد چنین جنگهای تنبهتنی میان نمایندگان بودیم .در تمام مدت بررسی برجام در مجلس
همه نمایندگان در   باره سرنوشــت این توافق ملی در مجلس نگران بودند که این نشــان میدهد کسانی
که به برجام رای دادند همچون مخالفان ،دغدغه بســیاری داشــتند و باید بگویم دغدغه موافقان برجام،
بیش از مخالفان بود.
وی همچنین با تشــکر از عملکرد کمیسیون ویژه برجام اظهار داشت :در برجام همانگونه که رهبری
فرمودند تنها بر ســر مسائل هستهای مذاکره شــد و در هیچکجای برجام در   باره سوریه ،عراق و مسائل
منطقهای یا مســائل سیاســی خارج از مسائل هســتهای و همچنین در   باره مســائل نظامی ،موشکی و
امنیتیمان مذاکره نکردیم و در جریان بررســی این ســند در مجلس نیز نهایت ًا نمایندگان مردم بودند که
در اینباره تصمیمگیری کردند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشــاره به مدیریت بیطرفانه الریجانی در جریان بررســی برجام در
مجلس ،گفت :الریجانی هم مثل بقیه نمایندگان ،نماینده مردم در مجلس اســت .با این حال ایشان به
عنوان کســی که در  ۱۲سال پیش بهعنوان یک مسئول ارشد در جریان جزئیات مسائل هستهای کشور
بودند ،نگاهی بسیار عقالیی و منطقی و علمی  به برجام داشتند.
فتاحی همچنین در واکنش به اظهارنظر مخالفان مبنی بر عدم موافقت وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید
با برجام ،یادآور شد :در جریان نامه آقای طیبنیا و سه وزیر دیگر کابینه به رئیسجمهور شاهد بودیم که
آقای روحانی با آغوش باز به پیشنهادهای مطرح شده توجه نشان داد .این درحالی است که در دولت قبل
درحالی که بیش از  ۵۰اقتصاددان به آقای احمدینژاد نامه نوشتند و در   باره وضعیت اقتصادی ناخوشایند
کشــور هشدار دادند ،هیچ توجهی صورت نگرفت .سوال اینجاســت که آقایانی که امروز اینچنین انتقاد
میکنند ،چرا در زمان دولت نهم و دهم ســاکت بودند!؟ آن هم در شرایطی که حتی مشکالت اقتصادی
امروز هم ناشی از مدیریت ضعیف دولت گذشته است.

حمایت ایران از نقشآفرینی روسیه در مبارزه با تروریسم
رئیس مجلس شورای اسالمی  گفت:
حضور کشــورهایی کــه نقش مثبتی
بــرای ایجاد امنیت در منطقه داشــته
باشند ،مهم است و ما میتوانیم از این
فرصت بــرای گفتوگوها در این باره
استفاده کنیم و مالقاتهایی در ظرف
زمانی محدود خواهیم داشت.
به گزارش خبرنــگار پارلمانی ایلنا،
علی الریجانی پیش از ترک تهران به
مقصد ســوچی در جمع خبرنگاران در
تشــریح دالیل این سفر اظهار داشت:
این یک ســفر کوتاه  ۲۴ساعته است
که در حاشــیه آن در کنفرانسی در   باره مسائل
مربوط بــه جنگ و صلــح و تهدیدهای مهم
بینالمللی و منطقهای شرکت میکنیم .در این
کنفرانس مهمانهایی از کشــورهای مختلف
حضور دارند و بنده نیز سخنرانی دارم.
وی افزود :با توجه به بحرانهای مهمی  که
در منطقه وجود دارد ،طبیعت ًا یکی از محورهای
بحث ما در این کنفرانس همین بههم ریختگی
در شرایط امنیت منطقه است.
رئیس مجلس اضافه کرد :در این شــرایط
نیاز بــه همگرایی و نقشآفرینی کشــورهای
مسئولیتپذیر در این موضوع وجود دارد و باید
از فرصت این کنفرانس استفاده کرد.

الریجانی ادامــه داد :باید فرصت را مغتنم
شمرده و تحلیل روشــنی از منظر خودمان در
کنفرانس ارائه کنیم ،البته دیگران هم نظراتی
در این زمینه دارند ،بنابراین باید ارادهها به حل
مسائل پیچیده منطقه معطوف شود.
وی با اشاره به انجام مذاکرات با مسئوالن
مربوطه در حاشــیه این سفر کوتاه خاطرنشان
کرد :در شــرایط فعلی باتوجه به فضایی که در
منطقه وجود دارد و ماجراجوییهای که شکل
گرفته و ادامه پیــدا میکند ،ما از نقشآفرینی
روسیه در مبارزه با تروریسم حمایت میکنیم.
رئیس قوه مقننه تاکید کرد :مخصوص ًا از این
جهت که این کشور یک دید واقعگرایانه به این
موضوع دارد .روســیه پس از درخواست دولت

سوریه به کمک آنها شتافتند ،آنها یک
روال قانونی و منطقی را دنبال کردند.
الریجانــی توضیــح داد :مبارزه با
تروریست موضوع تاکتیکی و مقطعی
نیســت ،باتوجه بــه دژ جریانهای
تروریســتی در منطقه باید یک طرح
مدون و نسبت ًا طوالنیتری را در نظر
بگیریم ،بنابراین هرچه در این زمینه
با کشورهای ذینفوذ گفتوگو داشته
باشیم به مســئولیت و آرامش منطقه
کمک میکند.
وی افزود :در یک ســال گذشته
ائتالفهایــی در این خصوص بــه وجود آمد،
ولی نتوانستند تاثیرگذاری روشنی به هر دلیلی
داشته باشند ،همین موضوع باعث جریتر شدن
تروریســتها در منطقــه شــد ،بنابراین این
ائتالفها نــه تنها فایدهای نداشــت بلکه به
جریتر شدن تروریستها کمک کرد.
رئیس مجلس شــورای اسالمی  تاکید کرد:
بنابراین حضور کشــورهایی کــه نقش مثبتی
برای ایجاد امنیت در منطقه داشــته باشــند،
مهم اســت و مــا میتوانیم از ایــن فرصت
بــرای گفتوگوها در این باره اســتفاده کنیم
و مالقاتهایــی در ظــرف زمانــی محــدود
خواهیم داشت.

امیدوار رضایی:

طرح اقدام متناسب دولت در برجام ملی است

معاون قوانین مجلس شــورای اســامی با
تاکیــد بر اینکــه طرح مربوط به برجام توســط
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی تدوین
شــده بود ،عنوان کرد :دکتر الریجانی هرگز در
تصمیم گیری موضوعات ملی بحث شخصی را
مدنظر نگرفته اســت ،بنابراین طرح مذکور برای
شخص ایشان نبوده است.
امیــدوار رضایــی در گفت و گو بــا خبرنگار
خبرگزاری خانه ملت با اشــاره به تصویب طرح
اقدام متناســب و متقابل دولت در برجام اظهار
داشت :مجلس نماد و عصاره ملت است با افکار

و برداشــت و گرایش هــای مختلف .این کامال
طبیعی است که در جریان رسیدگی به موضوعی
اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شــود .اما گاهی
شاهد زیاده روی در اظهار نظرها هستیم.
وی بــا تاکید بــر اینکه اظهــار نظر کردن
نمایندگان نمادی از دموکراسی است ،تاکید کرد:
البتــه اینکه بعد از تصویــب موضوعی همچنان
مخالفت هــا ادامه دارد ،مناســب نیســت .همه
باید بعد از تصویب قانونــی به آن تمکین کنند.
متاســفانه در موضوع برجام ،برخی تالش دارند
رئیس مجلس را زیر سوال ببرند.
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رضایی تاکید کرد :اما بر داشت من این است
که دکتر الریجانی هرگز در تصمیم گیری هایی
که با منافع ملی کشور در ارتباط است ،شخصی
برخورد نمی کند بلکه منافع را در نظر می گیرد.
معاون قوانین مجلس شورای اسالمی با تاکید
بر اینکــه طرح مربوط به برجام برای شــخص
الریجانی نبوده اســت ،توضیــح داد :این طرح
که اکنون قانون شــده است ،از سوی کمیسیون
امنیت ملی و سیاســت خارجــی تنظیم و با رای
مثبت نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شد تا
مراحل قانون را طی کند.

ابوترابیفرد در بازدید از مرکز کنترل فضای
کشور مطرح کرد:

ایران امنترین داالن هوایی کشور در
منطقه را دارد

نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی  با بیان اینکه
ایــران امنترین داالن هوایی منطقــه را دارد ،افزود:
تاکنــون هیچ خطایی به واســطه تالشهای کارکنان
مرکز کنترل هوایی کشــور نســبت بــه خلبانان رخ
نداده است.
به گزارش خبرنگار خبرگــزاری خانه ملت ،محمد
حسن ابوترابیفرد چهارشنبه ( 29مهرماه) به مناسبت
روز جهانی کنترل ترافیک هوایــی با حضور در مرکز
کنترل فضای کشــور در جمع خبرنگاران گفت :باعث
افتخار اســت که امروز از بخشهــای مختلف مرکز
کنترل فضای کشــور بازدید کنم و در این روز شاهد
خدمات پرسنل خدوم و زحمتکش این مرکز باشم.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات و اسالمشهر
در مجلــس شــورای اســامی  افزود :در حال حاضر
جمهوری اسالمی  ایران از این موقعیت ویژه برخوردار
است که امنترین داالن هوایی را در منطقه دارا است
و در این یک ســال گذشــته میزان پروازهایی که از
آســمان ایران با باالترین سطح ایمنی و امنیت انجام
شده اســت ،بیش از هزار پرواز روزانه افزایش پیدا
کرده است.
وی تاکید کرد :به طور کلی هواپیماهای خارجی که
در این کشور مینشــینند و برمیخیزند و یا از آسمان
ایران عبور میکنند بیش از هزار و هشتصد پرواز است
که توسط پرسنل هوشمند و توانای این مرکز باالترین
سطح ایمنی را برای آنها فراهم کرده است .البته ما با
امکانات و تجهیزاتی که در دهه  70خریداری شده و
توسط متخصصین و چهرههای خدوم و در اوج تحریم
در باالترین سطح کیفیت توانسته خدمات خوبی را به
این کشور ارائه کند.
ابوترابیفرد تصریح کرد :در طول سی و اندی سال
از پیروزی انقالب اسالمی  حتی یک خطا در کار ارزشمند
کارکنان در افزایش ایمنی فضای کشور برای خلبانان
اتفاق نیفتاده است و این موضوع نشان دهنده دانش
و توانایی آنهاســت .این در حالی است که جمهوری
اسالمی  ایران در تحریم قرار دارد و تجهیزاتی که در
دهه  70خریداری شده و هیچگونه امکاناتی در اختیار
دست اندرکاران قرار نگرفته است.
وی ادامه داد :از نظر ســازمان هواپیمایی کشوری
آســمان ایران تحت کنتــرل کامل اســت و از نظر
ســازمان هواپیمایی بین المللی ایران رتبه هشتم را
دارد بنابراین این موضوع نشان دهنده ظرفیتی است
که در کشــور وجود دارد .از اینرو در درجه اول باید از
مدیران مجموعه و افرادی که این کار بزرگ را برعهده
دارند تشــکر کرد چرا که با وجود اینکــه پروازها به
میزان دو برابر افزایش پیدا کرده اما نیروی انســانی
هیچ افزایشی نداشتند.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی  گفت :امیدوارم
دولت و مجلس شورای اسالمی  بتوانند گوشهای از این
خدمات ارزشمند را پاس دارند.

